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‘HAYRİYE’ VE ‘HALÛK’UN DEFTERİ’ ŞAİRLERİNİN 
OĞULLARINA NASİHATNAMELERİ VE
ARADAKİ ZİHNİYET FARKLILAŞMASI

SAMSAKÇI, Mehmet
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Servet-i Fünun şiirinin bellibaşlı temsilcilerinden Fikret, Halûk’un 
Defteri’nde oğlu Halûk’a şiiriyle nasihatte bulunmuş ve O’nun şahsında 
yeni bir nesil ve yeni bir dünya hayal etmiştir. 17. asrın Müslüman ter-
biyesinin ürünü olan Hayriyye’yle, 19. asrın Batılılaşmacı-medeniyetçi-
beşeriyetçi tavrının ürünü olan Halûk’un Defteri’nin kıyası, bize çok açık 
bir farklılaşma konusunda ipuçları vermektedir. Tevfik Fikret’in eseri, di-
nin eseri olan uhrevî kavramlardansa, “hürriyet, insanlık, insanlığın saade-
ti, akıl ve bilimin batıl inançları yok edeceği, hak, haksızlık, kanun, insan-
lığın cenneti dünyada tesis edeceği inancı vs.” konular üzerinde yükselir. 

Bizim çalışmamızın gayesi, devirlerini tamamen temsil ettiklerini söy-
leyemezsek de, toplum içinde öne çıkmış iki büyük entelektüel şairin, de-
ğişik kıymetler sistemine sahip olmaları dolayısıyla, değişik bir zihin ve 
lügatle kaleme aldıkları eserlerini karşılıklı okumak ve aradaki zihniyet 
farklılaşmasını göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Nasihatname, doğu düşüncesi, Batı medeniyeti, 
modern edebiyat. 

ABSTRACT

The Nasihatname’s of the Poets of “Hayriye” and “Haluk’un 
Defteri” to their Sons and the Difference of Mentalities

Fikret, who is a key representative  of the poetry of Servet-i Fünun, gave 
advises to Haluk, his son, via his poems in his book titled Haluk’un Defteri 
(The Book of Haluk) and through Haluk’s personality, Fikret imagined a 
new generation and a new world. The comparison of Hayriyye, which is a 
product of the 17th century’s Muslim ethics and Haluk’un Defteri, which 
is a product of 19th century’s Western, modernist and humanist attitude, 



1366

gives indications about very clear diversification. The work of Tevfik 
Fikret focuses on freedom, humanity, the happiness of humanity, the idea 
of “reason and science will annihilate superstition”, rights, injustice, law, 
the belief that “paradise will be established on earth” etc. rather that the 
ethereal concepts, which stem from the religion.  

The aim of this article is, although it cannot be claimed that the poets 
totally represent their ages, to comparatively read the works of two 
prominent intellectual poets, who wrote with different mentality and 
vocabulary due to the different value system they had and to show the 
mentality differences in their works.  

Key Words: Nasihatname, the idea of the East, Western civilization 
(Europe), modern literature.      

----- 

 Auguste Comte - İnsanlık Dini - Tevfik Fikret

Çalışmamızın ağırlık noktası, Batılılaşma, Batılı kaynaklarla az çok ta-
nışma sürecinden sonraki zihnî farklılaşmanın Tevfik Fikret’teki ve asıl 
onun oğluyla ilgili şiirleri, özellikle Halûk’un Defteri’ndeki yansımalarını 
görmektir. Fikret, Nâbî gibi klasik bir medrese eğitimi almamış, çok verim-
li ya da yoğun bir okuma faaliyetine girdiğini söyleyemesek bile tercüme 
yoluyla da olsa Batı’yı tanıma ve anlamaya çalışmıştır. Fikret’in Halûk’a 
nasihatlerinin büyük bölümünü kapsayan bu insanlık idealinin, hatta dini-
nin kurucusu olan Auguste Comte ve onun etkilerinin bize gelişine kısa bir 
bakışın, şairimizin fikir ve inanç sistemini anlamak noktasında bize faydalı 
olacağını düşünüyoruz.

Tevfik Fikret’e Şinasi’den ilhamla “milletim nev-i beşerdir vatanım 
ruy-ı zemin” dedirten insanlık idealinin kaynakları Batı’da oldukça eskile-
re gitmekte ise de pozitivizm ve hümanizmin modern anlamda asıl sistem-
cisi Auguste Comte’tur. 

1798-1857 yılları arasında yaşamış olan ve devrine de devrinden son-
rasına da etkisi büyük olan Comte’un, çok inandığı insanlığa bıraktığı en 
mühim miras, büyük insanlık ideali ve dinidir. Hiçbir mutlak bilgiye, dokt-
rine inanmayan Fransız filozof, “mutlak olarak tek bir şey vardır, o da 
hiçbir şeyin var olmadığıdır” der. 

1817’de, yani 19 yaşında Saint Simon’un talebesi olan ve 7 yıl sonra 
O’nunla bozuşan1 Comte, 1826’da düşüncelerini “pozitivizm” ismi altın-

1 “Comte (Auguste)”, Meydan Larousse, C. 4., s. 253.  
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da sistemleştirmeye koyulur, sonra geçici bir zihin rahatsızlığı geçirir ve 
1828’de çalışmalarına devam eder. Karısından ayrılan ve sosyal hayatı bü-
yük kırılmalara uğrayan Comte’un 1844’te Clotilde de Vaux isminde bir 
hanıma şiddetli bir aşk hissiyle bağlandığı ve inanç-fikir sistemini bundan 
sonra kurduğu bilinmektedir. Kaynaklar bu hadise hakkında şöyle bir bilgi 
verirler:

“1846’da ölen bu genç, mutsuz ve hasta kadına derin bir sevgiyle bağ-
landı. Öyle görünüyor ki Comte’u gizemciliğe götüren sebep bu tanışma 
ve sevgidir. Nitekim 1845’ten sonra Comte kendi felsefesinden bir din çı-
karmaya koyuldu, bu yolda, bâkire anne, insanlığa tapma, toplumun bi-
limle teşkilâtlanması düşüncelerini ileri sürdü. Kendisini insanlığın büyük 
rahibi, “Azize Clotilde”i de insanlığın koruyucusu ilân etti.”2

Nitekim filozofun 1852’de neşrettiği eserinin ismi, dinî literatürden 
alınmıştır: “Pozitivizmin İlmihali”.

Başlangıçta Hıristiyanlık’la çok yakın temasla gelişen hümanizm, daha 
sonraları daha profan, daha lâik bir görünüme ulaşır. Öyle ki, felsefî an-
lamda hümanizmin dayandığı esaslardan birisi de “Auguste Comte’un in-
sanlık dinidir (La Réligion de L’Humanité).”3

“Günümüzde ise, insanın bütün olanaklarının sonsuz olarak geliştiril-
mesi gibi yüksek bir amaç güden her türlü felsefî, sosyal ve siyasî na-
zariye, gerek maddî, gerek manevî yönden insan kişiliğine saygı duyma 
hümanizmin kapsamına girer.”4 

Türk kültür ve bilim tarihinde pozitivist akımın ilk büyük ve gerçek 
temsilcisinin Beşir Fuad olduğu kabul edilmektedir.5 Fakat bu akımın 
kültür hayatımıza girişi daha eskilere dayanmaktadır. Tanzimat neslinin 
en müessir şahsiyetlerinden olan ve gerek siyasî alanda, gerek diğer sa-
halarda birçok genci himayesine alan Reşid Paşa’nın Auguste Comte’tan 
mektuplar aldığını biliyoruz.6 Reşid Paşa dairesinin mühim simalarından 
olan Şinasi’nin de fikrî sahada “akl”a çok büyük önem verdiği görülmek-
tedir. Reşit Paşa’ya yazdığı kasidelerinde, velinimetini “medeniyet resu-
lü”, “fahr-i cihan-ı medeniyet” sıfatlarıyla anlatan, yine Paşa’nın yaşadığı 
zamanı “asr-ı saadet” tamlamasıyla tavsif eden şairde medeniyetin, insan-
lığın neredeyse bir din gibi algılandığı görülmektedir.7 Fakat Şinasi’nin 
2 a.g.m., s. 253.  
3 “Hümanizm”, Meydan Larousse, C. 9, s. 254. 
4 a.g.m., s. 254. 
5 M. Orhan Okay, İlk Türk Pozitivisti: Beşir Fuad, Dergâh Yay., İstanbul, t.y., 244 s. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2006, s. 137. 
7 Nitekim Şinasi hakkında bir doktora tezi hazırlayan Bedri Mermutlu ve Hasan Akay, Şinasi’nin fikrî yapısının 
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bilinen anlamda dinleri, İslâmiyet’i reddettiği de ileri sürülemez zira şa-
irin lügatinde İslâm’a ait birçok kavram, asrın getirdiği yeni görüşlerle 
ele alınmaktadır. Bunun yanında şairin insanlığı kurtaracak olan “kanun”a 
çok büyük oranda inandığını, en büyük ideal olarak insanlığı gördüğünü 
ve bir milleti büyük yapan şeyin o milletin insanlığa hizmetinde yattığı-
nı düşündüğünü görüyoruz. Tanpınar, Şinasi’nin istediği hizmetin “i’lâ-
yı Kelimetullah”a benzediğini, ama gayenin değiştiğini zira bunun “in-
sanlığın kendisine erişmek” olduğunu vurgular ve Şinasi’deki bu insanlık 
idealinin Fransız İhtilâli’yle çok ilgili olduğunu, onun Batılı kaynakları 
arasında Auguste Comte’u saymak gerektiğini belirtir.8              

Sonuç olarak denilebilir ki maddeye dayanan pozitivizm ve daha sonra 
hümanizm, tam bu ad ve anlamlarda değilse bile edebiyat ve kültür tari-
himizde, ifadesini medeniyet, beşeriyet gibi kelimelerle bulmuştur. Yani 
Tevfik Fikret’e gelinceye kadarki devrede, insanlık idealinin yavaş yavaş 
pişmeye başladığı görülmektedir. Şinasi’nin Münâcât’ı, Sadullah Paşa’nın 
Ondokuzuncu Asır’ı aklın, aklî ilimlerin kuvvetine inanan eserlerdir. Ger-
çekten ilerleyen ve çoğalan bir şekilde, 19. yüzyıldan sonra Türk aydı-
nında akıl merkezli bir ilim ve insanlık hayranlığının arttığı göze çarpar. 
Mehmet Kaplan bu konuda “İnsana, ilme ve tekniğe iman, yeni Türk kül-
türünün büyük temlerinden birini teşkil eder”9 demekte ve oğluna yazdığı 
nasihatname türündeki eseri esas alarak konu hakkındaki his ve fikirlerini 
incelemeye çalıştığımız Tevfik Fikret’i de bu yeni imanın müminlerinden 
birisi kabul etmektedir:

“Ekseriya nesirlerde geliştirilen bu tem (insan, ilim ve teknik imanı), 
Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu Asır manzumesinden sonra, şiirde bir de 
Tevfik Fikret’in ikinci devresinde kendisini gösterecektir.”10

Gerçekten, daha önceki birçok çalışmada belirtildiği üzere, Tevfik 
Fikret’in ilk şiirleri, çok olumlu, iyimser, manevî değerlere meselâ dine, 
devlete ve millete yakın duran, onları kutsayan şiirlerdir. Psikolojik, fizyo-
lojik ve sosyolojik, çok değişik sebepler neticesi bu duyguları kaybeden 
şairde git gide bir karamsarlık, varlığa olumsuz bakış baş gösterecektir. 
Artık dinin, ilahî sistemlerin dünya ve insan üzerindeki yapıcı, olgunlaştı-
rıcı ve terbiyeci etkilerine inanmayan şair, kaybettiği bu din duygusunun 

akla ve bilime dayandığını, fikrî ve edebî eserlerinin bir çeşit “bilimsel nitelikli âmentü” olduğunu belirtmişler-
dir. Bedri Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasî, İ. Ü. Sosyoloji Anabilim Dalı (Basılmamış doktora 
tezi), İstanbul 1996, 409 y.; Hasan Akay, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul 1998, 
Kitabevi Yay., .s. 34 vd.     
8 a.g.e., s. 190.
9 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s. 73.  
10 a.g.e., s. 73. 
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yerine bir başka büyük duyguyu, insan ve insanlığı koymuştur. Halûk’un 
Defteri, şairin bu önemli ikinci devresinin ve bu kötü psikolojinin mahsu-
lüdür. Şair, Halûk’ta bir model görmekte, O’nun şahsında insanlığa inan-
maktadır. Burada bizim için önemli olan, bir insana yapılan nasihat değil, 
bu nasihatin referansı, kaynağıdır. Hayriyye’nin referansları çok büyük 
oranda Kur’an ve hadislerken, Fikret’in referansları Batı ve Batı ilmidir. 

Nâbî’nin, oğlu Ebu’l-hayr Mehmed Çelebi için yazdığı Hayriyye, na-
sihatname türünün edebiyatımızdaki en tanınmış örneğidir.11 Oğluna ithaf 
ettiği ve tavsiyelerde bulunduğu bu eserde şairin, devrinin klâsik terbiye 
anlayışının, dinî ve örfî kabullerin büyük ölçüde içinde olduğunu söyle-
mek ve manzumeyi bu anlamda klâsik terbiyenin “tipik” bir örneği olarak 
okumak mümkündür. 

Hayriyye, kaynağı din ve tasavvuf olan (bir örnek olmak üzere, giriş-
ten ve kitabın yazılma sebebinden hemen sonraki ilk bölümün isminin 
“Nâzım-ı Cümle Şurût-ı İslâm” olduğunu, Nâbî’nin oğlu ve herkes için 
tespit ettiği ilk şeyin İslâm, yani din olduğunu belirtelim) bir ahlâk anla-
yışının ürünüdür. Bu tebliğde 18. asrın ilk yılında (1701) kaleme alınan 
Hayriyye ile 20. yüzyılın hemen başında yine bir oğul için yazılmış olan 
Halûk’un Defteri12 arasındaki farklar, değişen değerler sistemi ve zihniyet 
ayrılığı noktalarında tespit edilmeye çalışılacaktır. İleride vurgulamaya 
çalışacağımız gibi, klâsik devrin şairi Nâbî’nin ahlâkının kaynağı ve re-
feransları ile Batılılaşmacı, medeniyetçi, insaniyetçi Fikret’in referansları 
çok farklıdır ve oğullara yapılan nasihatler, o çocukların şahıslarındaki ge-
lecek tasavvurları bu kaynak değişikliği sebebiyle, bize çok farklı bir tablo 
sunar.  

35 bölümden oluşan ve kendisinden evvel İslâm dünyasında yazılmış 
nasihatname, pendnamelerden büyük oranda etkilenen Hayriyye, Besme-
le, Allah’a hamd, kâinatın yaratılışı vs. ile başlar. Sonra şair, eserin kaleme 
alınış sebebini açıklar ve çeşitli bölümler hâlinde İslâm’ın şartlarını, iba-
detlerin mânâlarını, ilmin lüzûmu ve faydalarını, bunun yanında ilâhî bilgi, 
yani irfanı söz konusu eder. İstanbul’un güzelliğinden bahseden bir bölü-
mün ardından, güzellik hakkında bazı değerlendirmeler gelir ve daha son-
ra ahlâklı bir insanda olması gereken huy ve davranışlar anlatılır, sıralanır. 
Burada artık ferdî ahlâk sahasına girilmiştir. Tokgözlü olmak, başkalarıyla 
alay etmemek, insanlara iyi davranmak, güzel ahlâk; dedikoduculuğun, 
11 Hayriyye-i Nâbî, Haz: Mahmut Kaplan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., Ankara 1995, s. 
60. (Bu tebliğde, Hayriye ile ilgili atıflar için, eserin bu neşri esas alınacaktır.)  
12 Halûk’un Defteri, 1911’de neşredilmiştir. Tebliğimizin asıl gayesi Hayriyye ile Halûk’un Defteri’ni karşılıklı 
okumak ise de, burada Fikret’in 1895’te doğan oğlu için yazdığı ama Halûk’un Defteri’ne almadığı diğer şiirle-
re de değinilecektir zira burada esas olan iki şair babanın oğullarına şiirleridir.  
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remil ve nücum ilimleriyle uğraşmanın zararları, içki içmenin kötülüğü, 
giyim-kuşam konusundaki aşırılıklar ve süse düşkün olmamak gerektiği 
bundan sonraki bölümlerdir. 

22. bölümle birlikte âyânların halka yaptıkları zulüm, paşaların içinde 
bulundukları kötü ve olumsuz durum, kadılık mesleğinin yozlaşması gibi 
sosyal eleştirinin de bulunduğu bazı beyitler karşımıza çıkar. 35. bölüme 
gelinceye kadar, eserde yine insana ait bazı kötü huylardan, çeşitli mes-
leklerden bahseden fakat kompozisyon yönünden insicamsız beyitler yer 
almaktadır.     

Bu tebliğde amacımız, Hayriyye’yi incelemek veya şerh etmek değil, 
bu eserle Fikret’in eseri arasında yapılacak bir mukayesenin ışığında de-
ğişen zihniyet ve değerler sistemini sorgulamak; benzer mevzularda, iki 
şairin belki de iki kültürel yapının farklılığına işaret etmektir. Fakat çalış-
mada görüleceği üzere, aradan asırlar geçmesine rağmen bu iki entelektüel 
şair yer yer benzer tavırlar da sergilemişlerdir. O yüzden bu tebliğ, iki eser 
üzerinden iki değerler sisteminin ayrılığı yanında benzerliğine de temas 
edecektir. Meselemiz eserleri karşılıklı okumaktır. 

Üzerinde çalıştığımız iki eser, ayrı değerler sistemine bağlı iki şairin 
kaleminden çıkmışsa da bazı durumlarda şairlerin meselelere aynı açıdan 
yaklaştıkları görülür. Örneğin, iki eserde de oğullara nasihatlerde bulu-
nuluyorsa da neticede çocuklara, doğruyu kendi gayretleriyle arama yolu 
tavsiye edilmiştir. Nâbi, oğlu Mehmed’e iyi bir soydan geldiğini hatırlatır 
ama fazilet mertebesine kendi çalışmasıyla çıkması gerektiğini belirtir:

Hamdü li’llâh nesebün âlidür
İlm ile cedd ü ebün âlidür 
Gerçi bâlâsı bilinmez ammâ
Bilinen mertebedür hep ulemâ
Lîk yokdur eb ü cedden sana sûd 
Kendün it mertebe-i fazla su’ûd (b. 84-86, s. 184) 

Bunun gibi Fikret de oğluna 

Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin

demektedir. 

Fakat Tevfik Fikret’in bir başka eserinde karşımıza çıkan    

Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ’irim13

13 Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, (Haz: İsmail Parlatır-Nurullah Çetin), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
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şeklindeki mısralarında akseden, kimseden feyz ümit etmeyen bireyci 
anlayışıyla, klâsik şairin  

İtme âr öğren okı ehlinden
Her şeyün ilmi güzel cehlinden (b. 304, s. 201.)

biçimindeki tavsiyesinin farkı çok açıktır. Bilindiği üzere, bir kimsenin 
bir iş yapmak için, diğer kimselerin yardımlarına, tavsiyelerine, rehber-
liklerine başvurması dince kabul edilen, önerilen bir şeydir. Geleneksel 
Müslüman-Türk yapısı, birlikte olmayı, beraberliği, sorup öğrenmeyi, 
meşvereti, ona göre hareket etmeyi öngörür. Fikret’in birey merkezli, refe-
rans olarak sadece bireyin bilgi ve irfanını esas alan terbiyesinin bir ürünü 
olan bu mısralar (hak bilinen yolda yalnız gitmek, kimseden medet umma-
mak) şairin aynı yapıyı oğlu için de arzu ettiğini göstermektedir. Hayriyye 
şairi ise yukarıdaki beytiyle ehil kimselerden bilgi edinmenin gerekliliğini 
vurgular. 

Fakat iki eserde gördüğümüz bu benzer unsur konusunda gözden kaçı-
rılmaması gereken bir nokta, elde edilmesi gereken bilginin, fennin, bili-
min mahiyeti ve amacıdır. Nâbî, oğluna bilgi, ilim ve irfanı öğütler ve bir 
insanın, kendisine bir şey sorulduğunda “bilmiyorum” dememesi gerekti-
ğini belirtir;14 düşünmek, sormak, araştırmak ve öğrenmek lâzımdır. Bu tür 
bir tavrın Fikret’teki ifade ve karşılığı “bilginin siyah toprağı altın edeceği 
inancıdır”. Fikret oğlu için hazırladığı amentüsünde 

Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın
Her şey olacak kudret-i irfanla… inandım15 

demiş ve dünyayı düzeltecek ve güzelleştirecek olanın fen yani bilim ve 
irfan olduğunu belirtmiştir. Fakat Nâbî, bilgiyi Allah’ın kâinattaki mucize-
sini, varlığını görmek ve anlamaya çalışmak nokta-i nazarından önemser 
ve yüceltir; bu bilgi, hikmet ve irfanla beraber bir değer kazanır ki adı 
“marifet”tir.

Öyle bir ilme çalış kim mutlak
Anı bir sen bilesin bir dahı Hak (b. 330, s. 204)

Sa’y kıl ârif-i billâh ola gör
Nâil-i marifetullâh ola gör (b. 335, s. 204)

şeklindeki beyitlerde de anladığımız manada ilim ve fenden ziyade 

mu, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2001, s. 259. (Esere bundan sonra yapılacak atıflar bu neşre aittir.)   
14 “Bilmek elbetde degül mi ahsen
    Sorsalar ben anı bilmem demeden” (b. 302), Hayriyye, s. 201.
15 Tevfik Fikret, “Halûk’un Âmentüsü”, a.g.e., s. 542. 
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“irfan”ın söz konusu edildiğini görürüz.  

Fikret’in tavsiye ettiği bilgi ise daha farklı bir kazançtır. Burada o, ülke 
ve insanlık için yararlı olacak, hayatı güzelleştirecek, zulmü ortadan kaldı-
racak kutsal bir şeydir. Fikret’in bilgisi dünya merkezlidir. Görüleceği üze-
re, bilginin kaynağında da, amacında da iki duyuşun farklılığı göze çarpar. 
Nâbî’nin tavsiye ettiği bilginin kaynağı daha ziyade İslâm’ken,16 Fikret’in 
kaynağı modern Batı’dır, Avrupa’dır. Fikret, oğlu Halûk’u Avrupa’ya tah-
sile gönderirken bir şiirinde;

Pür-tehâluk hayat ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: san’at, fen,
İtimad, itinâ, cesaret, ümid
Hepsi lâzı mbu yurda, hepsi müfid...
Bize bol bol ziya kucakla, getir:
Düşmek etrafı görmemektendir.17  

Ayrıldıkları noktaları belirtmeden evvel iki şairin ele aldıkları ortak 
mevzularından, tespitlerinden bazılarının da “suç, adalet, haksızlık” kav-
ramları olduğunu belirtelim. İnsanlığın ezelî meselelerinden olan bu kav-
ramlar Nâbî’de 

Hiçbir milke degüldür mahsûs
Bundadur cümle bu târâc u lüsûs
Özbek ü Hind ü Nasârî ve Acem
Biri milkinde komaz gerd-i sitem
Hep bizim milkdedir zulm ü şürûr
Eylesün def Hudavend-i gayur (b. 1209-1211, s. 275-276.)

beyitleriyle ifadesini bulur. Görüldüğü üzere burada hak, hukuk, kanun 
gibi kavramların tartışılmasından çok ülkedeki haksızlıklar söz konusu 
edilmektedir. Hayriyye’nin âyânlık, kadılık, kassamlık, paşalık, kazasker-
lik, eminlik, tevliyet (vakıf işlerine bakmak)ten bahseden bölümlerinde 
yer yer dolaylı da olsa, hak ve haksızlığa temas edilir fakat bunlar çoğu za-
man şairin bu mesleklerin bozulduğunu oğluna göstermesi şeklindedir ve 
tespitle yetinilir. Şairin esas gayesi oğlunu bu mesleklere intisaptan uzak 
tutmaktır.   

Hak, haksızlık, kanun, haksızlık yapanların cezalarını çekecekleri 
inancı Halûk’un Defteri’nin de ana mevzularındandır. Örneğin başında 
“Halûk’un Ezberi” şeklinde bir notu olan “Devenin Başı” isimli eserde bir 

16 Mahmut Kaplan’dan naklen: Aydın Sayılı, “Batılılaşma Hareketlerimizde Bilimin Yeri ve Atatürk”, Erdem, 
1985, C. I., nr. 2, s. 362. 
17 Tevfik Fikret, “Halûk’un Vedâ’ı”, a.g.e., 546. 
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masal hikâye edilmektedir ve şiirde, başından rahatsız olan, onun yüzün-
den başı derde giren bir devenin, sonunda “bir hendeğe girip başını sokma-
sı, birden çekilerek başını koparması anlatılır ve son mısra şöyle gelir:

Haksızlık eden başları bir gün... koparırlar”18

Görüldüğü üzere, Nâbî ülkedeki hırsızlık, yağmacılık gibi suçları tespit 
eder ve onlardan şikâyet ederken Fikret sadece tespitle yetinmez, bu tür 
suçları âdeta cezalandırır.  

Farklı asırlarda yazılmış bu iki eserdeki zihniyet değişiminin en ba-
riz örneklerinden birisi insana bakış noktasında karşımıza çıkmaktadır. 
Gerçekten “insan” kelimesi ve ona yaklaşım biçimi, iki şairin çok büyük 
ayrılma noktalarındandır. Bu nokta Tevfik Fikret’in klâsik dinî-tasavvufî 
kültürden ayrıldığını gösteren çok tipik bir misaldir zira insan gerçeği, şai-
re pek hoş şeyler ilham etmez. Şeyh Galib’in “zübde-i âlem” olarak tavsif 
ettiği insan, Fikret’in kaleminde - bir başka şiirinde yer alan son mısra 
tersten okunursa - melek olmayan ve cihanı cehenneme çeviren bir varlık 
olarak ifadesini bulur. 

Örneğin Nâbî 

Eyledi mertebe-i insanı 
Gāyet-i mertebe-i hayvânî
Oldı bu sûret-i tîni-i tahûr
Ekmel ü eşref-i envâ-i zuhûr (b. 14-15, s. 178.)     

beyitlerinde olduğu gibi insanı âlemde çok temiz, hatta “mahlûkātın en 
şerefli”si kabul ederken Fikret’te insan vücuduna, varlığına ve tabiatına 
kötümser bir bakış söz konusudur ve şair tabiata, cemiyete olumsuz göz-
lerle baktığı gibi insana da aynı gözle bakar. Halûk’un Defterinden’de kar-
şımıza çıkan “Cevab” isimli bir şiirinde şairin insanı

Ne diyordun bak: Âdem evlâdı
Canlı bir cîfe, bir yürür pıhtı.
Salya, yahut yalan kusan bir ağız
Bir ta’azzuv ki kan, irin yalnız.19

gibi oldukça olumsuz kelimelerle tasvir ettiğini görürüz.  

Halûk’un şahsında Tevfik Fikret’in insanlığa yaptığı nasihatler: 

Bizim çalışmamızın gayesi, daha sonra Avrupa’ya gidip çok değişik dinî 
ve sosyal disiplinlere bağlanan Halûk’u irdelemek değil, devrinin gözdesi 
18 “Devenin Başı”, a.g.e., s. 540.  
19 “Cevab”, a.g.e., s. 465.  
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olan, çığır açıcı entelektüel bir şair babanın, oğlunun şahsında kurguladığı 
dünya, daha önemlisi bu dünyanın referanslarının, kavramlarının tamamen 
gelenekten uzak oluşuna vurgu yapmaktır. Burada klâsik Osmanlı aydının-
dan çok açık bir zihnî farklılaşma söz konusudur. Tevfik Fikret’in Halûk’a 
seslenişlerinde birbirine yakın iki ana tem vardır. Bunlardan ilki, ülke ve 
insanlığın perişan, zavallı, hatta traji-komik hâlleri, diğeri de bu insanlığın 
ihtiyacı olan çalışma disiplini, ilim, saygı, kanun vs. kavramlardır. 

İlk temin merkezinde şairin, hayat hakkında bilgisi olmayan oğluna, 
toplum ve insanlık hakkında öğrettiği şeyler vardır. Sosyal hayattan o ka-
dar uzakta olduğu ileri sürülen Fikret, beşeriyetin hâline acımaktadır. Son 
mısraında Halûk’a seslendiği “Hayat” isimli şiirinde şair şunları söyler:

Bu gün hayatı müselsel bir ihtiyac-ı siyah
Bu gün saadeti gafil bir iştiyak-ı tebah;
Bu gün teneffüsü yorgun, kadid bir sürü “Ah!”
Olan bu cemiyet
Bu gün zehirlerinin ka’r-ı neş’esinde yüzen,
Bu gün doğan çocuğundan terane beklerken
Figan duyan beşeriyet, bu nuhbe-i hilkat,
Nedir, bilir misin oğlum?... Önünde hârelenen
Şu mâî safhaya bak: şimdi ansızın seni ben
Tutup da fırlatıversem onun derinliğine,
Düşün biraz ne olur?... Korku bilmesen de, yine
Tahammül eyleyemez çırpınırsın, ağlarsın;
Zavallı kollarının hükmü yok ki kurtarsın!
O mâî şey seni yuttukça haykırır, bağırır,
Fakat halâs olamazsın; omuzlarından ağır, 
Haşin, demir iki el muttasıl itip zedeler;
Ve çâre yok ineceksin… Bu işte ömr-i beşer.
Hayır, bu zehrine sen vâris olma, evlâdım;
Yarın, ümmid ediyorlar ki, bir genişçe adım,
Bir atlayış - ne diyorlardı pek anlamadım, -
hayatı kurtaracak;
Beşer… Bu şimdi muazzeb sürüklenen meflûc,
Adım adım edecek zirve-i halâsa urûc…
İnan, Halûk ezelî bir şifadır aldanmak!20

Fikret’in, oğlu için çizdiği bu karamsar ve karanlık ülke-insanlık tablo-
su Nâbi’de olmayan bir şeydir. Hayriyye’de de devrin ve ülkenin kötülüğü 

20 “Hayat”, a.g.e., s. 455-456. 



1375

anlatılmış ama bu durumlardan şikâyet Fikret’teki kadar derin ve ıstıraplı 
olmamıştır. Meselâ 

Çıkma aylarca der-i hânenden
Taşra meyl eyleme kâşânenden
Al kitabın ele sedd eyle derün
Olmasun hâric-i derden haberün (b. 833-834, s. 245.)

şeklindeki beyitlerle, Nabi’de evde oturmayı, ilim ve ibadetle uğraşıp 
etliye süslüye karışmamayı tavsiye eden ferdî bir saadetin arzulandığı göze 
çarparken Halûk ve O’nun şahsında bütün memleket gençleri, Fikret’in 
mücadeleye, gayrete davet ettiği kimselerdir.  . Fikret, kendisinden ve ken-
di neslinden ümidini kesmiş ama yarına Halûk’un sahip çıkacağına inan-
mıştır.   

Siz, ey fezâ-yı ferdanın 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın!

diye hitap ettiği yarının nesli, şair ölse de “vatanı zindan karanlığından 
kurtaracak”tır.21 

Görüldüğü üzere bu şiirlerde de şair, oğlu Halûk’a vatan için, insanlık 
için yapılması gerekenler konusunda Halûk ve neslinden ümitli olduğunu 
belirtmekte ve onları teşvik etmektedir. Nâbi’de ise bir içe kapanma, ka-
rışmama karşımıza çıkmakta, böylece aksiyon noktasında bir ayrılık göze 
çarpmaktadır. Gerçekten Nâbî çok defa oğlunu “etliye sütlüye karışmama” 
başkaları için kendisini tehlikeye atmama konusunda ikaz eder. O kadar ki 
insana “bi-himmet” demelerini bile önemsemez:

Âdeme lâzım olan râhatdur
Ko disünler sana bî-himmetdür (b. 841, s. 246)

Tevfik Fikret, Halûk’u toplumdaki aksaklıkları gidermeye, mücadeleye 
davet etmekte, hatta bu uğurda kendisini feda etmesi gerekse bile bundan 
kaçmamasını istemektedir. Burada vatan ve insanlık için, candan geçme, 
kendini feda etme duygusu yüceltilmektedir.          

Geçeceksin, ayakların yorgun
Ellerin şerha şerha, bağrın hûn,
Fakat alnın açık, yüzün handân,
Gözlerin ufka feyz ü nur akıtan
Bir tecelliye müncezib, meshûr…22    

21 “Sabah Olursa”, a.g.e., s. 461-46. 
22 Tevfik Fikret, “Halûk’un Veda’ı”, a.g.e., s. 546.  
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Nâbî de eserinin birçok yerinde oğluna, insanlara faydalı olmasına, kim-
senin kendisinden incinmemesine yönelik tavsiyelerde bulunmuştur ama 
başkalarının dertleriyle ilgilenmemesini öğütleyen yukarıdaki beyitler, şa-
irin daha sonra “neme-lâzımcı”lıkla itham edilmesine yol açmıştır..23 

Elbette, kültürel hayatı dış tesirlere oldukça kapalı olan, taşları yerli ye-
rine oturmuş, kendisinden emin bir ülkenin mensubu olan Nâbi’nin, hayatı 
düzeltmek, vatanı kurtarmak gibi kaygıları yoktu. Üstelik ülkeyi yöneten 
bir yönetici kadro, özellikle padişah vardı. Şairler dönemin politik-idarî 
yapısı içerisinde topluma tavsiyede bulunur ama onu değiştirmek için mü-
cadeleye giremezdi. Bunun için de klâsik nasihatnamelerin hiçbirisinde 
toplumu sarsacak fikirler yer almazdı.

Ferdî hayata ait bazı sıcak şiirlerin yanında, (şairin oğlu ile ilgili şiirleri, 
Halûk’un Defteri’nin neşrinden çok öncedir ve burada sosyal meseleler 
pek yer almaz) Fikret’in Halûk’un varlığıyla beraber sosyale açıldığını, 
kimsesiz, hasta veya fakir insanların hayatlarına eğilme yolunda Halûk’u 
çıkış noktası olarak aldığını görürüz. Nitekim şairin daha evvel “Hasta 
Çocuk”, “Balıkçılar”, “Verin Zavallılara”, “Ramazan Sadakası”, “Küçük 
Aile” vs. şiirlerle aile hayatına, insanın veya insanlığın sefaletine acıdığı 
bilinir. Halûk’la beraber şaire oğlunun yaşıtı olan çocuklara eğilme fırsatı 
doğar. Ama burada herhangi bir insanlık kaygısı yoktur. Şair, Halûk gibi 
çocuk olan ama onun gibi bayram sevinci yaşamayan yetimlerin yoksun-
luklarına temas eder sadece. Bu noktada bir konuya dikkat çekelim: Fakir 
ve kimsesiz olan yardım etme, onlara merhametle yaklaşma Fikret’in sos-
yale açılan tarafının en belirgin özelliğidir. 

O süslü haclelerin sîne-i muattarına
Koşanlar! İşte bir insan ki inliyor nefesi
Bakın şu sıska, şu çıplak, şu eğri kollarına
Bu artık işleyemez; hisse-i mesâîsi
Sizindir işte, verin, susturun bu hasta sesi24   

gibi mısralar da fakire acıma, sadaka verme, yardım etme gibi konularda 
insanın çektiği sefaletten ve özellikle de diğer insanların bu duruma kayıt-
sızlığından bir şikâyet sezilmektedir. Bu tavırlar şairin herhangi bir inanç 
veya ideolojinin üyesi olmasından değil, ferdî ahlâk anlayışından kaynak-
lanmaktadır. Oysa Nâbî;
23 “Her iki manzumede telkin edilen ahlâk yüksek, menfaat bilmez bir ahlâk değildir. Müstebit bit muhitin icap 
ettirdiği “neme-lâzımcı” bir ahlâktır.” Ali Canip Yöntem, “Tarihi Aydınlatacak Edebî Eserlerden Hayriyye ve 
Lütfiyye”, İstanbul Kültür Dergisi, Mart 1945, nr. 31, s. 6.   
24“Ramazan Sadakası”, a.g.e., s. 308.



1377

Bezl kıl mâlunı muhtaclara
Ni’met-i Hakk’ı yidür aclara (b. 236, s. 196)

derken zekât ve sadaka kurumunu yüceltmekte, zira bunu dinin bir ge-
reği olarak kabul etmektedir. Belki oğullara ve insanlara tavsiye edilen şey 
aynıdır ama bu Nâbî için “şurût-ı İslâm”a uyar. Fikret’te acımanın, mer-
hamet ve kayıtsızlıktan rahatsız olmanın ferdî kaldığını söylemek yanlış 
olmaz.  

1327 (1911) tarihinde neşredilen ve şairin bazı hayallerine, vatan ve 
insanlık yolunda yarına ait ümitlerine zemin olmuş bir eser olan Halûk’un 
Defteri’nin ilk şiiri kitapla aynı başlığı taşımaktadır. Şiirde geçtiğine göre, 
Haluk’un defteri, “sekiz on parça kâğıttır” ve üstünde Halûk’un karışık ya-
zıları vardır. Fakat defterin bir yerinde, altında “Ölmek ve yaşatmak seni” 
yazan bir bayrak vardır. Buradan şairde veya O’nun etkisiyle oğlunda bir 
vatan duygusu olduğu görülmektedir. Şair, bu şiirin sonunda bütün emel-
lerinden vazgeçtiğini, bütün maddî zenginlikleri reddettiğini ama “bir göl-
ge kadar hür yaşamak” istediğini belirtmektedir. Nitekim şiirin son mısraı 
“İnsan melek olsaydı, cihan cennet olurdu” şeklindedir. 

Ancak şudur aksâ-yı muradım
Bir gölge kadar hür yaşasaydım.
Bulsaydı hayâlim buna imkân
Cidden yaşamak nimet olurdu.
Heyhât!
İnsan melek olsaydı, cihan cennet olurdu.25  

Tevfik Fikret’in klâsik terbiyeden ayrıldığının, (elbette Halûk’un 
Defteri’ni baz alarak söylüyoruz) en bariz delillerinden birisi işte bu hürr-
hürriyet kelimesi ve kavramıdır. Bilindiği gibi hürriyet kelime ve kavramı 
Namık Kemal’den beri siyasî bir anlam kazanmıştır.

Bu şiirin ikinci parçasında şairin, oğlu Halûk’un “Ölmek ve yaşatmak 
seni” şeklindeki notundan büyük ölçüde etkilendiği görülür. İkinci kıtada:

Ey şanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum
Bir mevkib-i zî-heybet-i hürriyet önünde
Çekmiş görebilseydim… O pür-hande ölürken
Etmezsem eğer şevkını takdis ile secde;
Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum.
Oğlum, onu gönlünce yaşat… Ölme fakat sen.26

Burada şairin “Etmezsem eğer şevkını takdis ile secde” mısraının son 
25 “Halûk’un Defteri”, a.g.e., s. 530.  
26 “Halûk’un Defteri, a.g.e., s. 530.
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kelimesi olan “secde” dinin gereği olan namazın bir bölümüdür. Aslında 
burada önemli olan secdeden ziyade, mescud yani kendisine secde edilen-
dir. Burada vatan bayrağının kendisine secde edilecek kadar kutsandığı 
göze çarpmaktadır. Halbuki

İdesin secde içün vaz-ı cebîn
Gör nedür saltanat-ı rûy-ı zemin (b. 149, s. 188)

diyen ve yeryüzü saltanatının Allah’a ibadette olduğunu düşünen 
Nâbi’nin karşısında Fikret’in secde etmeye söz verdiği şey bir başka mu-
kaddes olan bayraktır.

Tevfik Fikret’in oğlu için hazırladığı acılı tablolardan birisi de “Zel-
zele” isimli eserdir. 1310 yılındaki yıkıcı bir depremin oldukça olumsuz 
sıfatlarla tasvir edildiği şiirin ikinci bendinde şair

Sen işte böyle siyah günlerin misafirisin
Hayatın elbette
Kolay ve neş’e-feza bir seyahat olmayacak;
lâkin
bu tîh-i mihnette
Kolay ve neş’e-feza bir seyahatin ancak
Hayâli vardır; uzak bir serab için koşmak
Nihayetinde yorulmak ve boş yorulmaktır;
Hayatı div-i hakikatle çarpışan kazanır;
Zafer biraz da hasar
İster;
Koşan cihad-ı ma’âlîye şanlı lâkin ağır, 
mahûf adımlar atar.
Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler!27                        

gibi mısralar kullanır ki, burada da dinî bir muhtevası olan “cihad” yeni 
bir anlam kazanmaktadır. Sanki Fikret, Halûk’un Defteri’nde mevcut di-
nin yerine insanlık, vatan, bayrak gibi kavramlardan oluşan yeni bir din 
ikame etmek istemekte ve bu yüce kavramları tasvir ve tarif için de daha 
önce kullanıla kullanıla oturmuş, belirli bir anlam genişliği ve zenginliği 
kazanmış kelimeleri kullanmaktadır. Şair, “yüce, büyük, şerefli” değerler 
için gösterilecek bir gayreti ancak “Cihad-ı ma’âlî” gibi mukaddes bir ke-
limeyle anlatabilmektedir. Ve şiirde Halûk’tan bu cihada katılması - zım-
nen - tavsiye edilmektedir.

Haluk’un Defteri isimli kitabın bizim bahsimiz için de, Fikret’le ilgili 
herhangi bir bahis için de en önemli şiirlerinden birisi şüphesiz “Halûk’un 

27 “Zelzele”, a.g.e, s. 533. 
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Âmentüsü”dür. Bu şiirinde artık Fikret, kendisinden evvelki birçok yerle-
şik bilgi kaynağını reddettiğini, geleneğe ve onun değerlerine sırt çevirip, 
kendi felsefesini ve yaşama üslûbunu oluşturduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu şiirde yer alan ifadeler ve oluşturulan “âmentü”nün esaslarıysa Halûk’a 
aitmiş gibi gösterilmektedir. Bu “âmentü”nün Halûk’a isnat ettirilmesi, bir 
anlamda şairin bunu gelecek nesil, belki de insanlığın gelecekteki bütün 
nesilleri için hazırlamış oluğunu göstermektedir. Fikret’in hayat, Allah, 
insan, insanlık vs. hakkındaki duruşunun yansıdığı bu eserdeki fikirler kı-
saca şöyle özetlenmiştir:

“İnsanın büyüleyici aklının (ve insan iradesinin) gücüne; bilime, terak-
kiye ve medeniyete; bunların yeni bir devir açtığına; sosyal sahada eşitlik, 
adalet ve hürriyet fikrine; hakkın akıl ve fen sayesinde bâtıla üstün gele-
ceğine; insanların kardeş olduğuna ve dünyanın birliğine; garplılaşma ve 
medenîleşmeye; hayır ve şerrin insandan geldiğine ve âhiretin (dünyanın 
ötesinde bir haşrin, sorgu-sualin, cennet ve cehennemin vb.) olmadığına; 
varlık ve yaşamak dinine; düşünceye dayalı din anlayışına (deizme), tabi-
ata inanmak; nihayet ateizm.”28

Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.29

diyen şair, Nâbi’nin de içinde bunduğu değerler sisteminden bu şiirde 
epeyce uzaklaşmıştır. Cin, şeytan, melek, cennet-cehennem gibi dinî mef-
humlar Hayriye’nin birçok yerinde Müslüman tavrın gerektirdiği şekilde 
geçmektedir. Bunları burada sıralamaya gerek görmüyoruz. Bizim için 
olan Tevfik Fikret’in, burada insan ve insanlığa, onun ürettiği bilime en 
ileri safhada inanması, bu kavramlar hakkında din ve geleneğin söyledik-
lerine yabancılaşmasıdır. 

Fıtratta tekâmül ezelîdir; bu kemâle
Tevrat ile, İncil ile, Kur’an’la inandım 

şeklindeki mısralar, belki de şairin ilâhî kaynakları tamamen yok sayma-
dığını, reddetmediğini gösterse de bu âmentü şairin insanı kendi başına bir 
değer olarak kabul ettiğini, onun dünyayı değiştirecek kadar güçlü kabul 
eder. Hâlbuki İslâmî-tasavvufî gelenekte, insanın Allah yanında veya kar-
şısındaki gücü bilindiği gibi cüz’î’dir. Bütün bunların yanında Nâbi’nin 
insan gerçeğini fert olarak reddettiğini söylemek imkânsızdır. Şöyle ki, 
İslâm ve tasavvuf, insanın kendisini bilmesini, anlamasını ve buradan Ya-
28 Hasan Akay, a.g.e., s. 309. (Hasan Akay, Fikret’in asıl âmentüsünün “Tarih-i Kadim” ve “Tarih-i Kadim’e 
Zeyl” isimli eserlerinde olduğunu belirtmektedir. a.g.e., s. 71 vd.  Bizim konumuz sadece bir şair babanın oğlu-
na nasihatlerini incelemek olduğu için bu tartışmaya veya kabule burada girmiyoruz.)
29 Tevfik Fikret, a.g.e., s. 541. 
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ratıcıya ulaşmasını emr ve tavsiye eder. “Nefsini bilen Rabb’ini bilir” Ha-
disinin yanında Nâbi de eserinde oğluna şunu söylemektedir:

Ara bul kendini bil kimsin sen
Ta sana ola dü âlem rûşen (b. 351, s. 205)     

İki zihniyet veya kabulün arasındaki fark, yukarıda da söz konusu edil-
diği gibi daha çok Fikret’in insan anlayışındaki kötümserlik ama insanı 
dünyayı değiştirecek kadar güçlü görme ve insanı maddî taraflarıyla kabul 
edip ondan sürekli hareket ve aksiyon beklemesinden kaynaklanır. Oysa 
Nâbi, insanın değer, güç ve anlamını Allah’la beraber düşünmektedir. 
Klâsik şair, iki dünyanın aydınlanmasını, mânâlarının anlaşılmasını, in-
sanın kendisini anlayıp bulmasına bağlarken, modern şair dinlerce kabul 
edilen cin-melek gibi varlıkları, cennet-cehennem gibi menzilleri kabul 
dahi etmemektedir. Kısaca söylemek gerekirse klâsik şairle modern şair 
arasında insan algılayışı ve kabulü noktasında çok büyük bir inanç fark-
lılığı söz konusudur ve insan konusundaki ayrılmak demek sosyal-siyasî, 
içtimaî birçok alanda kesin bir farklılık demektir.    

Bahse konu âmentüdeki ikinci büyük kavram “akıl”dır. Aklın gücü kar-
şısında bâtılın, hurafenin eriyeceğini düşünen Fikret; eski mucizeleri red-
detmekte, artık i’caz kudretinin akılda olduğunu belirtmektedir: 

Aklın, o büyük sâhirin i’câzı önünde
Bâtıl geçecek yerlere husranla, inandım30

Kitabın bundan sonra gelen şiiri “Promete” ismini taşır. Yunan mitolo-
jisinin meşhur kahramanı bilindiği gibi, Tanrılardan ateşi çalıp insanlığa 
hediye eden, bunun cezası olarak bir dağa zincirlenen ve her gün ciğerini 
bir kartala yem etmek zorunda olan bir kahramandır. Tevfik Fikret’in, bu 
şiirde oğlu Halûk’tan istediği, Batı’nın ışığını vatana getirmesi ve kendi-
sine örnek olarak Promete’yi seçmesidir. Ülkeye veya insanlığa yapıla-
cak herhangi bir hizmetin timsalinin Batı’ya ait bir mitten veya rivayetten 
seçilmesi şairin kaynaklarının, referanslarının yerli olmadığını gösterir. 
İnsana veya insanlığa hizmet etmek zaten dinî ve millî geleneğin içinde 
olan bir şeydir. “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” veya “Hak’tan alır, hal-
ka veririz” şeklindeki düstûrlardansa şair, Batı’yı ve Batı’ya ait olan bir 
kahramanı yeğlemiştir.

Halûk’un Defteri’nin son şiiri, “Halûk’un Vedâ’ı”dır. Bu şiirde şair, oğlu 
Halûk’un tahsil için yurttan ayrılıp Avrupa’ya gidişini anlatır, Halûk’tan 
istediklerini sıralar. Asırlarca büyüyüp serpilmiş ama sonra içi oyulmuş, 
yapraksız, çırılçıplak kalan bir “çınar” metaforuyla vatanı tasvir eder ve 
30 Tevfik Fikret, a.g.e., s. 542. 



1381

onun yeşillenmesini Halûk’un veya onun emsali gençlerin Avrupa’dan 
getirecekleri ilme bağlar. Buna göre, her türlü zorluğa, meşakkatlere rağ-
men yurda taşınması gereken şeyler “sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit, 
ziya, hak, zayıfın güçlü tarafından ezilmesi vs.”dir. Bunlar, bir anlamda 
Fikret’in Türkiye’de bulamadığı davranış veya hislerdir.

Sonuç Yerine

Bu çalışmada dikkat çekmeye çalıştığımız nokta Hayriyye ve Halûk’un 
Defteri üzerinden ayrı değerler sistemine bağlı iki entelektüel şairin oğul-
larına nasihatlerindeki zihniyet farklılığıydı. Klâsik Türk-İslâm sanatkârı, 
oğluna din merkezli bir ahlâk ve hayat tavsiye ederken ve oğlunu kayna-
ğı din olan bir yapıda yetiştirmek isterken, Tevfik Fikret, oğlu Halûk’un 
şahsında yepyeni, insanlıkçı, fenci, ilerlemeci bir hayat kurar, O’nun bu 
esaslar çizgisinde yetişmesini ister. Nâbî, insanı meleklerin bile kendisine 
secde ettiği, yaratılmışların en şereflisi olarak görürken Fikret’te insan ger-
çeği maddesi ve ruhuyla çok olumsuz bir yapıya bürünür. Zaten iki şairin 
eserindeki büyük farklılık insana ve kâinata bakışın ayrığından gelmek-
tedir. Klâsik şair kâinatı, Allah’ın bir mucizesi ve varlığının bariz delili 
sayarken, ona o gözle bakarken Batılılaşmacı ve inançsız şairin kâinatta 
gördüğü tablo karanlıktır. Bütün bu farklılıkların yanında, iki şairin bazı 
noktalarda benzer tavırlara sahip oldukları da görülür. Çalışma, ilim öğ-
renme, fakire merhamet gibi insanlığın ezelî meselelerinde bu benzerlik 
karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu benzer meselelerin bile altında önemli bir 
farklılık yatmaktadır ki o da bunların kaynak ve amaçlarıdır. Nâbî’nin oğlu 
ilmi ve irfanı dinin emri olduğu için edinirken, Fikret’in oğlu bunu ülke ve 
bütün insanlık için edinmektedir. Yani bilgi ve bilimin iki şairde kaynağı 
da, amacı da farklılık arz etmektedir.     
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