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Necip Fazıl ve Sanatı Üzerine

■ Hocam, edebiyatımızın yakın 
tarihinin önemli tanıklarındansınız. 
Bu hem hocalığınızla, hem de bulun-
duğunuz çevrelerle ilgili bir durum. 
Düşünce itibarıyla da Necip Fazıl’a 
çok uzak değilsiniz. Sizin neslinizin 
mutlaka tanışmış olduğu, sohbetine 
katıldığı birkaç isimden biri Necip 
Fazıl. Siz Necip Fazıl’la nasıl tanış-
tınız, yakınlığınız oldu mu, sohbetle-
rine katıldınız mı?

1931 doğumluyum. Ben yedi se-
kiz yaşlarındayken Necip Fazıl’ın şiir-
leri biliniyordu. Ben de biliyordum. 
Nereden derseniz; ablamın bir kıraat 
kitabı vardı. 1940’lar olduğuna göre 
1935-36’da filan basılmış bir kıraat ki-
tabı demek ki. Şimdiki okuma kitapla-
rından farklı, renkli resimleri olan, bil-
gileri az fakat metinleri bol, güzel me-
tinlerden seçilmiş bir kitaptı. Okula 
gitmeden bir sene evvel filan, okuma-
yı öğrenmiştim, o kitabı okuyordum. 
Hangi sınıfa ait bilemiyorum. Muh-
temelen ortaokul kitabı filan olabilir. 
Orada Necip Fazıl Kısakürek’in “Üç 
Atlı” diye bir şiiri vardı ve ben o şiiri 
ezberlemiştim. Hâlâ da ezberimdedir. 
Çok sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. 
Sanki daha sonraki yıllarda Necip 
Fazıl’ın çocukluğunun geçtiği sene-
lerde, Çemberlitaş’taki dedesinin ko-
nağında, onun üst katında, uzaktaki 
trenlerin, meçhul yerlere giden trenlerin, 

meçhul yerlerden gelip meçhul yerlere gi-
den insanların peşinde olmaktan büyük 
bir zevk duyardım dediği, hatıraların-
da anlattığı şeyi, sanki ben de, tabii 
bunu seneler sonra kendi kendime 
düşünüp kuruyorum, yoksa o yıllar-
da düşünmüş değilim, bu “Üç Atlı”yı 
böyle sevdim. Şiir, Necip Fazıl’ın ço-
cukluğundan kalma bir hatırasının 
izlerini taşıyor muhakkak. Beni alıp 
götürün o ilde pek yalnızım mısra, aynı 
şekilde beni de alıp götürüyordu. O 
üç atlının kendisi değilse bile “Üç 
Atlı” şiiri beni alıp götürüyordu. Ka-
famda o Necip Fazıl var. Sonra ilkoku-
la başladıktan sonra gazeteler geliyor 
eve, gelen gazetelerden biri, galiba 
Son Telgraf’tı, II. Dünya Savaşı yılla-
rıydı 1939-40 vs. o yıllardaydı. Hatta 
39’un başında büyükler okuyordu ga-
zeteleri, konuşuyorlardı. Harp çıkma 
ihtimali vardı ama genel olarak Türk 
basını, dünya basını da öyle ya, harbin 
çıkmayacağına inanıyordu. Bir tek kişi 
harbin çıkacağına muhakkak gözüyle 
bakıyor ve öyle yazıyordu. O da Ne-
cip Fazıl’dı. O devirde Çerçeve adıy-
la yazdığı yazılardan birinde harbin 
çıkacağına kesin gözüyle bakıyordu 
ve hakikaten büyük bir isabetle harp 
çıktı. Şimdi 1940’lardan sonraki ta-
rihlerden birinde 42 filan gibi geliyor 
bana, anneannem Çengelköyü’nde 
otururdu, bir yalıda. Biz de orada ge-
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çirirdik yaz tatillerini. O sırada Necip 
Fazıl da Çengelköy’le Beylerbeyi ara-
sında Yalıboyu denilen yerde yalılar-
dan birinde oturuyormuş. Artık “Üç 
Atlı” şiirinin kafamdaki şairi bizim 
komşu. Hatta bir gün gösterdiler de 
bana uzaktan. Bir gün iskele meyda-
nı dediğimiz yerde, gazinolar vardı, 
ben sol taraftaki bir gazinoda otu-
ruyordum. O zaman her evde radyo 
yoktu. Radyoda da çocuk saati diye 
bir program vardı. Ben de ona me-
raklıydım. Bir cumartesi günü çocuk 
saatini kaçırmamak için orada bir ga-
zinoya gittim çay içtim, oturuyorum. 
Onun karşısındaki gazinoda da bir 
masa etrafında Necip Fazıl’ı gördüm. 
İlk defa bu kadar yakından gördüm. 
1905 doğumlu olduğuna göre, 1942, 
37 yaşlarında filan, çok genç birisi. 
Beş altı kişilik bir dost grubu ortasın-
da, kendi yaşıtları hanımlar ve beyle-
rin ortasında gayet şık giyinmiş, sonra 
gördüklerimde de hep o şıklığını mu-
hafaza eden bir adam olarak aklımda 
kaldı. Necip Fazıl giyinişine çok itina 
eden bir insandı. Üzerinde kısa kollu 
bir gömlek, açık renk bir pantolon 
tiril tiril... Ve o ayakta idi. Diğerleri 
oturuyor, o onlara bir şeyler anlatıyor, 
gülüyorlar, neşeli bir topluluk içinde. 
Bütün dikkatimi sarf ederek kendisini 
daha iyi müşahedeye, gözlemlemeye 
gayret ettim. Daha sonraki zamanlar 
Çengelköy’de birkaç defa daha gör-
düm. Çengelköy’le Beylerbeyi ara-
sında o devirde, trafiğin az olduğu de-
virlerde cadde ve kaldırımlarda piyasa 
etmek denir, akşamüzerleri çiftler, 
gençler, orta yaşlılar dolaşırlardı. On-
ların arasında Necip Fazıl’ı da bazen 

kendi kendine, bazen bir arkadaşıyla 
gördüğüm oldu. Dikkatimi çeken şu, 
o dönemde Çengelköy’de hemen he-
men herkes onu tanıyordu ve saygıyla 
selamlıyordu. Bu tavır Necip Fazıl’ın 
ölümüne kadar devam etti. Yani Necip 
Fazıl’ın sağlığında, bundan 25 sene 
evveline gelinceye kadar, Türkiye’nin 
en büyük şairi kimdir diye sorulduğu 
zaman Necip Fazıl’ın ismi söylenirdi. 
Biraz daha evvel, yani 1950’lerde fi-
lan Yahya Kemal ve Necip Fazıl akla 
gelirdi. Pek çok insan bunları tanırdı. 
Aydınları kastetmiyorum, esnaftan 
olanlar da, şiirlerini okumamış olsalar 
da bilinen bir şeydi bu. Bugün böyle 
bir şey yok. Türkiye’nin en büyük şa-
iri kim diye sorsanız kimsenin aklına 
bir isim gelmez. Acaba o karizmatik 
kişilerin kayboluşundan mı, yoksa 
şairlerin çokluğundan mı? Öyle ümit 
edelim artık. Şair yokluğundan diye-
ceğim ama dilim varmıyor. Bunun dı-
şında Necip Fazıl’ı konferanslarında 
gördüm. Bir kere de evine gittim. Yük-
sek öğretmen okulunda okuyordum. 
Osman Akkuşak okul arkadaşımdı. 
Beni ve iki arkadaşımı daha aldı, sizi 
dedi, Necip Fazıl’ın evine götürüyo-
rum. O, ona daha yakındı ve galiba 
ömür boyunca da o yakınlıkları de-
vam etti. Modada Dalga sokak beş mi, 
on iki numara mı, tereddüdüm var. 
Tek katlı yahut bir-iki katlı bir apart-
manın alt katı. Genişçe bir salonda 
gece geç saatlere kadar sohbetimiz 
devam etti. Ve bir daha artık kendi-
siyle ilişki kurmam mümkün olmadı. 
Ben de fazla arzu etmedim. Aslında 
Nurettin Topçu’nun çevresindeydim. 
İkisi de aynı dünyanın, aynı felsefenin 
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insanı olmakla beraber mizaç bakımın-
dan farklıydı. Topçu’nun mizacı bana 
daha uygun geldiği için o tarafı tercih 
etmiş oldum. Tanıyışım bundan iba-
ret. Necip Fazıl çevresinde otorite idi. 
Topçu’yla farkını belirleyebilmek için 
söyleyeyim: Topçu’nun çevresinde biz 
de vardık. O da vardı, biz de vardık. 
Necip Fazıl’ın çevresinde sadece Necip 
Fazıl vardır. Onu göze almak lazımdır. 

■ Mesela savaş çıkacak diye 
yazdığı yıllar onun 35-36 yaşlarına 
tekabül ediyor. Hatta basında bu ço-
cuk ne derse çıkıyor türünden şeyler 
söyleniyor. Bir buna bağlı olarak bir 
de Üç Atlı şiiri, onun ilk dönem şiirle-
rinden... Çocukluktan gelen intibaları 
anlatmasına rağmen orada bir bilin-
meyeni, gaibi kurcalama istidadı var 
ciddi anlamda. Bu istidat bir insanda 
ve özelde Necip Fazıl’da niye vardır? 
Allah vergisidir deyip bırakmak iste-
miyorum. 

Necip Fazıl’ın şiirlerinin çeşitli 
dönemlerde birbirinden farklı tarafla-
rı var. Ama değişmeyen bazı özellikler 
var. O özellikler; evvela bütün şiir-
lerinde sathi değil derin, müşahhasa 
değil mücerrede eğilmek, eğer somut 
bir şeyi anlatıyorsa bile o somutun 
soyutun sembolü olması önemli. On-
dan sonra metafizik derinlik ve mistik 
görünüş. Bakın kullandığım kelimeler 
aşağı yukarı hep Batı dillerinden gel-
me kelimeler. Özellikle tasavvuf ye-
rine mistik kelimesini kullanıyorum. 
Çünkü başlangıçta mistik kelimesi 
daha uygun. Tasavvuf kelimesi daha 
sonraki dönemler için isabetli olacak. 
Bu genel karakteri itibarıyla, yani şii-
rinin derinliği ve mücerret taraflarıyla  
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beraber Necip Fazıl’ın en eski şiirleri 
bu istikamette başlar. Eğer onun üs-
tünde bazı tesirler varsa bazı başka 
şairlerin, filozofların, yazarların tesiri 
varsa, o tesirler bu tarafını beslemiş 
olduğu için önem kazanır. Yani aslın-
da bizim mürşitlerimizi, bizi yetişti-
renleri seçişimiz biraz da kendimize 
uygun oluşlarından dolayıdır. Mürşit 
yahut üstat elini uzatır ama karşısın-
da da uzatılan eli kabul edecek başka 
bir el gerekir. Onun kendi hatıraların-
dan da hareket ederek, eserlerinden 
de hareket ederek şunu kesin olarak 
söyleyebiliriz: Necip Fazıl, bir spiri-
tüalist dünyanın şairi. Eğer Abdülha-
kim Efendi ile karşılaşmasaydı, belki 
dinî eğilimleri olmayacaktı ama yine 
ruhçu bir felsefenin insanı olacaktı. 
Bu muhakkak. O, istikametini daha 
olumlu bir yola sevk etmiş oluyor.

■ Malumunuz, bir insan bir ta-
savvuf erine intisap etmeye karar 
verdiğinde, mürşidin, “senin meşre-
bin bize uygun değil, sen filana git” 
dediği olmuştur. Herhâlde bu yaratı-
lışla ilgili bir şey.

Muhakkak. Ben mizaca çok 
önem veriyorum. Mizaç dediğimiz 
şey bizim biraz da kaderimizdir.

■ Necip Fazıl dediğimiz zaman 
her şeyden önce şairliği aklımıza ge-
liyor. Fakat onun şiirlerinde biraz 
da Türkiye’nin siyasi ortamına göre 
zamanla ciddi bir muhteva değişik-
liği oluyor. Bu çerçevede onun şiirini 
başlangıcından sonuna kadar kaç 
safhada ele alabiliriz? Bir de bu saf-
halarda estetik kıymet bakımından 
değişiklik söz konusu mudur?

Tabii bir şair, şiirleriyle bir bütün 
teşkil eder. Hatta bütün eserleriyle. 
Ama konumuz şiir olduğu için şiir-
leriyle diyelim. Böyle birtakım grup-
lara, yıllara bölmek şahsiyeti bölmek 
demektir. Bu aslında sağlıklı bir şey 
değil. Ama biz hoca olarak da, in-
san olarak da meseleleri tasnife tabi 
tutarak daha kolay araştırma, ince-
leme imkânlarını buluruz. Ben Ne-
cip Fazıl’ın şiirlerini üç temel grupta 
düşündüm. Birincisi “Kaldırımlar” 
şiirine kadar olan gençlik dönemi. 
“Kaldırımlar” önemli bir merhale 
teşkil ediyor ve “Kaldırımlar”la Ne-
cip Fazıl döneminin büyük şairi olu-
yor. Sene 1928. Demek ki 23 yaşında 
Necip Fazıl “Kaldırımlar” şairidir ve 
hemen hemen tüm tenkitçilerin üze-
rinde önemle durduğu, benimsediği, 
kabul ettiği bir şiirdir “Kaldırımlar”. 
Bu şiir, ferdiyetçi bir şiir, tek başına, 
yalnız bir insanın psikolojisini vur-
gulayan bir şiir. Bu dönemin şiirleri, 
“Kaldırımlar”dan biraz evvel yahut 
biraz sonra yazdığı şiirler aşağı yu-
karı hep bu karakterdedir. Ferdiyetçi 
oluşunun dışında sebepsiz korkular, 
endişeler, faciaî bir hava, patetik de-
diğimiz bir hava, bir acı, trajedi daima 
bu şiirlerin havasına genel olarak ha-
kimdir. “Kaldırımlar”bunun zirvesi. 
1928’de yazılıyor ve aynı zamanda 
1928’de kitap hâline gelerek başka 
şiirleriyle bir bütünlük teşkil ediyor. 
İkinci kitabıdır bu. Birincisi Örümcek 
Ağı’dır. İkinci hamle Senfonya, yani 
bugün herkesin “Çile” diye bildiği şi-
iri yazdığı yıl. Bunun tasarılar hâlinde 
1938’de, 39’da tam şeklini verir. Tabii 
yine ferdiyetçi tarafı olmakla beraber 
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dünyanın ve kâinatın bütün yükünü 
sırtına almış bir insanın, insanlık so-
rumluluğunu ihtiva eden bir şiir. İsla-
mi şiir diyemeyeceğim buna ama dinî 
karakteri olan bir şiir. Muhakkak ki 
arkasında İslami tesir var ama görülen 
alametleriyle İslami değil metafizik ve 
dinî bir şiir. Dinî karakteri olan bir şiir. 
Muhtemelen hani, dağların almadığı 
yükü insanın aldığı şeklindeki ayetin 
ifadesi olan bir şiir. Üçüncü hamle 
1948’de Sakarya şiiriyle. “Sakarya”, 
Necip Fazıl’ın topluma şiir olarak 
açıldığı bir devre. “Sakarya” ile “Çile”  
arasında yazmış olduğu şiirler de o 
kadar fazla değil. O devirde, 38 ile 48 
arasında yayın hayatını anlatıyor, fikir 
yazıları daha çok. O kadar velut bir 
şair olmasına rağmen bu arada yazdı-
ğı şiirlerin sayısı 13’ten ibaret. Hep-
sinde ortak taraf, “ben” dediğimiz şey 
hiçbir zaman kaybolmamıştır. Birinci 
safhada sadece “ben”, kâinatın içinde 
küçülmüş, yok olmuş “ben”, ikincisin-
de kâinatın yükünü sırtında taşıyan 
“ben”, üçüncüsünde içinde bulundu-
ğu toplumun önüne geçerek onu ar-
kasından sürükleyen yahut “Nereye 
gidiyorsunuz? Durun!” diyen “ben”. 
Hepsinde bu tarafı kuvvetli hissede-
riz. Böylece aşağı yukarı onar senelik 
arayla Necip Fazıl’ın şiiri üç dönem 
yaşar. 

■ Bu üç dönemi estetik kıymet 
bakımından nasıl ele alırsınız? Onun 
şiirinin estetiği bakımından...

Bunları birbirinden ayıramıyo-
rum. Bu arada siyasi şiirleri var, hiciv 
şiirleri var. O hicivleri mesela Çile 
kitabına almıyor. O sonradan ayrı 

bir kitap hâline geldi. Bunları dik-
kate alarak bir fikir ve ideoloji şiiri, 
polemik şiirleri yazabilecek güçte bir 
insan olduğunu söyleyebiliriz. Ama 
“Kaldırımlar”, “Çile” ve “Sakarya” şiiri 
grubuna giren şiirleri hepsi şiir esteti-
ği bakımından çok başarılı şiirler. Ben 
bunları birbirinden ayıramıyorum. 
Ayıranlar olmuştur. Umumiyetle eski 
Necip Fazıl’ı tanıyan ve yüceltenler 
1940’lardan sonraki tavrını beğen-
mezler. Artık onları ideolojik şiirler 
olarak, estetik değeri kaybolmuş şiir-
ler olarak nitelerler. Hâlbuki değil. 

■ Sanırım biraz da şiirdeki  
metafiziğin bizde estetik hissi uyan-
dırmasıyla ilgili bir durum.

Ama metafizik bir konudur. Şii-
rin estetiği onun anlatım tarzıdır. Yani 
söyleyişidir. Söyleyiş çok mühim. 
Metafizik yahut siyasi, dinî konuda 
pek çok insan yazı yazmıştır. Şiirin 
insanlar üzerindeki tesiri ayrı bir şey. 
İşte o söyleyiştir. Aynı şeyi şiir ola-
rak farklı söyleyen insanlar da vardır. 
Ama Necip Fazıl nedir onların arasın-
da? İşte o tarzdır, o söyleyiştir. Onu 
ölçülere sığdıramayız. Bu anlatış tarzı 
herhangi bir sözle de, hikâye yahut 
denemeyle de anlatılabilir fakat şiirin 
verdiği tesiri vermez. Onun için me-
tafiziği, şiirle anlatabilmektir mesele. 

■ Bir fikir adamı olarak Necip 
Fazıl’ın Türk düşüncesindeki yeri 
nedir? Bir düşünce sistemine sahip 
olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Şimdi bu şiiri için söylediğim 
özellikler onun karakteri olarak da, bu 
karakteri şahsi hayatı manasına almı-
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yorum, şiirlerinin dışındaki yazıları, 
polemikleri, gazeteciliği, dergi yayın-
cılığı, tiyatroları hepsini birden değer-
lendirmek istiyorum. Onların hepsin-
de bu derinlik ve mücerretlik, meta-
fizik endişeler, spiritüalist bir dünya 
görüşü hepsinde hakimdir. Tabii 
bunlar aslında bir kısmı bize Batıdan 
gelen şeylerdir ama Necip Fazıl pek 
çok yazısıyla dünyayı tek bir toplum 
olarak kabul ederek, bu toplumun ne-
reye gittiğinin hesabını yapmaya gay-
ret etmiştir. Mesela 1936 yılında Ağaç 
diye çok güzel bir dergi çıkarıyor. 
Kendisi fazla beğenmez, başarılı bul-
maz ama bence başarısızlığı gördü-
ğü ilgi azlığındandır. O çevresinden  
daima ilgi bekliyordu. Büyük Doğu’lar 
bu ilgiyi gördü ama Ağaç bu ilgiyi 
görmedi. Ağaç, benim için çok güzel 
bir sanat mecmuası, bir felsefe mec-
muası. 17 sayı çıkar, kapanır. Orada, 
galiba ikinci ya da üçüncü sayısında 
mesela “Allahsız Dünya” başlığıyla bir 
başmakale yazar. Orada yaşadığımız 
dünyayı, 1936’da yani II. Dünya Sa-
vaşı öncesinde dünyayı ve Türkiye’yi 
anlatır ve inancını kaybetmiş toplum-
ları dile getirir. Bu insanlığın bir yara-

tıcıya inanma ihtiyacını anlatır. Daha 
o zamandan fikrinin temeli başlar. 
Tabii fikir yazılarını ihtiva eden pek 
çok kitabı var. Ben önemli fikrî yazıla-
rını ihtiva eden bir antoloji yapmıştım 
Kendi Sesinin Yankısı diye. Onun giriş 
kısmında anlattım ki, Necip Fazıl’ı bu 
açıdan ele alanlar biraz tenkitçi gözle 
bakmalıdırlar. Necip Fazıl bir tarihçi 
değildir, bir edebiyat tarihçisi de de-
ğildir, bir sanat tarihçisi de değildir. 
Ama onun tarihe, edebiyata, güzel sa-
natlara ve politikaya bakışında önem-
li ipuçları vardır. Onu tarihçi gözüyle 
değil, tarihi değerlendiren bir insan 
gözüyle okuyacağız. Bu bakımdan 
önemi var. Yaşadığı devirde birkaç 
ismi daha sayabiliriz, mesela Peyami 
Safa, Hilmi Ziya, Nurettin Topçu’yu 
sayabiliriz aynı doğrultuda olmak 
üzere. Ama Necip Fazıl’ın başka bir 
özelliği daha var; 1942 senesinden 
itibaren Büyük Doğu dergisini çıkar-
maya başlıyor. İlk dönem otuz küsur 
sayı çıkıyor, savaş yılları içinde kapa-
nıyor. 45’te yeniden çıkıyor ve artık 
ölümüne dek nerdeyse açıla kapana, 
zannediyorum 15-16 tane birinci sa-
yısı vardır, çıkıyor. Bu dergilerin kali-
tesi her zaman aynı değil. Bazen sanat 
tarafı, bazen din tarafı kuvvetli, bazen 
de politika tarafı... Ama gerek 1942 
gerek 45 döneminde çıkan, o yılları 
dikkate alalım lütfen, tek parti döne-
mi ve dinî yayınların yasak olduğu, ta-
kip edildiği bir devir. Dinî yayınların 
değil böyle peygamber tefrikalarının, 
Hz. Ali tefrikalarının bile kovuşturul-
duğu, peşinden koşulduğu, matbaa 
umum müdürlüğünün gazetelere teb-
liğ göndererek; “bu tefrikayı kesiniz” 
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diye emir verdiği yıllarda dinî kitap 
namına da birtakım ilmihal kitapları, 
tam namaz hocası gibi halk kitapları-
nın dışında seviyeli hiçbir dinî kitabın 
bulunmadığı bir devir. Böyle bir de-
virde Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’da 
yanılmıyorsam 1942’deki ilk seride 
de vardır, 45’teki ikinci seride de var-
dır bir anket sorusu açıyor. Ankette-
ki önemli sorulardan biri şu; “Allah’a 
inanıyor musunuz?”. Yetmiş kadar ya-
zara, Türk aydınına bu suali soruyor 
ve onlar da cevaplarını veriyor. Başka 
sorular da var. Bu bugün de 1940’la-
rın Türk aydınının neler düşündü-
ğünü merak edenler için önemli bir 
vesikadır. 1945 Büyük Doğu’larında 
dinî tefrikalar başlıyor. Çöle İnen Nur 
oradadır, Halkadan Pırıltılar oradadır. 
Yani Türkiye’de dinî hayatın belli bir 
çevrenin dışına çıkarak özellikle genç-
lerde yeniden uyanmasında önemli 
rolü olan insanlardan bir tanesidir 
Necip Fazıl. Bugün için fazla önemli 
gözükmeyebilir ama o devirde başka 
örneği yok bunun. 

■ O dönemin Türk fikir ve sa-
nat hayatının önemli isimleri Pe-
yami Safa, Nurettin Topçu, Necip 
Fazıl gibi isimler. Daha sonra Ce-
mil Meriç’i de eklemek gerekecek 
tabii. Mesela Cemil Meriç, Necip 
Fazıl’ı çok zeki bulurmuş ve Büyük 
Doğu’ları baştan sona okuturmuş. 
Siz, Nurettin Topçu’nun yakınında 
bulundunuz. Özellikle Topçu’nun 
Necip Fazıl’a bakışını, aralarındaki 
ilişkiyi merak ediyorum. Bu konuda 
neler söyleyebilirsiniz?

Tabii bu kişiler kendilerine mah-
sus benlikleri, şahsiyetleri, özellikleri 
olan insanlar. Hilmi Ziya’yı bir tara-
fa bırakıyorum. Necip Fazıl, Peyami 
Safa ve Nurettin Topçu birbirlerini 
tanıyorlardı. Muhtemelen Topçu’nun 
Fransa’da bulunduğu yıllar Necip Fa-
zıl da oralardaydı. Birbirinden farklı 
insanlar. Peyami Safa da öyle. Peyami 
Safa’nın Büyük Doğu’da yazıları vardır 
ama sonra Necip Fazıl’la aralarında 
dehşetli bir polemik çıkmıştır. Bu bi-
raz da şahsiyetlerinin sertliğinden, 
sivriliğinden, rijit olmalarından ileri 
gelen bir şey. Buna hilkatin bir lütfu 
da diyebilirsiniz. O hırçın mizaçla-
rıyla belki de önem taşıyorlar. Keşke 
daha iyi geçinselerdi de diyebilirsi-
niz ama olmuyor. Nurettin Topçu, 
bunların arasında biraz daha farklı. 
O bu polemiklere filan girmiş değil-
dir. Çünkü polemik insanı değildi. O, 
daha kapalı bir çevrede insanın kendi 
kendini yetiştirmesi, dervişane bir ye-
tiştirme tarzı benimsiyordu. Toplumu 
arkasından sürükleyecek bir insan pe-
şinde değildi. Tanıyorlardı birbirleri-
ni biliyorum. Zaman zaman görüşme-
leri de oluyordu. Ama aralarında hep 
bir mesafe oldu. Büyük Doğu’nun bir-
kaç sayısında Topçu’nun yazısı vardır. 
Ama umumiyetle Necip Fazıl mec-
muasına gelen yazıyı kurcalar, değiş-
tirir. Buna öyle bir şey yapamamıştı. 
Ondan sonra bir de takdim eder bü-
yük gürültülerle. Ama Topçu ile ilgili 
böyle bir takdim yapılmadı. Tahmin 
ediyorum Topçu’nun zorlamasıyladır. 
Sadece birkaç yazı yazmıştır. Mesela 
bir tanesi Selahattin Köseoğlu’nun 
vefatıyla ilgilidir. İki yazı daha hatır-
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lıyorum ama adlarını şu anda çıkara-
mıyorum. Yalnız Babıali’de Nurettin 
Topçu hasta yatağında yatarken, son 
günlerinde Necip Fazıl’ın onu ziyare-
te gittiği ve biraz da tatsız, daha doğ-
rusu Topçu’nun çevresinde olan biz-
lerce biraz hoş karşılanmayan bir şe-
kilde anlattığını biliyoruz. Topçu’yu 
yakından tanıdığım için onun bu de-
ğer yargılarını benimsemek bizim için 
mümkün değil. 

■ Cemil Meriç, “Ben Baudelaire’i 
ezbere bilirim. Necip Fazıl muhteme-
len Paris’te bir bohem kahvesinde kı-
rık bir plaktan bir şiirini dinlemiştir. 
Ama Baudelaire’i benden iyi anla-
mıştır” diyor. Okuduklarımızdan ve 
duyduklarımızdan edindiğimiz in-
tiba Necip Fazıl’ın çok iyi Fransızca 
bilmediği, çok fazla kitap okumadığı 
yönündedir. Acaba Batı dünyasını, 
tefekkürünü ve şiirini takibi nasıldı? 
Bizim intibalarımızdaki gibi midir?

Tabii zor bir soru sordunuz. Her 
sanatkârda, hepimizde, herkeste ken-
disinden önce gelmiş, beraber bu-
lunmuş ve eserlerini okumuş oldu-
ğumuz kişilerin üzerimizde bir tesiri 
vardır muhakkak. Bu tesir ya açıkça 
belirlidir yahut şuur altımızda gizli-
dir. Fakat netice olarak yine vardır. 
Mümkün değildir bunun olmaması. 
İnsanlık hamuruna herkes bir şeyler 
katıyor ve onunla büyüyor bu. Ne-
cip Fazıl’da da tesirler vardır. Kendi 
yazılarında bahsetmiş olduğu büyük 
Fransız şairleri vardır. Onlar Verlaine 
ve Rimbaud’dur. Onları sever ve on-
lardan bahseder. Ama Baudelaire’den 
bahsediyor mu onu bilmiyorum. Fa-

kat  onun tesirinin olmadığını söyle-
yemeyiz. Çünkü Baudelaire’in zaten 
kendi çağından itibaren bütün Avru-
pa şiirine, bütün dünya şiirine olduğu 
kadar Türk şiirine de tesiri ta 1960’lı 
yıllara kadar devam etmiştir. Modern 
şiirin babasıdır Baudelaire. Yakınlarda 
Ali İhsan Kolcu, benim öğrencilerim-
dendir kendisi, Türk Şirinde Baudelaire 
Tesirleri diye bir çalışma yaptı. Orada 
birtakım aşırı yakıştırmalar var, zor-
lamalar var. Onlar hoşuma gitmedi. 
Mesela herhangi bir teşbih yapmışsa, 
onu başkasında da bulup bunu tesirin 
delili olarak göstermesi doğru değil. 
Ama bazıları hakikaten önemli. Mese-
la bu yalnız adam, tek adam, sokakta 
tek başına kalan adam Baudelaire’de 
çok belirgin bir şekilde görülür. Muh-
temelen “Kaldırımlar”da onun etkisi 
vardır. Necip Fazıl’a, “Kaldırımlar”da 
Baudelaire tesiri var mı deseydik belki 
de böyle bir şeyi reddedecekti. Kendi 
tecrübelerimden de bilirim, bir şairi 
severek okuduktan sonra onun bir-
takım ifadeleri, cümleleri kafamızda, 
şuuraltımızda yer eder. Bir süre sonra 
onun sözlerini kendi sözlerimiz ara-
sında da nakletmeye başlarız. Bunun 
farkında da olmayız. Bu gibi tesirler 
muhakkak vardır. Söylediğim üç sem-
bolist şairin üçü de aydınlıklar asrına, 
pozitivist asra karşı çıkan ve onun ar-
kasında insan ruhuna eğilen şairlerdir. 
Bunlardan ikisini yakından bildiğini 
biliyoruz. Baudelaire’i de herhangi bir 
yazısında söz konusu etmiş midir bil-
miyorum. Daha dikkatli bakmak ge-
rek. Ama ilk şiirlerinde bizim şairleri-
mizin de tesiri vardır. Halk şirinin te-
sirleri var. Fevziye Abdullah Tansel’in 
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“Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Halk Şiiri-
nin Tesiri” adlı eski bir yazısı vardır. 
Fakat bir süre sonra bu etkiden sıy-
rılır ve kendi şiirini bulur. Mesela ti-
yatrolarında İskandinav tiyatrosunun 
tesirleri olduğundan bahsedilmiştir. 
Bunlardan bazılarını, Türkçeye çev-
rilmiş olanlarını görerek mukayese 
etmeye çalıştım. Bu tesirler çok sarih 
değil. Ama gerek Baudelaire tesirini, 
gerek İskandinav yazarlarının tesirini 
şöyle düşünelim; çağın psikolojisidir 
bu. Çağın, büyük sanatkârı etkisine 
aldığı psikolojik bir atmosfer. Ben-
zerlikler bu atmosferden kaynaklanır. 
Yoksa İskandinav yazarları ne kadar 
okumuştur, okumamıştır bilemiyo-
rum. Fransızcasının zayıflığına dair 
bir şey bilemiyorum ama az okuması 
doğrudur. Öyle zengin bir kütüpha-
nesi yok. Fazla kitap okumuyor ama 
olağanüstü bir zekâsı var, kitabı şöyle 
bir karıştırmakla genel karakterini ya-
kalayabiliyor ve onun hakkında yazı 
yazacak bir duruma geliyor. Tabii bu-
rada hata ettiği de oluyor ama isabetli 
tarafları daha çoktur. Zekâsı okuma 
açığını mükemmel olarak kapatıyor. 
Denilebilir ki yazdıkları okudukların-
dan fazladır. 

■ Necip Fazıl’la beraber şiiri-
mize gelen yenilikler nelerdir? Bir de 
Bergson etkisinden bahsedebilir mi-
yiz?

Necip Fazıl, 1922’de Yeni Mec-
mua’ da yazıyor ilk şiirlerini. O de-
virde Türk şiirinin durumu şu; 
Servet-i Fünûn dönemi kapanmış, 
Cumhuriyet’in başlangıcındaki Türk 
şiiri II. Meşrutiyet’ten sonra gelen bir 

dönemin devamı mahiyetinde. Şiir, 
pek çok tarafıyla evvela politikaya 
angaje olmuş. II. Meşrutiyet’ten son-
ra 15-20 yıl boyunca bu angaje olma 
devam eder. Bir bakıma da gerekliydi. 
Çünkü o yıllar, 1908-1923 yılları arası 
on beş sene Türkiye, Osmanlı Devleti 
topraklarının dörtte üçünü kaybet-
ti. Arka arkaya üç-dört tane savaşa 
girmek zorunda kaldı. Böyle bir dö-
nemde şiirin siyasi olması isabetlidir. 
Daha sonra bir Millî Edebiyat dönemi 
başlıyor ki, o, onun devamıdır. Yani si-
yasi ve ideolojik edebiyatın biraz daha 
kalitelisi ama hedefi millet olan. Böy-
le bir dönemde birdenbire insanın 
gözleri kendi içine dönüyor. İnsanın 
kendisini anlatan bir şiir olarak ortaya 
çıkıyor ve bu bakımdan dikkati çeki-
yor. Demek ki Türk şiiri yahut Türk 
şiir okuyucusu susuz kalmış böyle bir 
şiire. Başkalarını da sayabiliriz ama 
Necip Fazıl bunların arasında öncü 
bir şairdir. Necip Fazıl şiirinin ortaya 
çıktığı dönemde benim görebildiğim 
kaliteli, poetik değeri olan üç şair 



Bahtiyar A sl An

P BTü r k  D i l i Tü r k  D i l i 1 3 6

var; Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve 
yeni yetişmeye başlayan Faruk Nafiz 
Çamlıbel. İkisi aruzun şairi, üçüncü-
sü heceyle yazmakla beraber aruzda 
daha başarılı olan bir şair. 1908’den 
itibaren aruz gittikçe hızını kaybedi-
yor. Hece şiiri ön plana çıkıyor fakat 
hece büyük bir bocalama geçiriyor. 
Hecenin öncüleri Ziya Gökalp ve 
Mehmet Emin Yurdakul. Çok bece-
riksiz şiirler. Tamamen makalelerinin 
manzum hâlde yazılmış şekillerinden 
başka bir şey değil. İşte heceye hayat 
veren Necip Fazıl’ın şiiri olmuştur. Bu 
bakımdan da büyük bir önem taşıyor. 

Bergson’un zaman ve sezgi felse-
fesi Necip Fazıl’da önemli yer tutuyor. 
Sezgi şu, varlıkla, dışımızdaki eşya ile 
kendi aramızda bir empati meydana 
geliyor, onunla bir oluyoruz. Onun 
için Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Çan 
Sesleri, İstasyon vs. eşyalar spiritüalist 
bir değer kazanırlar artık. Herhangi 
bir eşya değildir artık onlar. Bunda 
Bergson’un tesirinin olduğunu zanne-
diyorum ki Necip Fazıl’ın pek hovar-
daca yaşadığı Paris yıllarında Bergson 

da felsefesinin zirvesini yaşıyordu. 
Sonra, tesiri olduğunu tahmin ettiğim 
egzistansiyalist felsefe, yani varlığa 
eğilen, varolmanın sorumluluğunu 
yüklenen insanın felsefesi. Bu da tesir 
etmiş olabilir. Bir de egzistansiyalist-
lerde korku dediğimiz şey vardır. Ne-
cip Fazıl’daki korkuyu bir bakıma bu 
felsefeye bağlamamız mümkündür. 

■ Paris’te kimin öğrencisi oldu?

Bilmem. Kimin? Diyor ki, 
Paris’te ben gündüzleri görmedim. 
Bütün gece kumar oynuyor, para-
sı bitiyor, Türkiye’ye zor dönüyor, 
Türkiye’ye dönmesi için konsoloslu-
ğun kendisine verdiği bileti satarak 
yine kumar oynuyor. Böyle bir hayat. 
Tavsiye edilecek bir hayat değil tabii. 
Necip Fazıl olmak için böyle olmak 
gerekmez. Ama Necip Fazıl’ın Necip 
Fazıl olabilmesi için bu gerekirdi. Bu 
başka bir şeydir. “Ne kendi kimseye 
benzer, ne kimse kendisine” sözü var 
ya, Necip Fazıl onlardan bir tanesidir. 
Bu ona yakışır. Bu tip insanlar, hilka-
tin yarattığı, kusurlarının bile meziyet 
olduğu özel insanlar.


