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Soruşturma

1. Necip Fazıl’ın şiir dilinin 
geçirdiği evrelerden kısaca 

bahsedebilir misiniz?
2. Necip Fazıl’ın tiyatrolarına 

yansıyan “politik söylem”in ve bu-
nun metnin estetik dokusuna yansıma-

sının boyutlarını değerlendirir misiniz?
3. Bir dil geometrisi olarak da okunabilecek Kafiyeler  
şiirini Necip Fazıl’ın kelimeye tasarrufu bakımından na-
sıl değerlendirirsiniz?

4.  Necip Fazıl’ın şiirinde, hikâyesinde ve tiyatrolarında kul-
landığı dilin farklı özellikleri var mıdır? Varsa bu farklı-
lıklar nelerdir? 

5.  Necip Fazıl’da dil/mizah/ ironi/hiciv ilişkisi üzerine ne-
ler söyleyebilirsiniz?

6.  Necip Fazıl’ın şiirlerinde tercih etmiş olduğu dili nasıl 
buluyorsunuz? Bu tutum / anlayış / tercih, Türk şiir di-
line ne gibi kazanımlar sağlamıştır? 

7.  Necip Fazıl’ın yazı hayatı boyunca ortaya koyduğu ne-
sir, nazım ve şiirlerinde, dilde “özleşme”ye hep olumsuz 
baktığını biliyoruz. Bu hususta neler söylemek istersi-
niz?

8.  Necip Fazıl’ın düzyazılarındaki dil tasarrufunu, cümle 
kurgusunu, üslubunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

9.  Necip Fazıl’ın bir şair olarak, bugün gerektiği gibi oku-
nup anlaşıldığını, Türk şiir tarihinde olması gereken yer-
de durduğunu düşünüyor musunuz?

10.  Bir tiyatro yazarı olarak Necip Fazıl’ı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
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“Necip Fazıl’ın Türk Şiirine, Özelde Hece Şiirine Katkıları Tartışıl-
mayacak  Netliktedir.” 

1. Necip Fazıl şiiri, bilindiği gibi 1936 öncesi ve sonrası olmak üzere iki 
dönem hâlinde değerlendirilmektedir, ben de kendi adıma bu şekil bir dönem-
leştirmenin yanlış olmadığını düşünüyorum. 1936 öncesi ve sonrası şiirlerde 
bakıldığında bariz farklılıklar olduğunu tespit edebiliriz. Önceki dönem genel 
hatlarıyla “ben” sorunları etrafında dönen, dünyevi (nefsani) benle mistik-me-
tafizik benin şairin bireysel realitesini tam anlamıyla yani bütün şiddeti ve sa-
hiciliğiyle tezahür ettirdiği bir şiir ikliminden söz etmek mümkün. Bu anlamda 
Necip Fazıl şiiri, kendilik diye de ifade ettiğimiz hâl diliyle mütemayiz olma 
vasfını daha ilk şiirlerinden itibaren gösterir. Benliğin ve/veya gerek bedensel 
gerek zihinsel temayüllerin reel bir tamlık içinde yansıtılması, kanımca Necip 
Fazıl şiirinin ilk dönemine ait en çarpıcı özelliktir. Dahası onun benlik temel-
li bu şiir hüviyeti, Abdülhak Hamit ve Ahmet Haşim çizgisi üzerinde önemli 
bir sıçrama olarak kendini ortaya koyar. Bu çizginin Ziya Osman Saba, Cahit 
Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas gibi sürdürücüleri vardır ancak bunları 
Necip Fazıl’daki sahicilikle ve ontolojik şiddetle (gerilim ve dolulukla) kıyasla-
dığımızda geride kaldıklarını teslim edebiliriz. Estetik mükemmellik açısından 
yaklaşıldığında ise Necip Fazıl’ın belki ancak Dranas’la mukayese edebilecek 
bir estetik yetkinliğe sahip olduğunu iddia edebiliriz. Dranas şiirinin müzik ve 
lirizm olarak daha yukarda olduğu söylenebilirse de, Necip Fazıl’da çok daha 
güçlü bir ses ve imgelem gücünden, dolayısıyla daha etkili bir dil ve söyleyiş 
tarzından bahsetmek gerekecektir. İkinci dönem şiirlerinde ise bilhassa dil ve 
söyleyişe ilişkin güçlü özellikleri devam ettiren ve bu sayede popüler olma ba-
şarısını yakalamış “Sakarya Türküsü”, “Zindandan Mehmed’e Mektup” gibi şi-
irler vardır. Bununla beraber, kronolojik olarak ikinci dönem şiiri olmasına rağ-
men, “Çile” şiiri (1939)  esas itibariyla birinci dönemin ‘metafizik ben’i içinde 
konumlandırılabilecek ya da o dönemin hülasası diye değerlendirebileceğimiz, 
bana göre Necip Fazıl’ı Necip Fazıl yapan bir şiirdir. Onu büyük ve özgün kılan 
en önemli şiirdir. 

Ne var ki ikinci dönemde, bahsettiğimiz güçlü ve popüler örneklerin yanı 
sıra retoriksel, didaktik bir şiire doğru kayma söz konusu olmuştur. Bu şiirler-
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de hakikati arayan ya da hakikate vasıl olmaya çalışan varoluş trajiği içindeki 
bireyin yerine, hakikatten gelen, muhatabına hakikati sunmak isteyen bireyin 
dili vardır. Daha önemlisi doğrudan söylemsel unsurlarla kodlanmış didaktik 
bir dilin hakimiyeti altına girilmiştir. Ben bunu yine de tümden olumsuzlamak 
yerine belli bir hakkaniyetle ele almaktan yanayımdır. Şiire ancak ontolojik 
niteliğiyle kıymet veren dolayısıyla “sanat için sanat” tutumundan kendisini 
alıkoyan bir şair tarafından bakıldığında; bunun anlaşılabilir, tabii, hatta bir sa-
hicilik tezahürü sayılabileceği kanaatindeyim. Elbette ki bu tarz şiirlerin de bir 
alıcısı, bir etki alanı olduğunu/olabileceğini varsaymak kaydıyla. Şair tarafın-
dan, bunların şiire katkısından çok insana olan katkısı daha fazla önemsenmiş 
olabiliyor çünkü. “Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri” veyahut “Ver cüceye, 
onun olsun şairlik,/Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta!” diyen şairin şiir ceh-
dini, bu hâletiruhiyeyi ve poetik kodları nazarı dikkate alarak daha doğru bir 
değerlendirmede bulunabiliriz. Yine de; bu dönemden mesela “Sakarya Tür-
küsü”, “Muhasebe”, “Destan” gibi şiirlerin sayıca ve nitelikçe belirleyici olduğu 
bir dönem olarak bahsetmemiz daha kolay ve mümkün olabilseydi, Necip Fazıl 
şiiri bugün sanırım olduğundan çok daha etkili bir şiir olabilecekti.

2. Kafiyeler şiiri, Necip Fazıl şiirinin ikinci dönemine ait özelliklerini bü-
yük ölçüde barındırmakla beraber belli bir ayrıksılığa da sahiptir. Bu dönemin 
poetik yönelimleriyle paradoksal diyebileceğimiz şekilde biçimci saikler ve 
özellikler taşır. Buna, rahatlıkla, hece şiiri içinde gerçekleştirilen deneysel bir 
girişim gözüyle bakılabilir. Bakılabilir değil, öyledir. Hece şiiri içinde çok na-
diren kullanıldığını bildiğimiz 3’lü vezin yapısıyla dikkati çeken Kafiyeler şiiri, 
bu vezni kısmen didaktizme doğru da giden bilgece daha doğrusu didaktik bir 
“eda” ile kullanmak gibi esasen yenilikçi bir özelliğe sahiptir. Vezniyle değilse 
bile edasıyla yeni, yenileyicidir. Ayrıca bu şiirde gerek vezin gerek kafiyeden 
vazgeçilmemekle beraber kafiye örgüsünde geleneksel kalıpların dışına çıkıla-
rak belli bir serbestleştirmeye gidilmiştir. Yer yer kalıplara uygun yer yer tama-
men bağımsız bir kafiye örgüsüyle hece şiirine farklı bir tat kazandırılmıştır. 
Ancak bunun estetik açıdan başarılı olduğunu söyleyebilmemiz hayli zor. Fark-
lı, başka ifadeyle şaşırtıcı özellikte bir şiir olmakla beraber, ritimce zayıf, dil açı-
sından ise fazlasıyla didaktik bir yapı gösterir. Gerçekte iyi bir kafiye virtüözü 
olan şair, burada o düzeyde bir tabiilik ve insicamı kafiyeye verememiştir. Bu 
yüzden, tabir caizse “muhafazakar” bir şair olarak şiirin bütün imkânlarını hece 
şiirinde arayan Necip Fazıl’ın, bu kabil “deneysel” girişimlere bilahare temayül 
etmemesinin bir anlamı olmak gerekir. Buradaki başarısızlık, şair tarafından 
muhtemeldir ki hece şiirine tahvil edilen bir çıkmaz sokak diye telakki edilmiş 
ve bir daha benzer bir teşebbüste bulunma gereği duyulmamış gibidir.
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3. Necip Fazıl’ın genelde Türk şiiri özelde hece şiirine yaptığı katkılar bana 
göre tartışılmayacak kadar nettir. İkinci döneme ilişkin temas ettiğim eleştirel 
kayıtlar bir yana; şiirindeki estetik mükemmeliyet, mısra planındaki sesletim 
gücü, kelimelere olan hâkimiyeti onu hece şiiri içinde apayrı bir yere taşır.         
Şiirinde çelik gibi sağlam, bıçak gibi keskin bir dilin  parıltısı ve etkileyiciliğini 
görürüz. Bu anlamda o son derece sağlam bir dil ve teknikle yazmıştır. Hat-
ta bir ihtimal olarak, heceye daha doğrusu şekil ve kalıba olan bağlılığı bu ko-
nudaki özgüveninden ileri gelmiş diye de düşünülebilir. Ne ki bunun, kısmen 
muhafazakâr kodlardan kaynaklan ideolojik bir tepki olarak (daha çok ilk dö-
nemler için böyle denebilir), kısmen de hece dışında etkili bir çıkış yapamaya-
cak olmanın farkındalığıyla ilintili birtakım kişisel etmenlerden (1940’lardan 
sonrası için)  kaynaklandığı varsayılabilir. Bu varsayım tartışılması gereken bir 
tahminden ibarettir elbet, ancak şairin “Üstün sanatkâr, sabit bir şekil ve kalıp 
bağlılığı içinde, her an, her şiir, her mısra, her kelimede eski şekil ve kalıbını 
yenileyebilendir.” şeklindeki düşüncelerinin, zamanın poetik duyarlıklarına ve 
arayışlarına cevap verecek bir derinlik içerdiğini düşünmüyorum. “Şekil ve kalıp 
firariliğini aczin en adisi diye kabul ediniz!” diyerekten şairin poetika değil sa-
dece poetik telkin yaptığını bilmemiz lazım. Bununla beraber hece şiirini Türk 
şiirindeki zirve noktasına çıkardığı da bir gerçek olarak kaydedilmeli. Sonraki 
kuşaklar  üzerinde görünür düzeyde etkisi pek olmamakla beraber, gizli, açık 
edilmemiş, dönüştürülmüş veya uzak mesafeli etkilerinden söz edilebilecek 
bir şiir halitasının varlığından bahsetmekse yanlış olmaz. Necip Fazıl şiiriyle 
daha doğrudan bir etkileşimin kurulabilmesi için, benlik bunalımının ötesin-
de, öncelikle birtakım hakikat krizlerinin şiirin/şairin bünyesinde bir fay hattı 
oluşturmasına ihtiyaç var. Bu anlamda Necip Fazıl’daki sahiciliği daha doğrusu 
sahici olanın trajikliğini şiirinde o düzeyde zuhur ettirebilmiş bir şair  portesini 
şiir tarihimiz içinde pek fazla göremiyoruz. Turgut Uyar, Edip Cansever bu cins 
şairlerdi mesela. Bir de İlhami Çiçek’te bunun bazı işaretleri vardı, ama o da ne 
yazık Satranç Dersleri’nde filiz vermiş bir tecrübe olarak kaldı.

Demem o ki; evvelemirde Necip Fazıl şiiriyle bağ kuracak bir ontolojinin 
öznesi olmak icap etmektedir. Dünyayla olan ilişkimizi ontolojik bir zemine, 
bir dayanağa oturtma cehti içinde olmak, bunun trajiğini hissetmek gerekiyor. 
Bu bağlamda şiirden ontolojiye gidilebilir mi, bilemem. Belki. Ama aslolan on-
tolojiden şiire gelmektir sanıyorum: Necip Fazıl’da gördüğümüz üzere. 
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1. Üzerinde belki uzunca durulması gereken dil değişiklikleri var Necip 
Fazıl’ın şiir dilinde. Kısaca, belki de birer cümle ile özetlenebilecek hususlar da 
içeriyor şiirdeki dil değişimleri. Başlangıç olarak “çok bireysel ve kendiyle ilgi-
lenen bir dil” var merhum üstadın şiir dilinde. Zihniyet dönüşüme maruz kal-
dıktan sonra bu dil, yine bireysel, ama biraz da tebliğci bir havaya bürünüyor. 
Sonrasında ise benim gördüğüm, şiir dili bir “dava dili”ne dönüşüyor. Olumsuz 
anlamda kullanılan hâliyle propagandist bir dil diyemeyiz bu dile. Hatta propa-
gandist demek bile zor, ama davacı bir dil. Necip Fazıl’ın arada bir dönüp mü-
racaat ettiği “mizah/ironi”yi de görmezden gelmemek lazım tabii ki. Merhum 
üstadın son dönemindeki (70’li yıllardan başlatabiliriz bu son dönemi) şiir dili 
için ise iki farklı şey söylenebilir gibi geliyor bana: Bunlardan biri şiirdeki dil 
artık, siyasal bir dildir. Diğeri ise özellikle beyitler hâlinde yazdığı şiirlerinde 
gözetilen “özlü söz söyleme” gayretinde olan bir dil. Bu gayreti bazen mizahla/
ironiyle temin etmeye çalışıyor. Necip Fazıl’ın şiir dilindeki evrelerle ilgili izah 
edici ve kapsamlı bir çalışma yapılması üstada karşı bir kadirbilirlik olacaktır.

2. “Kafiyeler” şiirini okuma önerinizi, yani “bir dil geometrisi” olarak 
okumayı doğru kabul ediyorum. Öyle de okunabilir. Necip Fazıl’ın dilinin en 
önemli özelliklerinden biri değil midir zaten dilde geometrik bir yapı kurmak, 
kurduğu bu yapıda “dil tasarrufu”. Üstelik şairliğin şanından değil midir dilde 
tasarruf sahibi olmak? Merhum üstadın yeni zihniyet evreninde yaptığı çok 
temel eleştirilerden örnekler içerdiğine inanıyorum “Kafiyeler” şiirinin. Biraz 
da ironiyle yaptığı eleştirilerdir “Kafiyeler” şiirindeki bu eleştiriler. Daha 
sonraki şiirlerinin birçoğunda geri döner Necip Fazıl, farklı dil özellikleriyle bu 
eleştirilerine. “Bir batan / Var: Vatan!” şeklinde eleştirel bir tavırla tasvir ettiği 
bu hâle daha sonra farklı şiirlerinde dönmüştür Necip Fazıl. “Kafiyeler” şiiri 
sanki son mısraları söyleyebilmek için yazılmış gibidir: “Toprak post / Allah 
dost…” Şiirin 1941 tarihinde yazıldığını göz önüne alırsak, daha sonra bu 
temaya defalarca geri döndüğünü tespit edebiliriz Necip Fazıl’ın.

6. Dil toplumun hafızasıdır. Hafızaya yapılacak dışarıdan müdahalelerin 
tamamı hafızada sakatlanmalara, tahribata yol açabilir. Amaç ne kadar iyi olursa 
olsun, hafızaya müdahale istenen sonuçları devşirmeye yetmeyebilir. Nitekim 
dile yapılan müdahaleler de istenen sonucu tevlit etmeye yetmemiştir. Aksine 



Ali SAli

1 4 3Tü r k  D i l i Tü r k  D i l i 1 4 2

ciddi bir dirençle karşılaşmıştır “özleştirme” gayretleri. Direnç gösterilmiştir, 
çünkü ortadan kaldırılmaya çalışılan kelimelerin bu toplumun mazisinde 
yüzlerce yıllık serencamı, serüveni vardır. Hatta her kelimenin efsanesi vardır. 
Toplum, ortadan kaldırılmaya çalışılan o kelimelerle anlatmıştır sevincini, 
acısını, aşkını, isyanını, hatta imanını. Dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu 
kelimeler silsilesini. Toplum hafızasının, yani kültürünün, yani tarihinin 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığını görmüştür bu “özleştirme” gayretlerinde. 
Bunun için direnmiştir. Kendini millet olarak gören ve adlandıran toplumdan 
yeni bir “ulus” inşa edilmeye çalışıldığı için dili “özleştirmeye” çalışanların 
gayretleri de anlaşılabilir. Fakat bu gayret içinde olanların sanırım göremedikleri 
ya da kabullenemedikleri bir durum vardı: İnşa etmeye çalıştıkları “ulus” 
hâlen kendini “millet” olarak adlandırıyordu. Ve bu “millet” kelimesi bir inanç 
evrenine ait bir kelimeydi ve toplum bu kelimeyle izah ediyordu kendini. 
Toplum, değiştirilmeye çalışılan kelimelerle bir inanç evreninden bir başka 
inanç evrenine taşınmak istendiği için bu kadar direnç göstermişti “özleştirme” 
gayretlerine. Yüzde bilmem kaçının okuryazar olmadığı iddia edilen toplum 
resmî anlamda okuryazar değilse bile inancının temel kitaplarını okuyabiliyordu, 
manasını bilmese bile. Mesela Kur’an okuyabiliyordu, mesela “Mızraklı İlmihal” 
okuyabiliyordu, mesela “Necat-el Mü’minin” okuyabiliyordu. Hele son ikisini 
okuyabildiği ve anlayabildiği kadarıyla hayatına bir yön de veriyordu, hayatını o 
kitaplarda yazanlara göre düzenliyordu. Bu “özleştirme” gayretlerinin muhatabı 
resmi olarak okuryazar kabul edilmeyen toplum kesimleri değildi. Aksine 
okuryazar kabul edilen kesimlerdi. Burada atlanan bir nokta vardı: Okuryazar 
kesimin neredeyse tamamı Osmanlı tedrisatından geçmiş insanlardı. Necip 
Fazıl da Osmanlı tedrisatından geçmiş biriydi. Üstelik Osmanlı’nın Bahriye 
mektebinde okumuş biriydi. “Özleştirme” çalışmalarının başladığı ve zirve 
noktasına ulaştığı dönemlerde Necip Fazıl orta yaşa yaklaşmıştı. Üstelik de 
yeni bir zihniyet dünyasına adım atmıştı. Yeni bir “ulus” inşa etme gayretini 
gördüğü için yeni zihniyet dünyasının da manevi zorlamasıyla “millet” olarak 
kalabilmenin çabasını göstermiştir. Osmanlı tedrisatından geçen Necip 
Fazıl, büyük bir özgüvene sahip olduğu için, meşruiyeti bir başka yerde ya da 
makamda aramıyordu. Bu özgüvenle, yeni zihniyet dünyası içinde kendisine 
dayatılmaya çalışılan meşruluk kanallarına itibar etmiyordu. Sanırım Necip 
Fazıl’ın “özleştirme” gayretlerine direnmesinin en önemli sebeplerinden biri 
buydu. Bu konuda daha çok şey söylenebilir, ama bu kadar yetsin.

8. Necip Fazıl’ın bir şair olarak bugün gerektiği gibi okunduğunu 
sanmıyorum. Kaldı ki anlaşılabilsin! Bunun farklı sebepleri var. Her şeyden 
önce Necip Fazıl’ın şiirlerini okuyanları ben birkaç fırkaya ayırıyorum. 
Bunlardan bir fırka “Kaldırımlar, Beklenen, Otel Odaları” gibi şiirlerini okuyan 
“şiir okurları”. Bir diğer fırka “Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet’e Mektup” 
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gibi şiirlerini okuyan “dava” için meydanlarda, toplantılarda kürsülere çıkıp 
şiirlerini okuyanlar. Tabii bu fırka mensupları sözünü ettiğimiz şiirleri sadece 
meydanlarda okumuyor, evlerinde de, yalnız kaldıklarında da aynı temada 
şiirlerini okuyorlar Necip Fazıl’ın. Bir fırka da Necip Fazıl’ı Türk şiirinin 
önemli bir şairi gördükleri için okuyanlar. Necip Fazıl’ın şiirlerini belki de en 
iyi ve en çok okuyanlar ise bu fırka mensupları gibi geliyor bana. Bir de “Büyük 
Doğucu” bir fırka var Necip Fazıl’ın şiirlerini okuyan. Bu okuyucular ise Necip 
Fazıl’ın şiirlerini “Büyük Doğu” düşüncesinin fikir mimarı olarak görüp kabul 
ettikleri için okuyorlar. Bütün bu fırkalara rağmen Necip Fazıl yine de edebiyat 
okuru açısından yeterince okunup anlaşılmıyor. Bunun da farklı sebepleri var. 
Bunlardan en önemlisi ve etkili olanı, sanırım “edebî kanon”un (bu adlandırmayı 
böyle kullandığım için üzgünüm) 70-80 yıldır “ulus” inşa etmeye çalışanların 
elinde olması olarak gösterilebilir. “Kanon” Necip Fazıl’ı, zihniyet değiştirdikten 
sonra görmezden gelmek için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bu da 
yetmemiş unutturabilmek için de gayret göstermiştir. “Kanon” 2013 yılında 
bile “ulus” inşa etmeye gayret edenlerin hegemonyası altındadır. Hegemonya 
kelimesini de Marksist literatürdeki anlamıyla kullanıyorum. Adlandıran, 
adlandırılanı tahakkümü altına alır. Bu değişmemiştir. “Ulus” inşa etmeye 
çalışanlar adlandırdığı için, “millet” olduğunu söyleyenler tahakküm altındalar. 
Tahakkümün farkında olmadıkları gibi, “millet” olduğunu söyleyenlerin “isim 
verme” gibi bir gayretleri de yok. Gayretleri olmadığı gibi cesaretleri de yok. 
“İsim verme” meselesini ben ciddiye alıyorum. Tarif ettiğin kadar hâkim 
olabilirsin tarif ettiklerine. Kendini “millet” safında gördüklerini iddia eden 
eli kalem tutanların büyük çoğunluğu maalesef özgüven zaafı yaşadıkları için 
kendilerini “meşru” görmüyorlar. Kendilerini meşru görmedikleri için de 
“meşruiyet” sıkıntısı içinde algılıyorlar kendilerini. “Meşruiyeti” başka yerlerde 
arıyorlar. Mesela “millet” safında olduklarını bağıra çağıra iddia ettikleri 
hâlde, “ulus” inşa edenlerde arıyorlar “meşruiyetlerini”. 2013 yılında bile 
“meşru”nun ne olduğuna karar verenlerin “ulus” inşacıları olduğu bir edebiyat 
ortamında Necip Fazıl’ın yeterince okunduğunu ve anlaşıldığını söyleyebilir 
miyiz? Merhum Necip Fazıl “meşruiyet” kaynağı olarak kendini gören bir 
özgüvene sahipti. Onun için de herhangi bir “meşruiyet” kaynağına ihtiyacı 
yoktu. Oysa bugün Necip Fazıl’ın izinden gittiklerini söyleyenler bile “edebî 
kanon”dan meşruiyet dileniyorlar. Necip Fazıl okunsa ve anlaşılsa hiç böyle bir 
aşağılamayla karşılaşır mıydık? Necip Fazıl Türk edebiyatında hak ettiği yerde 
olsaydı “meşruiyet” kaynağı olarak hâlen “ulus inşacıları” görülür müydü? 
Necip Fazıl bir meşruiyet kaynağı olarak çıkardı karşımıza en kötü ihtimalle. 
“Meşruiyet” arayanlar açısından tabii ki. Hülasa, Necip Fazıl okunmadığı gibi, 
anlaşılmıyor da. Üstelik de hak ettiği bir yerde değil merhum Necip Fazıl.
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Fazıl GÖKÇEK

1. Necip Fazıl’ın şiir dili, şiire başladığı yıllarda Millî Edebiyat anlayı-
şı doğrultusunda genel geçer olan “konuşma dilinin şiirde kullanılması” 
anlayışının tersine kapalı, imajlarla zenginleştirilmiş, “sanatkârane” olarak 
niteleyebileceğimiz bir dildir. O bu anlayışını bütün şiir hayatı boyunca 
sürdürmüştür fakat 1930’lu yılların ortalarından itibaren şiirinde görülmeye 
başlanan tasavvufi temalara bağlı olarak bu dile yeni kelimeler eklenmiştir. Aynı 
şekilde 1940’lı yılların sonlarından itibaren Necip Fazıl’ın şiirlerinde belirgin 
hâle gelen siyasal veya ideolojik söyleme bağlı olarak da bu dile yeni kelimeler 
girmiştir. Ancak bu üç devirde de Necip Fazıl’ın şiir dili, kendi poetikasında da 
belirttiği üzere, “tebliğ”i değil “telkin”i amaçlayan kapalı bir dildir.

2. Bu şiir esasen bir sanatkârın malzemesine nasıl tasarruf edebileceğini 
göstermek için kaleme alınmış gibidir. Ressamın renklerle ve boyalarla, 
müzisyenin notalarla, heykeltıraşın mermer vb. malzeme ile ilişkisi ne ise şairin 
de kelimelerle ilişkisi odur. Necip Fazıl da sanatının malzemesi olan kelimelerle 
oynayarak şiir sanatındaki ustalığını göstermek istemiştir. Kelimeler bir şair için 
notalar gibidir. Bu yüzden bu şiiri belki bir müzisyenin doğaçlama yapmasına 
benzetebiliriz. 

3. Şiir sanatı diğer edebî türlere göre daha çok ihtisarı gerektirir. Buna 
bağlı olarak şiirde kelimeler -deyim yerindeyse- daha tutumlu bir anlayışla 
kullanılır. Şiirin diğer edebî türlere göre kapalılığı biraz da buradan ileri gelir. 
Necip Fazıl’ın da hikâyeleri ve tiyatrolarıyla şiirleri arasında dil bakımından 
böyle bir farkın bulunduğu söylenebilir. Fakat -tiyatrolarında da biraz öyle 
olmakla birlikte- Necip Fazıl’ın özellikle hikâyelerinde kullandığı dil ile şiir dili 
arasında fazla fark yoktur. O, hikâyelerinde de çoğunlukla biraz şairdir, şiirin 
çağrışımlarla zengin dilini kullanır.

4.-5. Bu, yukarıda da belirttiğim gibi, çağrışımlar bakımından zengin, 
dolayısıyla çok anlamlı, çok anlamlı olduğu için de müphem bir dildir. Bu 
durum Necip Fazıl’ın Batı’da sembolistlerin ve bizim şiirimizde de Ahmet 
Haşim’in şiir anlayışına yakın bir şiir anlayışını benimsemiş olmasıyla ilgilidir. 
O şiirleriyle herhangi bir duygu ya da düşünceyi bildirmeyi değil, telkin etmeyi 
amaçlamış bir şairdir. Kendi çağdaşları olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet 
Muhip Dıranas ve kısmen Ahmet Kutsi Tecer’le birlikte Necip Fazıl’ın da Türk 
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şiir dilini zenginleştirdikleri, ona yeni imkânlar kazandırdıkları kuşkusuzdur. 
6. Bu son derece isabetli bir tutumdur. O, gerçek bir şair olarak 

“uydurma” kelimelerle şiir -hatta hiçbir şey- yazılamayacağının, yazılsa da 
kalıcı olmayacağının farkındadır. Malzemesi dil olan bir sanatçının bu konuda 
titiz olmasını ben çok doğru bir tutum olarak görüyorum. Nitekim 1930’lu 
yıllardan itibaren aradan geçen yaklaşık 80 yılda Türkçenin “özleştirilme” 
çabalarının dilimize ne büyük zararlar verdiği artık herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Günümüzde birçok yazarın özleştirmeci tutumu terk ederek 
“yaşayan dil”e dönmüş olması Necip Fazıl’ın bu konudaki tutumunda ne kadar 
haklı olduğunu kanıtlamaktadır.  

7. Necip Fazıl düzyazılarında çoğunlukla iyi bir hatiptir. Hitabet dilinin 
bütün unsurlarını çok başarılı bir şekilde kullanır. Şiirlerinde olduğu gibi 
düzyazılarında da özellikle tezatlardan yararlanarak çok çarpıcı cümleler 
kurar. Onun düzyazıda da üslup sahibi bir yazar olduğu kuşkusuzdur; 
imzasını görmeden de okuduğunuz bir yazının Necip Fazıl’a ait olduğunu 
anlayabilirsiniz. Üslup da esasen budur.

8. Hayır. Ama bu sadece Necip Fazıl’a özgü bir durum değil. Toplum 
olarak maalesef az okuyoruz. Şairlerimizin, yazarlarımızın, aslında bütünüyle 
sanatçılarımızın değerini bilmiyoruz. Edebiyat tarihlerinde veya antolojilerde 
Necip Fazıl’a ayrılan yere gelince; bu konuda da ne yazık ki “sanat” 
perspektifinden değil, ideolojilerimizle hareket ediyoruz. Bu yüzden bir 
antolojide örneğin Nazım Hikmet onlarca şiiriyle yer alırken Necip Fazıl’ın 
ancak iki veya üç şiiriyle yer aldığına şahit olabiliyoruz. Ama bunun tersi de 
doğrudur, hazırlayanın ideolojik tutumuna göre oranlar tersine de dönebilir. 
Bu tutumdan kurtulduğumuz ve edebiyat eserlerini sanatın ölçütleriyle 
değerlendirmeyi öğrendiğimiz zaman sanatçılarımıza da gerçek değerini 
vermiş olacağız.

9. Bence Necip Fazıl’ı tiyatrolarında da -hikâyelerinde olduğu gibi- biraz 
şair olarak kabul etmek gerekir. Bunun yanı sıra onun felsefeci veya mütefekkir 
tarafının tiyatrolarında daha belirgin şekilde öne çıktığını düşünüyorum. 
Özellikle Bir Adam Yaratmak adlı eseri Türk tiyatro edebiyatı içerisinde önemli 
bir yer tutmaya devam edecektir. Ancak Necip Fazıl’ın her şeyden önce bir şair 
olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar kendisi roman da dâhil olmak üzere 
birçok edebiyat türünde iddialı olduğunu gösteren bir tavrı benimsemiş olsa 
da, edebiyat tarihimizde şiirleriyle yaşayacağı kuşkusuzdur.
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Hanifi VUR AL

1. Necip Fazıl’ın son şeklini verdiği, tüm şiirlerini kapsayan Çile’ye şiir 
dili açısından bakılarak “Örümcek Ağı”ndan (1922) “Zehir”e (1983) kadar 
bütün şiirleri tek tek incelendiğinde; anlamın ifade aracı olan dilin, ürün verme 
sürecinde büyük değişiklikler kaydetmediği, bu anlamdaki gelişmenin evreler 
oluşturacak nitelikte olmadığı söylenebilir. Ancak, kelime kadrosunun, 1934 
öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı dönemde farklı renklerde tezahür ettiği 
söylenebilir.

Dilin doğal seyrine müdahale edildiği talihsiz bir dönemde, Türkçenin 
kudretli ve kabına sığmayan şairi Kısakürek, mutlak hakikati arama yolunda 
‘his’ ve ‘fikr’i kelime kalıbına dökerken yaşayan dili esas almıştır. Şiir dilinin 
atlasına bu gözle bakıldığında, büyük bir Doğu’nun gürül gürül akıp gelen 
haşmetli medeniyetinin anahtar sözcükleri ile karşılaşılacaktır âdeta. İlkinden 
sonuncusuna bütün şiirlerinin söz dağarcığında, yaşayan dilde kullanılmayan, 
ortalama eğitim ve kültüre sahip bir kişi tarafından anlaşılmayacak sözcüklerin 
olmadığını söyleyebiliriz. Necip Fazıl’ın şiir dili, özgünlüğünü, hayatiyeti devam 
eden dilin malzemelerini sıra dışı bir biçimde birleştirmeden/buluşturmadan 
almaktadır. 

3. “Kafiyeler” şiiri, bir yönüyle öteden beri hep dikkatimi çekmiştir. Âdeta 
üzerinde dil mühendisliği işlemleri tatbik edilmiştir. Şiir, üçer hecelik yüz on 
iki dizeden oluşmaktadır. On iki bentten oluşan şiirin dizeleri, bentlere farklı 
oranlarda taksim edilmiştir. Sekizinci ve on ikinci bentler fiil cümlelerinden 
oluşan tahkiyeli birimlerken diğer on bent betimlemeye dayalı, betimleme 
aracılığıyla sorgulamada bulunulan birimlerdir. “Kafiyeler”e bent-dize-hece 
üçgeninin iç veya dış zaviyelerini kaldırıp baktığınızda geride kâğıt üzerinde 
dil ve düşünce bakımından bir kaos ve karmaşa oluşturacak bir sözcük yığını 
kalacaktır. Hâlbuki biçimi oluşturan unsurlara bakıldığında, dize düzeyinde 
-üçer hecelik-  cümlelerin yanı sıra; iki, üç, dört ve beş dize boyunca devam 
eden cümlelerin şiirde anlam bütünlüğü bozmadan yer aldığı görülür. Şiirin 
tamamında üçü eksiltili olmak üzere kırk altı cümle yer almaktadır. 

“Ne diye” dizesiyle başlayan “Kafiyeler”, bir sorgulamayla; dikkatleri 
kelimelere, kelimeler arası ilişkiye çekmekle işe başlar. Dil uzayında uçuşan 
kelimeler arasında görünür/görünmez koordinat noktaları tespit edilmeye 
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çalışılmış. Şiir boyunca devam eden önermeler bir mantık zinciri oluştura-
rak belirginleşen koordinatlar doğrultusunda anlam avcısı okurunu kuşatıcı 
hakikate ulaştırmaktadır. “Hendese” kelimesi/dizesi şiirin söz geometrisinden 
ibaret olduğu algısına işaret etmekle birlikte, şiir denen sözcük mimarisinin 
ölçülülükten uzak olamayacağını da göstermektedir. 

4. Necip Fazıl’ın şiirde, hikâyede ve tiyatroda kullandığı dil sadece türe 
özgü değişiklikler gösteren bir dil değildir. Coşkun ve kudretli dili kendini her 
türde kuvvetle hissettirmektedir. Şairane üslubu kendini bütün eserlerinde 
göstermiş, yazdıkları alanlarında zirveye oturmuştur. Her şair gibi o da şiirde 
az sözle çok şey anlatma yoluna giderek şiirini kurmaya çalışmıştır. Etrafında 
şiiri ördüğü tema, kendi anlam ve ahenk dünyasının sözcük kadrosunu da 
beraberinde getirmiştir. Necip Fazıl şiirinin temel eksenine oturan ruhi iniş 
ve çıkışlar, hafakanlar, iç fırtınalar, aynı zamanda söz varlığı sınırının da temel 
belirleyicileridir.

Hikâyelerindeki dil, betimleyici ya da aksiyonel olmaktan daha çok arayıcı 
ve sorgulayıcıdır. Bu vadide öncelikli olarak kendini ve ötesini sorgulamakla 
işe başlar. Öykü kişileri kendilerini, içinde yaşadıkları evreni anlamaya, bunları 
da aşarak öteyi anlamaya yeltendiklerinden, öykülerde günlük ifade yollarının 
sınırlarını zorlayan, gaybı irdeleyen, kurcalayan bir dil bulunmaya çalışılmıştır. 

Necip Fazıl, mütefekkir kişiliğini/kimliğini kaleme aldığı tiyatro metinleri-
ne de yansıtmış, bunların hemen her dönemde sahnelenebilecek konumda 
tuttuğu gibi hatta tiyatro meraklılarına okutturmuştur. Tiyatronun tekniğine, 
doğasına uygun olarak kullandığı teatral dil, diyalog atmosferinin hareketli, 
zinde ve atak mihverine imkân tanımıştır. İdeologya Örgüsü’nde tiyatroyu 
“fonetik-plastik karışımı bir sanat olarak” tanımlayan Necip Fazıl, şairane 
üslubunu ve hikmete koşturan dilini bu türde yazdıklarında da başarıyla 
kullanmıştır. 
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Hüseyin ATL ANSOY

9. Necip Fazıl şiiri edebiyatımız içinde Sezai Karakoç’un yazmış olduğu 
derinlikli yazılar dışında değerlendirilebilmiş değildir diyebiliriz. Bu yargımıza 
Rasim Özdenören’in yazılarını da ekleyebiliriz belki. Evet Necip Fazıl hecenin 
kentli şairidir. Şiirinde kentliliğin tüm sekanslarını seri, tetik ve şenlikli bir 
söyleyişle neredeyse bir şimşek hızıyla gerçekleştirmiştir. Göklerin çektiği 
kartaldan da böylesi bir gösteri uçuşu beklenir zaten. Aşkolsun!

10. Necip Fazıl Kısakürek özellikle tiyatro eserlerinde hasseten Bir Adam 
Yaratmak adlı müthiş söyleyişinde karakter oluşturmanın kentli ilk örneklerini 
vermesi ile değerlendirilebilir. Bu eserindeki Hüsrev ve Selma karakterleri ile 
deyim yerinde ise bize ait bir selma / salome karşıtlığı oluşturmakta ve bu 
damarı öyle ustalıkla kazımaktadır ki benzeri henüz yoktur. Reis Bey eserinin 
karakter kadrosu aslında Necip Fazıl’ın kendini bir çeşit ‘nam ı diğer’ olarak 
tanımasının işareti olarak görülebilir. Necip Fazıl Kısakürek tiyatro ve senaryo 
eserlerinde yetenek ve cevherinin uç örneklerini göstermeye devam etmiştir 
denilebilir. Hatta Yangın Var senaryosu bile bu yeteneğin nasıl ışıldadığının 
küçük ve sevimli bir göstergesidir. Bu eserlerde ise benim aklımdan asla 
çıkmayacak bir cümle gizlidir: Körlüğü incitmedim. Bu cümlenin sunduğu 
imkânı şiirlerinde yazılarında ve hayatında yaşayabilmiş bir insandır Necip 
Fazıl. Belki de hayatında en çok istediği namıdiğer Necip Fazıl olmaktı kim bilir.
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İbrahim KAVA Z

1. Şiire, kendi ifadesiyle 12 yaşında başlayan Necip Fazıl’ın bilinen ilk 
şiiri “Kitabe” adını taşımaktadır. Ancak şiir kitaplarına aldığı şiirlerinden ilki 
“Kitabe”yle aynı yılda yazılan “Örümcek Ağı”dır. Şiirleri üzerinde en çok duran 
ve tasarrufta bulunan şairlerimizin başında Necip Fazıl Kısakürek gelmektedir. 
Her baskısında şiirlerini yeniden gözden geçirmiş. Birtakım ilave ve eksiltme-
lere gitmekten geri durmamıştır. Bu değişiklikleri yapmasını, sadece fikrî se-
beplerle izah etmemiz mümkün değildir. Bir kısım şiirlerindeki değişiklikleri 
fikir ve muhtevayla ilişkilendirebiliriz. Bu, sadece bir sebeptir. Şairin birçok 
endişesinin bulunduğunu, yaptığı değişikliklerden hareketle açık bir şekilde 
görebiliyoruz. Yapılan değişikliklerin mısraın ötesinde, kelime, ses ve imla sevi-
yelerinde olması, dilde anlam zenginliğine ve şekilde mükemmeliyete ulaşma 
arzusundan kaynaklanmaktadır. 

Bu tespitten sonra şiir dili anlayışına geçebiliriz. Ona göre şiir: “Bitmeyen 
bir ceht…”. Bu ceht yani bitmeyen çaba süreklidir ve ömür boyu deva edecektir. 
Şiirin muhteva bakımından zengin olmasının yanında sağlam ve kusursuz bir 
dilinin bulunması gerektiğini her zaman savunmuştur. Şiir sanatına dair Poetika 
adlı eserinde şiiri “kütük ve nakış” ifadeleriyle niteler. Ona göre “Kütük”, şiirin 
dış yapısı, yani kusursuz bir dile sahip olmasıdır. Necip Fazıl dilde mükemmeli-
yeti sanat hayatının hemen her döneminde önemsemiş; hiç bir zaman “dile ait 
kusuru ahengin lezzeti telafi eder” şeklinde düşünmemiştir. Şairin görevi bir dilin 
kelimeleri vasıtasıyla o dilin lügatine ait sözcüklere anlam zenginliği kazandır-
mak olmalıdır, kanaatini değişik vesilelerle ortaya koymuştur. 

Edebiyatımızın hemen her türünde eserleri bulunan Necip Fazıl Kısakürek, 
şiire daima ayrı bir yer ve değer vermiştir. Şiir aracılığıyla dilin zenginleştiril-
mesi, kelimelere farklı anlamlar kazandırılması, her türlü ruh ve duygu halini 
ifade etmeye müsait dil zenginliğine ulaşılması, şairlerin mensubu bulunduk-
ları dile, kültüre ve millete karşı sorumluluklarıdır. Bu sorumluluğun bilinciyle 
şiire bakan şair, Türkçenin lügatini anlam ve ifade bakımından zenginleştirme 
hususunda Türk şiir diline ve hece vezninin gelişmesine çok önemli katkılar 
sunmuştur.

Necip Fazıl’ın şiirde yalın bir dil kullandığını görüyoruz. Yalın anlatımla 
beraber, zaman içerisinde kelime seçiminde soyut ifadelere kaymıştır. Kısaca, 
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duygu yoğunluğuna sahip Türkçe ifadelerden, diğer bir deyişle her okuyanın 
kendi hayatının manasını aktarabileceği, zengin çağrışımları olan kelimelerden 
örülü bir şiir yapısı onun şiir dilini teşkil etmektedir.

2. Necip Fazıl hece ölçüsünü ve kafiye yapısını Türkçenin ses düzenine 
en uygun özellikler olarak görmektedir. Kafiye için anlamın bozulmasına asla 
taraftar olmaz. Şiirin iç derinliği ve anlam bütünlüğü esastır. Kafiye şiire dış 
güzellik sağlar. Necip Fazıl bu şiirde Türkçenin imkânlarını değerlendirmek is-
temiştir. Her türlü duygu ve düşünceyi kafiye yapısına uymak suretiyle ve şiire 
has bir tarzda anlatmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Bu şiirin 1941 
de yazıldığı kaydı var. O dönemde serbest (vezinsiz ve kafiyesiz) şiire yöneliş 
söz konusudur. Ölçünün ve kafiyenin şairi sınırladığı iddialarına karşı, vezinli 
ve kafiyeli şiirin duygu ve düşünceyi anlatmaya engel olmayacağı vurgulanmış-
tır. 

Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerinin fikir yapısı ve muhtevası üzerinde köklü 
değişiklikler yaptığı halde, şekil bakımından ilk şiirlerinden son şiirine kadar, 
hece ölçüsüne ve kafiye yapısına bağlı kalmıştır. Şiirin dış nizamının şairi sı-
nırlamayacağı, her türlü duygu ve düşünceyi, belli kurallara göre vücut bulan 
şiirin metninde anlatmanın mümkün olduğunu, temel anlayış olarak ortaya 
koymuştur. Türkçenin dil bakımından farklı duygu ve manaları sağlam bir yapı 
içerisinde anlatmaya müsait olduğuna, 112 mısradan ibaret olan “Kafiyeler”    
şiiri güzel bir örnektir. 

3, 4, 5, 6, 7. Her edebî metnin ifade biçimi türün özeliklerine göre fark-
lılık gösterir. Hikâye etme yahut hareket halini anlatma ile şiire has kelimeleri 
seçme ve mısra içindeki yerini tayin etme arasında, metin seviyesinde önem-
li ayrılıklar bulunmaktadır. Metin çözümlemelerinde konuya dil seviyesinde 
bakıldığında, kelimenin gramer özelliğinin dışında anlam alanından söz edilir. 
Anlam alanı bir kelimenin diğer kelimelerle birlikteliğinden doğan manasıdır. 
Edebiyatın değişik türlerinde eserler veren her sanatkâr türler arasındaki üslup 
değişikliğine önem vermiştir.

Necip Fazıl Kısakürek, edebiyatımızın birçok alanında eserleri bulunan 
bir sanatkârdır. Kendine has üslubunu oluşturmuş ve edebî türün özellikleri-
ne göre kelime tasarrufunda bulunmuştur. Dil tasarrufuyla ilgili düşünceleri-
ni zaman zaman açıklayan şair, seçtiği kelimelerin tesirini tayin etme, değişik 
çağrışımlar uyandırma hususunda şiir ve düzyazılarında farklı teklifleri vardır. 
Şiirde vurguyu artırıcı, kapalı heceyle biten kelimeleri, nesirde şekil bakımında 
tamamlanmış fakat anlam yönünden yeni çağrışımlara açık cümleleri tercih et-
miştir. Kelimelerin cümle içerisindeki yerlerini değiştirmek suretiyle ifadenin 
anlam zenginliği kazanmasına önem veren Necip Fazıl, kelimelerin yeri, anla-
mı, kelime gruplarının kazandıkları farklı manalar üzerinde durmaktadır.
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Edebiyata ait türler arasında şiirin ayrı ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu du-
rum şiirin yapısından olduğu kadar, muhtevasından da kaynaklanmaktadır. Şiir 
dili, şiire has kelimeler vs. diyoruz. Necip Fazıl’ın şiirlerindeki kelimeleri, kendi 
ifadesiyle, “göz bebeğine ve kulak zarına” yaklaştırarak seçme, ayıklama ve dü-
zenleme suretiyle ortaya koyduğunu görüyoruz. Her yeni baskısında şiirlerini 
gözden geçirmesi, her seviyede değişikliklere gitmesi, şiire verdiği değerden ve 
şiir dilini önemsemesinden kaynaklanmaktadır. 

Şairler mensubu oldukları milletin lügatinden seçtikleri kelimelere kazan-
dırdıkları anlam zenginlikleriyle dile hizmet etmişlerdir. Edebiyatçılar arkala-
rında zengin bir kelime dünyası bırakırlar. Devrin ruhu edebî eserler vasıtasıyla 
dile yansır. Yaşadığı dönemin bireysel bunalımlarını, sosyal çelişkilerini ve ara-
yışlarını iç dünyasında yaşamış, hayatın içinde yakalamış nadir sanatçılardan 
biri Necip Fazıl Kısakürek’tir. O, yeri gelmiş hakikati ortaya koymakta fikrin 
lisanı, haksızlık karşısında ise direnişin kalemi olmuştur. 

Kelimeler onun kaleminde ayrı bir değer kazanır. Yazılarında kelimeler-
le şekillenmiş yeni bir dünya kurar. Şiirlerinde bir veya birkaç kelimeyi ekle-
mek yahut kaldırmak suretiyle metnin muhtevasını tamamen değiştirmiş olur. 
Mesela, 1930’da kaleme alınan “Bahçedeki İhtiyar” (Çile, 2007: 329) adlı şi-
irin ilk adı: “Bahçedeki Heykel”dir. Altı kelime kaldırılıp yerine altı yeni keli-
me konulmak suretiyle şiir yeni bir muhteva kazanmış; “Bahçedeki Heykel” 
“Bahçedeki İhtiyar” olmuştur. Buna benzer birçok örnek bulunmaktadır. 

Necip Fazıl Kısakürek’in zengin bir şiir ve nesir dili vardır. Şahsi üslubunu 
kendine özgü bir tasarrufla kurarken dilin her türlü imkânından yaralanmıştır. 
Mizah, ironi / hiciv ve benzeri ifadelere başvurmak suretiyle farklı bir anlatım 
meydana getirmiştir. Duygu ve düşüncelerini ortaya koymakta dil açısından 
hiçbir sınırlama yaşamayan Necip Fazıl, her türlü durumu yahut ruh halini de-
ğişik şekillerde belirtme gücüne sahip bir yazardır. Kelimeler onun elinde yeni 
ve farklı anlam zenginliği kazanmaya müsait haldedir. Diğer bir ifadeyle “keli-
melerin kifayetsizliği” söz konusu değildir. 

Dilde “özleşme” meselesine gelince, Sizin de belirttiğiniz gibi, bu hususa 
hep olumsuz bakan şair dilin geçmişe ait kültür değerlerini zamana aktaran bir 
araç olduğu düşüncesindedir. Kelimeler edebî metinlerde işlenmek suretiyle 
anlam zenginliği kazanırlar. “Özleşme”, dili fakirleştirir. Dilimize ait ve bize mal 
olmuş kelimeler Türkçenin ortak değerleridir. “Özleşme” dil aracılığıyla kuru-
lan nesiller arasındaki bağları koparmaktır. Geçmişini anlamayan kuşaklar aidi-
yet bilincine sahip olamazlar. Türkçenin ifade imkânlarına inanan Necip Fazıl 
Kısakürek, bütün hayatı boyunca kuşaklar arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve yeni 
nesillerde aidiyet bilincini uyandırmak için çalışmış bir sanat ve fikir adamıdır. 
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8. Türk şiir tarihi ele alınıp bütün dönemler ve şiirimize emek vermiş bütün 
şairler incelendiği zaman Necip Fazıl Kısakürek’in ön safta yer alan bir sanatkâr 
olduğu görülecektir. Nitekim 18 Şubat 1932 tarihinde Milliyet gazetesinde ya-
yımlanan bir yazısında Nurullah Ataç onun şiiriyle ilgili bir değerlendirmede 
bulunarak şöyle der: 

“Necip Fazıl gördüğü bütün rağbete rağmen, henüz bilin-
meyen bir şairdir. Ben ve Ötesi’ni, açın, en az tanınan şiirle-
rini tekrar tekrar okuyun; zevkine varamıyorsanız o “poête 
maudit”yi bırakıp atın; sizi hoşlandıracak nice şairler var. 
Fakat onları (Necip Fazıl’ın şiirlerini kastederek) sevebilirseniz 
siz de bizdensiniz; artık okuyabileceğiniz şairin adedi dördü 
beşi geçmez. Fakat onların her damlasından alacağınız zevk 
bir cihana bedeldir.” 

Nurullah Ataç bu değerlendirmede bulunurken Necip Fazıl 28 yaşında ve 
henüz sanat hayatının başındadır. O ilk şiirleriyle edebiyat muhitinde bu değeri 
kazanmış ve kendinden söz ettirmeye muvaffak olmuş biridir. Ancak birtakım 
çevreler yıllar sonra, ideolojik tutumları sebebiyle farklı düşünürler. Sanat de-
ğeri yerine ideolojik yargılarını öne çıkaranlar okunabilecek “dört beş şairden” 
biri olan Necip Fazıl Kısakürek’i ders kitaplarına bile almaktan imtina ederler. 
Şiir dilindeki sadeliğe ve şekildeki kusursuzluğa rağmen ideolojik körlük Necip 
Fazıl’ın gerçek değerini örtmüştür.

Bir sanat adamı, aynı zamanda sanatının muhatabı olacak kuşakları yetiş-
tirmek hususunda her türlü zorluğa rağmen birçok engeli aşmaya muvaffak 
olduktan sonra, mesaj ve sanatını anlayan nesiller, dilimiz ve kültürümüz açı-
sından onun eserlerinin kıymetini fark ettiler. Necip Fazıl’ın Türk diline ve ede-
biyatına hizmetleri ve katkıları dikkate alındığında, hiç şüphesiz ayrı bir yeri ve 
değeri olduğu görülecektir. 

Necip Fazıl Kısakürek bugün olması gererken yerde mi? 
Bu soruya “evet” demek çok zor. Esasen “millet hayatının şahidi” mevki-

inde olan bütün sanatçılarımız için aynı şey söz konusudur. Hakiki sanatkârın 
kıymeti devrin teknolojik yönelişleri arasında kaybolup gitmektedir. Şiirleri bir 
milletin kültürü adına iftihar edilecek değerde olan ve “Sultanü’ş-Şüerâ” unva-
nını hak eden Necip Fazıl’ın genç kuşaklara daha çok anlatılıp tanıtılması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce, geçmişe ait değerlerini bilmeyen ve 
korumayan toplumlar gelecek umutlarını geliştiremezler.

9, 10. Necip Fazıl, başta şiir olmak üzere edebî türlerin hemen bütünün-
de eserler vermiştir. Anlatıma dayalı türler arasında on dört eserle, tiyatroları 
ilk sırada yer almaktadır. Bunları makaleleri, hikâye ve romanları takip eder. 
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Tiyatrolarında muhteva bakımından çeşitli konulara yönelmiştir. Tarihî şahsi-
yetlerden kültür adamlarına, sosyal olaylardan bireyin iç dünyasındaki çatış-
malara kadar her mesele onun kaleminde ifadesini bulmuştur. Bir taraftan kah-
ramanları aracılığıyla topluma mesajlarını iletirken, diğer yandan kahramanla-
rın ruh hallerini psikolojik çözümlemeler yapmak suretiyle ortaya koymuştur. 
Tiyatro eserlerinde sahne düzeni ve dekor açısından kusursuz bir yapı vardır. 
Fikir yoğunluğu ve felsefi derinlik okuyucu/seyirciyi kuşatır. İfade tarzı, buna 
“politik söylem” diyebilirsiniz, toplumu yönlendirici ve bireyi düşünmeye sevk 
eden mesajlar taşır. Necip Fazıl’ın tiyatroları yoluyla vermemek istediği me-
sajlar, sıradan yahut heyecan uyandırıcı tarzda değil, düşündürücü ve insanı iç 
dünyasıyla kuşatıcı mahiyettedir. 

Necip Fazıl Kısakürek, şiir, tiyatro, makale, hikâye ve diğer türlerdeki yüz 
civarındaki kitapları ile Türkçenin en güzel eserlerini ortaya koymuş; dinî, fel-
sefi, tarihî yazı ve konferanslarıyla toplumla kucaklaşmış, gazete ve dergiciliğiy-
le susturulmuş sessiz yığınların sesi olmuş, İnanç ve milletin değerlerini koru-
mak hususunda korku duvarını aşmış mütefekkir bir şahsiyettir. Onun kıymeti 
okundukça daha çok anlaşılacak ve daha çok sevilecektir. Yeter ki yeni nesiller, 
magazin kültür ve polemik söylemlerin ötesine geçip hakiki sanatkârı anlama 
seviyesini kazanacak bilgi ve birikime sahip olsunlar. 
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1. Necip Fazıl, kendi poetikasını yazmış ender şairlerden biridir. Üstadın 
kendi poetikasını yazmış olması bir yönüyle onun sanatı ve şiiri üzerine konuş-
mak isteyenlerin işini kolaylaştırmakta, ne söyleneceğini veya nasıl söyleyece-
ğini önünde hazır bulmaktadır. Diğer yönüyle, bu kişilerin, yani üstadın sanatı 
ve şiiri üzerine konuşmak isteyenlerin işlerini zorlaştırmakta, çünkü söylene-
cek şeyler, en yetkin ağızdan zaten söylenmiş durumdadır. Âcizane kendimi 
hep ikinci grupta hissederim. 

Necip Fazıl’ın şiir dili, keskin olmamakla birlikte, ana hatları bakımından 
iki evrede incelenebilir. O, önce Kaldırımlar şairi, sonra Çile şairidir. Birinci 
evrede varlık, korku ve vehim gibi soyut araçlarla da olsa, dıştan kuşatılmaya ça-
lışılmakta; dil, âdeta bir ressamın fırçası gibi kullanılarak, tabiat, şehir, otel oda-
ları, insan kısacası tüm varlığın anatomik bir resmi çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
İkinci evrede ise varlığın, özellikle insanın içine nüfuz edilmeye çalışılmaktadır. 
Birinci evrede korku bir dekorken, ikinci evrede içeri alınarak gerçek niteliği-
ne büründürülmektedir. Birinci evrede dil, dıştan içe bakışın aracıyken, ikinci 
evrede içten dışa yönelimin aracıdır. Birinci evrede şair, “Bu karanlık sokakta 
bitmesin yolculuğum!” diyebiliyorken; ikinci evrede “Boşuna gezmişim, yok 
tabiatta/ İçimdeki kadar iniş ve çıkış” deme noktasına gelmiştir. 

Her iki evrede de dil, hece vezninin olanaklarıyla uyumlu, sınırlarıyla sı-
nırlıdır. 

2.  “Bir dil geometrisi olarak da okunabilecek…” demek suretiyle cevabın 
sorunun içinde kısmen gizlendiğini düşünüyorum. Kafiyeler şiirine kelimeye 
tasarruf ettiriyor demekle, bir şey söylenmiş olmaz. Kelime tasarrufundan ziya-
de, üstadın şairliğinin bir göstergesi olarak okunması gerektiğini düşünüyorum 
kafiyeler şiirinin. Nietzsche, felsefeyi kavramlarla dans etmek diye algılar. Üstat 
da bu şiirle, bir şairin kelimelerle yerine göre nasıl ritmik bir dans, yerine göre 
nasıl vals yapacağını göstermek istemiştir. 

Bu soru bana, Hilmi Yavuz’un Zaman gazetesindeki köşesinde dile getir-
diği “şiir kontrol hapı” kavramını anımsattı. Hilmi Yavuz’un aktardığına göre, 
Behçet Necatigil, 1970 yılında yayımlanan En/Cam adlı şiir kitabıyla ilgili Rauf 
Mutluay ile yaptığı söyleşide; Mutluay’ın ne tür şairleri seviyorsunuz sorusuna, 
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şiir kontrol hapı kullanan şairleri severim diye yanıtlamıştır. Necatigil bu yanı-
tı verirken kafasında canlandırdığı şiirler arasında, üstadın kafiyelerine de yer 
vermiş miydi acaba diye sormadan edemiyor insan. 

3.  Kuşkusuz vardır. Necip Fazıl’ın şiirlerinde, tiyatro eserlerinde ve öykü-
lerinde kullandığı dil, kendi kişisel gelişimi ve düşünsel yapısıyla büyük paralel-
likler arz eder. Başlangıçta kısmen maddeci, somut özellikler arz eden konuşu-
lan dil, gittikçe daha bir soyuta, mistik ve metafizik havaya bürünmektedir. Bu 
da her insanın yaşayabileceği doğal bir süreçtir. 

4. Necip Fazıl, öfkeli bir beyefendidir. Yaman bir polemikçi, güçlü bir hi-
civcidir. Eskilerin deyimiyle iyi bir kalemşördür. Hicvederken seçtiği kelimeler, 
yer yer aşırıya kaçmakla birlikte; meramını en kısa ve en ekonomik yönden, 
hicvettiği yerden ses getirerek anlatmasını bilmiştir. Dili ve üslubu buna çok 
uygundur.

Hicvi öfkesine ya da öfkesi hicvine eşlik ettiği için, Necip Fazıl’da geniş za-
manlı, derinlikli Sokratikvari ironiye pek rastlanmaz, çünkü buna vakti yoktur. 
Siyasi parti lideri ölçeğinde bir eylem adamı olduğu için bu tür ironiye ayıra-
cak zamanı yoktur. Daha çok kelime oyununa dayanan, dar zamanlı hicivlerdir 
onun konumuna çokça uyan. Bu da son derece doğal karşılanmalı. Fıtraten coş-
kun yaratılışlı olan şairin uğradığı haksızlıklar, kovuşturmalar ve cezaevi hayatı 
onda aşırı öfkeli söylemi beslemiş olmalıdır. 

5. Necip Fazıl’ın şiirde tercih ettiği dil, ilk bakışta, halkın konuştuğu dildir. 
Okuyucuda kullanımda zorlanılmış hissi uyandırmaz. Hece vezninin sundu-
ğu imkânlar nispetinde halk şiirinden izlekler taşır, söyleyiş bir yönüyle halk 
ozanını bile andırır. Ne var ki, daha yakından bakıldığında, halkın kullandığı 
kelimelerle oluşturulmuş yeni söylem biçimi ve imgeler sizi yepyeni ve çok öz-
gün bir Necip Fazıl şiiriyle karşı karşıya getirir. Şiire ve dile yüklenen mistik ve 
metafizik hava okuyucuyu derinden sarsar. 

Necip Fazıl şiirinin okuyucuyu derinden sarsmasının bir diğer nedeni, bin 
yıllık şiir geleneğinin hece ölçüsü ve Batı şiir formatında sunulmuş olmasıdır. 

Necip Fazıl, söyleyiş biçimi ve şiire getirdiği eda bakımından taklit edile-
meyen bir şairdir. Ne kimseyi taklit etmiş ne de birisi tarafından taklit edilebil-
miştir. Ancak, şiire getirdiği metafizik söylem, kendinden sonraki şairleri, ar-
tan nispetlerde etkilemeye devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle, biçim olarak 
taklit edilemeyen Necip Fazıl şiirinin etkisi, içerik ve söyleyiş edası yönünden 
gittikçe artarak devam etmektedir. 

6. Necip Fazıl, yaşı ve içinde yaşadığı ortam itibarıyla, Harf Devrimi’nin 
etkilerini yakinen hissetmiş birisidir. Tabiatı, ifrat veya tefritte kalmaya son de-
rece yatkındır. Dil devrimciliğini, dil deviriciliği olarak algılamış olabilir. Yoksa 



İrfan ÇEVİK

1 5 7Tü r k  D i l i Tü r k  D i l i 1 5 6

seçkin üslubunu “mutedil” bir özleşme için kullansaydı, çok daha farklı bir Ne-
cip Fazıl etkisinden söz ediyor olabilirdik. 

7. Necip Fazıl güçlü bir şair olduğu kadar, seçkin bir üslupçudur da aynı 
zamanda. Necip Fazıl, üç noktalı cümle ve kelime tasarrufunu, bazen artistik 
bir söylem biçimi olması bakımından bilinçli olarak tercih ederken bazen de 
tehlikeli konularda el yordamıyla ilerlemesi gerektiğinden tercih etmek zorun-
da kalmıştır. 

8. Sezai Karakoç, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin, Necip Fazıl şiirini 
merkeze almadan doğru dürüst değerlendirilip yorumlanamayacağını söyle-
yerek son derece yerinde bir tespitte bulunur. Cumhuriyet sonrası Türk şiiri, 
birinci ve ikinci yeni gibi “numaracı” bir yaklaşımla, kendi kendine gelin gü-
vey olmaktadır. Numaracı yaklaşım, aynı zamanda markajcı bir yaklaşımı da 
benimsediğinden, Necip Fazıl gibi şairlerin şiirlerinin hak ettikleri yeri almaları 
şimdilik mümkün görünmemektedir.  

9. Tiyatro, Osmanlıya bir politik unsur olarak girmiştir. 1840’larda başla-
yan tiyatro, modernleşmenin bir unsuru olarak görülmüştür. Estetik kaygısı ya-
zarın kafasındadır ancak, sahneye yansıyan politik kaygıdır. Türk tiyatro tarihi, 
modernleşmenin mütemmim bir cüzidir.

Necip Fazıl’ın şiir dışındaki tüm eserlerini incelerken, onun her şeyden 
önce bir şair olduğunu akılda tutmakta yarar var. Çünkü onun şair kimliği, ti-
yatro eserlerine, denemelerine ve polemik yazılarına yansımaktadır. Şiirdeki 
genel edası ve yaygın monologları, tiyatro eserlerine de yansımaktadır.

Necip Fazıl’ı bir tiyatro yazarı olarak değerlendirmek; ancak muhal bir so-
ruya cevap vermekle mümkün olabilir. O muhal soru, Necip Fazıl sadece tiyat-
ro eseri vermiş olsaydı, tiyatro yazarlığı nasıl değerlendirilirdi sorusudur. Bu 
sorunun cevabı; Necip Fazıl büyük bir tiyatro yazarıdır olurdu. Şiirde önemli 
bir başarı sağladıktan, dahası şiirde bir burç ve zirve olduktan sonra tiyatro-
ya yönelmesi, onun tiyatro yazarlığını şairliğinin gölgesinde bırakmıştır. Şiirde 
“Çile” adlı şiiri neyse, tiyatroda Bir Adam Yaratmak adlı oyunu odur. Bir Adam 
Yaratmak’ta bir oyunu başarılı kılan bütün unsurlara yer verilmiştir. Söz ve ha-
reketin dengeli oluşu, çatışma ve dram unsurlarının yerinde kullanımıyla sağla-
nan akıcılık ve süreklilik hemen öne çıkan özelliklerdir. Oyunun başkahramanı 
Hüsrev’in yazdığı Ölüm Korkusu adlı oyunla, Necip Fazıl’ın Bir Adam Yaratmak 
adlı oyunu büyük bir ustalıkla birbirine giydirilmektedir. 

10. Şaban Sağlık, Hece dergisinin Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı’nda yer 
alan yazısında; Hasan Çebi’nin üstadın tiyatro eserlerini 1935-1949 yıllarında 
yazılmışlar ve 1964-1978 yıllarında yazılmışlar şeklinde iki gruba ayırdığını be-
lirtir. Üstadın sağlığında yapılan bu ayrıma kendisinin de katıldığını belirten 
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Sağlık, daha keskin bir ayrım yaparak; birinci dönemde yazılmışların sahne-
lenmek için yazıldığını, dolayısıyla bu eserlerde tiyatro sanatının tekniğine ve 
estetiğine bağlı kalındığını, ikinci dönemde yazılanların ise genellikle okunmak 
için yazılmış olmaları nedeniyle “dava” ve “tez”e ağırlık verildiğini belirtir. 

Kuşkusuz, üstadın tiyatro eserleri ve tiyatro yazarlığı bakımından kuşatıcı 
ve kapsayıcı bir tespittir bu. Bu cümleden alarak, gerçekten de Ulu Hakan Ab-
dülhamit Han, Yunus Emre ve İbrahim Ethem adlı oyunlarda, bu tarihî şahsiyet-
lerin hayatları, mücadeleleri dile getirilirken, eserlerin estetik dokusunu zede-
lemek pahasına, bu tarihî şahsiyetlerin çevreyle uyumsuzluğu ve savundukları 
davaların kutsallığı ön plana çıkarılır.

Yine, politik mesajların, tarihin arka planına yaslanarak rahatlıkla verilebil-
diği oyun Kanlı Sarık’tır. Kars’ın Ruslara karşı savunulmasını konu alan eserde, 
şehrin cansiperane savunulmasına ilişkin mesajlar kanlı bir sarık sembolü üze-
rinden verilir. Eserin zaman örgüsü, her şeyi düz gören tarih profesörü Fraklı 
Adam ile tarihin kendisi olan ve olayların ardındaki nedeni görmek isteyen İh-
tiyar Timsal’in diyalogları üzerinde gelişir. Tarihî süreçle ilgili verilen mesajlar 
oyunun estetik dokusunun önüne geçer. 

Bu ikili ayrımın aksine, birinci dönem eserlerinden ve üstadın kaleme al-
dığı ilk tiyatro eseri olan Tohum’da da Ferhat Bey üzerinden Anadolu insanının 
kahramanlıkları dile getirilir ve verilen mesajların, eserin estetik dokusunun 
önüne geçtiği görülür.
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2. Necip Fazıl’a göre şiir bir nizam işidir. Şiirde nizamı vezinden şekle 
kadar genişleyen bir çerçeve içinde ele alır. Poetika’sında bir başlığın adı şekil 
ve kalıp’tır. Şekil ve kalıbın bir unsuru da kafiyedir. O, kafiyeyi şairlik hünerinin 
vazgeçilmezi kabul eder. Onda kafiye, şiirin en ritmik unsurudur. O, beklenen, 
çağrışımla gelen değil, ya oyunun kendisi ya da şaşırtıcı söyleyişin adıdır. Her 
kelime tılsımlı yapının bir parçası, birer “billur zerresidir”.  Şiiri ritmik kılan, 
söyleyişi monotonluktan kurtaran, dile tasarruf gücünü gösteren en önemli 
unsurdur. O yoğunlaştıkça şiir oyuna dönüşmekte, kelimelerle oynamanın 
cezbedici büyüsü varlığını hissettirmektedir. Bunu gösteren en güzel örnek ise  
“Kafiyeler” şiiridir. O buna, bu ona kafiye olmakta, bir kelime öbürünü çağ-
rıştırmakta, sesler, sözler, düşünceler ardı sıra dizilmektedir. Gerçekte, kafiye 
de hikâyedir. Asıl olan sestir, şiiri bir sese dönüştürmektir. Aynı özelliği hiciv 
şiirlerinin bir kısmında da görmekteyiz.

4. Şiir kitabında bir bölüme Çile’den itibaren “Öfke ve Hiciv” adını veren 
Necip Fazıl, hicve ayrı bir değer atfetmekte, bu vadide yazdığı şiirlerini ayrı bir 
kategoride değerlendirmektedir. Ölümünden sonra ise bu şiirler, son yıllarda 
yapılan Büyük Doğu yayınları serisinde, daha önce yazıldığı hâlde kitaplarına 
girmemiş, çoğunluğu Ozan yahut Ozanbaşı takma adıyla yayımlanmış ve siyasi 
hiciv alanına girebilecek metinlerle birlikte Öfke ve Hiciv adıyla ayrı bir kitapta 
toplanmıştır. 

Necip Fazıl’ın bu vadideki şiirlerinin ilki 1947 tarihini taşır. “Destan”, “Mu-
hasebe” gibi şiirleriyle yüzünü cemiyete dönen, Büyük Doğu dergisini yayımla-
yan şair, artık meydanlara çıkmış, içten dışa dönmüş, iman mücadelesini kendi-
si için şiar edinmiş, kendisine yeni bir misyon biçmiştir. Öfkesi, eleştirisi biraz 
da bundan kaynaklanmaktadır. Bir beytinde şöyle der:

“Razı mısın, olmasın kaşı gözü sîmanın?
Hiçbir değeri yoktur, öfkesi yok imanın!”(Öfke ve Hiciv, s. 137)
O, bu vadideki şiirlerinde belirli bir şekle bağlı kalmamıştır. Çile’de yer 

alanların çoğu beyitler halinde söylenmiş kısa şiirlerdir. Onda hicvin hedef kit-
lesi daha çok millî ve manevi değerlere karşı kayıtsız düşünce yapısıdır yahut 
da kişilerdir. Ancak onun kişileri hedef alan, onlara nefreti dile getiren hicivleri 
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çok fazla değildir. Necip Fazıl’da var olan hicvin kişisel kızgınlıktan çok, sosyal 
planda bir iyileştirme, dine olumlu bir yaklaşım ve güzel icraatlar aradığını söy-
leyebiliriz. Beni güçlü bir sanatçı olmakla beraber, diğer insanları küçük görme, 
aşağılama gibi bir tavır da görmeyiz. Dolayısıyla onda var olan asıl şey, idealist 
olma ve ideal bir dünyayı göstermeye dönüktür.

6. Necip Fazıl bir şairdir. Dolayısıyla şiir dili zaman içerisinde gelişmiş, ol-
gunlaşmış bir dile dayanmaktadır. Dilde özleşme bir siyasi projedir ve artıları, 
eksileri vardır, olmuştur. Necip Fazıl da siyasi yazılarında, kültürel anlamda dili 
sıkıntıya sokacak, kültürel bağları koparmayı amaçlayan bu yönelişe sıcak bak-
mamış, karşı çıkmış, en ağır eleştirileri yöneltmiştir. Çünkü düşünce kelimeler-
de yaşar, kelimelerle aktarılır, kelimelerle sezdirilir. Hayat kelimelerde anlam 
bulur, kelimelerle akar. Bunun içindir ki o;

“Renk renk hâtıralarım oda oda silindi;
Anne kokan bir Türkçem vardı, o da silindi.” der. 
8. Sadece Necip Fazıl için değil, başka şairlerin de gerektiği gibi okunduğu-

nu söylemek mümkün değildir. Gerektiği kadarı nedir? Buna bir sınır çizmek 
de mümkün değildir. Ancak Türkçenin güçlü bir şairi, Türk dilinin güçlü bir 
sesi olarak Necip Fazıl’ın her okuyana tattıracağı birçok lezzet vardır. Bunun 
için daha çok okunmalı, daha kolay ulaşılabilen bir şair olmalıdır. Şiir sevenler 
oldukça, düşünce hassasiyeti taşıyanlar var oldukça Necip Fazıl da var olacaktır. 
Onun var oluşu bizim hayatımızda şiirin, düşüncenin, çilenin var oluşuyla da 
ilgilidir. Kolay kazanılan hayatlar, kolay kazanılan şöhretler arasında onun yeri-
nin olmamasını da yadırgamamalıyız.

9. Tiyatro sadece bir eğlence değildir. Eleştiri ve mesaj verme türle birlikte 
hep var olmuştur. Necip Fazıl, meselesi olan biridir ve tiyatro da onun için me-
selelerin konuşulduğu yerdir. Bu açıdan onu insani buluşların en büyüğü ola-
rak niteler ve “sanat hisarının en yüksek burcu” kabul eder. Bu çerçevede kimi 
eserlerinin tiyatro sanatı noktasında her zaman dikkatleri çekecek bir özellikte 
olduğunu söyleyebiliriz. Bir Adam Yaratmak, Para gibi. Ancak kimi oyunların-
da mesajı, sosyal hayatın birçok meselesiyle iç içe verdiğinden, değişen şartlar 
içinde kimi konular ve tavırlar ağır düşmekte, hayat içinde yankısını tam bula-
mamaktadır. Bu da eserleri için bir zaaf olarak değerlendirilebilir. Fakat bunu 
sadece onunla birlikte düşünmek de doğru değildir. Birçok yazar için aynı du-
rum söz konusudur. Meseleler eskimektedir, eskimeyen insandır, insanın ilgile-
ri, zaafları, eğilimleri, açmazlarıdır.
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2. Necip Fazıl zor olanı ustalıkla başarıyor. Sözünü estetik bir duyuş ve sa-
hici bir yöneliş ile ifade ediyor. Olup bitenler karşısındaki muhalif duruşunu 
tiyatro eserlerinde açık ve net bir dille duyuruyor. Yazarın bu tercihi estetik 
dokuyu zedelemiyor. Yani ruh-beden misali bir bütünlük içinde eser. Oyuna 
müdahil olup akışı kesmek yerine; oyunun tabii akışı içinde hayata, insana, sis-
teme, hakikate dair sözünü ustaca söyleyen bir yazar. Estetik duyuş ile hakikat 
bilgisi güzelce harmanlanmış. Eserdeki estetik doku ziyan edilmeden sağlanan 
bu başarı önemlidir.   

7. Necip Fazıl eserlerinde geçmişten bugüne Türkçenin köklü birikimini 
esas alır. Kesintiye uğramış ve “özleşme” uğruna kayıplar veren bir dil anlayışı 
karşısında eserleri ile kadim lügate işaret eder. Çile kitabındaki şiirler toplamı 
bunun bir göstergesidir. Yaşayan Türkçe eserlerine kaynaklık eder. Anlamak, 
anlatmak için bir vasıta olan dile müdahale etmenin sakıncaları, zararları husu-
sunda daima hassastır. Türkçe, geçmişten bugüne bütün söz varlığı ile anlamlı-
dır. Zira asırların yoğurduğu Türkçe kazandığı kelimeler ile güçlüdür.  “Özleş-
me” adına yapılan yanlış uygulamalara karşı Necip Fazıl’ın şiirleri, hikâyeleri, 
fikir yazıları, tiyatro eserleri birer cevap hükmündedir.  

8. Üslubu ile benzersiz bir edip, okuyucu üzerinde müessir bir mütefekkir 
Necip Fazıl. Eserlerinde meseleleri derinden kavrayan, kuşatıcı, etkili bir anlatı-
mın özelliklerini görmekteyiz. Yazılarında üslubu yer yer meydan konuşmasına 
bürünse de dil ve anlatım cephesinde sağlam çizgisini koruyan, sürdüren bir 
tutum içindedir. Sert, yüksek sesli bir üslup içinde duyguların ve düşüncelerin 
incelikle işlenişi görülür. Bir yönüyle ‘telkin’ özelliği taşıyan cümle yapısında 
Türkçenin zenginliğini, ince işçiliği ve derin kavrayışı okumaktayız. Dil husu-
sunda şunu özellikle belirtmek gerekir: Türkçenin imkânlarını bilme ve dili 
etkili kullanma bakımından eserleri birer kıymetli kaynaktır. Necip Fazıl, o de-
virde, doğrudan bir dil tartışmasına, kavgasına girmek yerine kurduğu cümleler 
ile söylediği şiirler ile yazdığı fikir yazıları ile güzel örnek olmuştur. Yani nitelik-
li, sağlam eserleri ile Türkçenin gücüne, zenginliğine işaret etmiştir. 

9. Necip Fazıl’ın bir dönem iyi okunduğunu, kitapları üzerine güzel bir 
dikkatin oluştuğunu biliyoruz. Necip Fazıl’ın eserleri ile gerçek anlamda oku-
ma-yazma dünyasına dâhil olanlarımız hiç de az değil. Bu yönüyle üstadın, 
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‘okudum-yazdım’ diyenlerin üzerinde büyük hakkı vardır diye düşünüyorum. 
Özellikle şiirleri ve fikir yazıları yoğun bir şekilde okundu. Yalnız son yıllar-
da Necip Fazıl’ın eserlerinin okunduğuna, takip edildiğine dair işaretler azaldı. 
Okumak eyleminin yerini âdeta başka meşgaleler işgal etti. Yani Necip Fazıl’ın 
eserleri üzerindeki okuyucu dikkati -maalesef- dağıldı. Yaşanan sosyoekono-
mik değişimlerin, modaya kapılmış yeni algıların, sığ popüler tutumların olum-
suz sonuçları yaşanıyor. 

Necip Fazıl ismi anılmadan yeni edebiyatın, yeni şiirin tarihi yazılamaz. 
Son devir edebiyat ve düşünce tarihimizde belirleyici bir yeri var. Geleneksel 
hece ölçüsünü modern şiirde ustaca kullanmak suretiyle zirveye taşımıştır. 
Özgün benzetmeleri, ironik dili, öteleri anlatma çabası, manayı derin bir şuur 
ile dillendirmesi şiirimiz adına birer büyük kazanımdır. Necip Fazıl’ın şiiri ve 
poetikası üzerine yapılan kıymetli çalışmalar mevcut ama yeni araştırmaların, 
gayretlerin olması gerekiyor. 

Necip Fazıl, şiirleriyle görkemli bir dağ. Ve dağın çağrısı hep devam ede-
cek.

10. Tiyatro eserleri geniş kitleler tarafından kabul görmüştür. Tohum, Bir 
Adam Yaratmak, Reis Bey, Siyah Pelerinli Adam, Sabır Taşı, Ahşap Konak isimli 
tiyatro eserlerini özellikle anmalıyız. Necip Fazıl şiir ile başladığı edebî yolcu-
luğuna tiyatro türünü de eklemiştir. 1935 yılında tanıştığı Muhsin Ertuğrul’un 
bu yönelişte etkisi olmuştur. Bu dönemde ilk tiyatro eseri Tohum’u yazmış ve 
bu oyun Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenmiştir. Çok beğenilen, takdir 
edilen bu çalışmadan sonra diğer tiyatro eserlerini de kaleme almıştır. Necip 
Fazıl tiyatro hakkındaki bazı tespitleri şöyledir: “Her sanatkâra imparatorluk 
tacı tiyatrodur. Hele yeni insanla beraber cemiyet yoğurucusu, fikirci ve aksiyoncu 
sanatkâr, o pınardan başka hiçbir kaynakta susuzluğunu gideremez. Tez’in laf ol-
maktan çıkıp büyü olduğu yer, işte o esrarlı dört köşe.” Necip Fazıl, yaşanan mede-
niyet buhranını, toplumun hâllerini, insanın varoluş çilesini tiyatro eserlerinde 
işlemiştir. Ezeli bir mücadele alanı olan iyilik-kötülük düşüncesi üstadın tiyatro 
eserlerinde sıkça karşımıza çıkar. “Tiyatro benim için içtimai davada en büyük 
vaaz kürsüsüdür.” der. Bu yönüyle tiyatro eserlerinde davayı esas alan bir çabayı 
görmekteyiz. Edebiyat-sanat eseri solmaz hakikate ulaşmak için bir vasıtadır.    
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1. Bir şairin şiirlerini, şiir dilini dolayısıyla hayatını bir takım evrelere ayır-
mak itibari bir değerdir. Böyle kesin ayrımlar yoktur ama biz yorumlarımıza 
kolaylık getirdiği için her konuyu birtakım parçalara ayırırız. Onun genel ola-
rak şiirleri için yaptığım bir tasnif var. Bunun, şiir dili için de geçerli olduğunu 
sanıyorum. Üç şiirini nirengi noktası alarak üç evre düşünülebilir. İlki “Kaldı-
rımlar”, büyük şehirde yalnız bir adam hüviyetinde. Bu ve bunun etrafındaki        
şiirleriyle korku, acı ile lezzetin birbirine karıştığı, psikolojik açıdan belki mazo-
şist denilebilecek, varoluşçuların anguas dedikleri sıkıntı. Ve tam bir ferdiyetçi 
şiir. İkinci evre “Çile” yahut ilk yayımlandığı adıyla “Senfonya”. Burada da tek 
insanın trajedisi vardır. Ama artık ferdiyetçi değildir. Evrenin bütün yükünü, 
bütün acılarını kendinde, beyninde hisseden insandır. Üçüncü evre “Sakarya 
Türküsü” ile başlar. İçinde yaşadığı toplumla ilgili idealist ama lirizmi de ihmal 
etmeyen şiir. Böylece 1928, 1938 ve 1948 olmak üzere aşağı yukarı onar yıl 
arayla şairdeki üç temel eğilimi yansıtan üç itibari evre tasavvur ediyorum. Şiir 
dili de bu gelişme içinde düşünülebilir.  

2. “Kafiyeler”i değerlendirmek için Necip Fazıl’ın Türk hece şiirine 
getirdiğini görebilmemiz gerekir. Onun ilk şiirlerini yayımladığı dönem 
Cumhuriyet’in de ilk yıllarıdır. Bu ise 1908 Meşrutiyeti ile yaygınlaşmaya baş-
layan bir şiir akımının devamıdır. Aruz terk ediliyor ama hece de henüz kıvamı-
nı bulmamış, ses ve nazım şekilleri bakımından gayet monotondur, bir şiir dili 
de oluşamamıştır. Hece ilk defa onun şiirleriyle estetik/poetik bir değer kaza-
nır. Necip Fazıl bundan sonra türlü nazım şekilleriyle, sürpriz kafiyelerle âdeta 
oynar. Mehmet Kaplan’ın onun hakkında söylediği “kafiye virtüözü” sözü bo-
şuna değildir. 3 ila 14 hece arasında değişen her türlü mısra yapısını denemiştir. 
Bahsettiğiniz 3 heceli mısralardan meydana gelen “Kafiyeler” de galiba Türk 
şiirinde tek örnektir. Ben bunu, Klasik Batı müziğini iyi bilen, “Senfonya”yı ve 
“Noktürn”leri yazan Necip Fazıl’ın bir menüetto denemesi olarak düşünürüm. 
Kısa kısa, oynak, hareketli bir tempo. Kafiye ve kelime tasarrufu bakımından 
yine ustacadır ama bence büyük şiir değildir. Hatta trapez gibi biraz tehlikeli bir 
oyundur. Zaten kendisi de bir daha bu tarzı denememiştir.      

3. Bu farklılık tabiidir. Aynı dil farklı türlere açılınca o türün gereğine göre 
söz varlığı da, bunların düzeni de değişir. Nutuk ile lirik şiirin dili bir olabilir 
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mi? Türkçeye çok ustalıklı tasarruf eden Necip Fazıl’ın denediği edebî türler-
den şiirde, hatta şiirlerinin didaktik ve hiciv tarzlarında, hikâyede, romanda, 
siyaset ve fikir yazılarında, polemiklerinde kelime kadrosu ve düzeni az çok 
farklılık gösterir. Yalnız şiirinde ve tiyatrosunda kullandığı dil birbirine biraz 
daha yakındır. Şiirinde soyut olarak ele aldığı korku, dehşet, sıkıntı, vehim, 
şüphe, yalnızlık gibi duygular oyunlarında döneminin çeşitli sahne teknikleri 
ve çarpıcı diyaloglarla seyirciye sunulur. Yer yer etkileyici ve bazen abartılı bir 
üslupla yüksek ihtirasları, kahramanlık, alicenaplık ve şeref gibi  beşerî değerle-
ri dile getiren üslup tarzıyla biraz da klasik trajedilerin tiradlarını düşündürür. 
Hikâyelerinde ise daha gerçekçi bir temele oturan dili tercih etmiştir.     

4. Necip Fazıl’ın sanatkâr şahsiyetini açacak önemli bir soru sordunuz. O 
hemen ilk denemelerinden itibaren kendisine bir şiir dili arayışı içindedir. Bu 
dilin özelliği, Türkçedeki söz birikimini psikolojik ve metafizik bir muhtevaya 
taşımaktır. Buna dilde tecrit diyebiliriz, yani soyutlama. Dillerin ilkel şekli ta-
mamen dış dünyanın yani somut olan varlıkların ve hareketlerin sözlüğüdür. 
Meselâ böyle bir sözlükte her kelimenin resmi yapılabilir. Dış dünyadan, zihnî 
yahut ruhi dünyasına dönen insan için bunu ifade etmede en sağlıklı yol yeni 
bir kelime uydurmak değil, aynı dili kullananlarla ortak somut dünyanın keli-
melerinden hareket ederek iç dünyasını karşısındakine duyurabilmektir. Buna 
eskiden teşhisten tecride gitmek denirdi. Somuttan soyuta. Mecazlar, maz-
munlar yani bütün bir metaforik ve alegorik söz birikimi bu ifade arayışının ilk 
basamaklarıdır. Gerçek soyut dil ise dilin pek çok basamaklarını aştıktan sonra 
ulaştığı bir üst zirvedir. Bu ise sanatkârın, şairin, filozofun dilde kendi tasarru-
fuyla kelimelere kazandırdığı yeni manalarla oluşur. Necip Fazıl’ın şiir dilinde 
yapmak istediği de budur. Böylece onu neredeyse ilk şiirlerinden itibaren şu 
özellikleriyle buluruz: Sathi bir gözleme değil derinliğe yönelmek; dış dünya-
ya, tabiata açılan temalarda bile iç dünyayı yansıtma vesileleri aramak; somut 
olanı değil soyutu anlatacak ifade tarzını yakalamak; sınırlı ve çerçeveli kalmak 
yerine zamanda ve mekânda sonsuza sıçramak; var olanla yetinmek yerine “aş-
kın: Transandan olmak, sonuçta mistik ve metafizik kapıları zorlamak. Daha 
1922 yılında yazdığı “Akşam” şiirindeki bir mısra bizi bu soyut dile götürür: 
“Bu bütün günlerimin içime denk akşamı”. Yine aynı yıllarda yazdığı “Son Akşam” 
şiirinden: “Akşam, sanki boşluk içime dolar”. Ünlü “Kaldırımlar”daki “İçimde 
damla damla bir korku birikiyor”, “Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır” mısra-
ları. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

7. Evet özleşmeye olumsuz bakmıştır. Daha doğrusu özleşmede zorlama-
ya. Fakat Türkçe, 20. yüzyılın başından beri derece derece kendiliğinden sade-
leşiyor, özleşiyordu. Necip Fazıl da tabii olarak bu sürecin içindedir. Kullandığı 
dil halkın kullandığından farklı değildir. Gerek nesirlerinde gerekse şiirlerinde 
söylemek istediklerini en güzel Türkçeyle söylemiştir. Öyle olmasaydı Cenap 
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gibi hatta Ahmet Haşim gibi sadece belli bir okuyucu topluluğu içinde kalırdı. 
Hâlbuki her kesimden halkın okuduğu, şiirlerini ezberlediği bir yazar ve şairdir.      

9. Necip Fazıl tiyatroya Muhsin Ertuğrul’un özendirmesiyle başlar. Hat-
ta Tohum’u, özellikle Bir Adam Yaratmak’ı Muhsin Ertuğrul’un oynaması için 
yazdığını bile ileri sürebiliriz. Tiyatroyu “tezin laf olmaktan çıkıp büyü olduğu 
yer” olarak benimseyen Necip Fazıl’ın oyunları tezli tiyatro türüne girerse de 
bunlarda ana fikir, eserin güçlü tekniğiyle ve ustalıkla eritilmiştir. Bir açıdan ba-
kıldığında oyunlarında kahramanlarının çok defa günah duygusu, vicdan azabı, 
kader-irade, akıl-duygu-sezgi ilişkileri, madde ve ruh çatışması, aklın sınırları-
nın zorlanması ve her şeyin ötesinde bir sır bulunduğu inancı gibi metafizik ve 
psikolojik meseleler bazı tenkitçilere Ibsen, Strindberg, Maeterlinck gibi Kuzey 
Avrupa tiyatro yazarlarının etkisini düşündürmüştür. Bu etki bahis konusu olsa 
bile onun oyunlarında olay, mekân ve kahramanlar yerli olduğu gibi, özellikle 
Ibsen etkisinin söz konusu edildiği Bir Adam Yaratmak’tan iki yıl sonra yazdığı 
Sabır Taşı, tamamen yerli olmanın yanında Türk halk masalları motiflerinden 
hareket edilerek yazılmıştır. Bence tiyatrolarının önemli bir kusuru, tiyatro tek-
niği açısından aşırı ayrıntılara boğulmuş olmasıdır. Hemen bütün oyunlarında 
sahne koyucuya hiçbir yorum imkânı bırakmayacak derecede bir dekor, akse-
suar, kostüm, ışık, ses tonu, arka plan sesleri, jest ve mimik ayrıntısı dikkatimi 
çekmiştir.   
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Ömer LEKESİZ

1. Necip Fazıl şiiri basite düşmeyen sadeliğiyle (kendi kuşağında yer alan 
diğer şairlerin şiiriyle beraber) Abdülhak Hamit (d. 1852), Ahmet Haşim (d. 
1884) ve Yahya Kemal (d. 1884) şiirini gündelik dilin içinde yenileyerek dö-
nüştüren bir şiirdir. 

Bu manada Necip Fazıl ilk şiirinden son şiirine kadar lügat planında ger-
çekleşen bir değişimden söz etmek mümkün değildir.  Ancak, şairin hayat - in-
san - sanat algısındaki değişmelere, toplumsal ve siyasi tutumundaki farklılaş-
malara bağlı olarak gerçekleşen bir terminoloji değişmesinden söz edilebilir. 

2. “Kafiyeler” şiirine içerik ya da form açısından baktığımda orada “kelime 
tasarrufu”ndan çok şiiri plastik bir düzeye aktararak, yani onu görsel sanatın bir 
parçası haline getirerek gündelik dil düzeyinde yeniden üretme çabasının daha 
baskın olduğunu görüyorum. Ki, sizin de “bir dil geometrisi” deyişiniz zaten 
buna denk düşüyor. 

3. Necip Fazıl’ın sanatkâr olarak içinde durduğu dil tartışmasız şiir dilidir. 
Nitekim kendisi de Nuri Pakdil’le yaptığı bir söyleşide bunu şu cümlelerle 

vurgular:  “Ben, Kaf Dağı’nın tepesinde billurdan bir saray içinde, ziyafet veren bir 
prens gibi davetlilerine bütün bir renk ve ziyafet eti hazırlarken, sarayın hizmetçilik 
işlerini de üzerine alan hazin ve mahzun şartların zoru ile sosyal plana atılmak 
zoru altında kaldım. Eğer cemiyetimde bütün düzenler yerli yerinde olsaydı, bana 
şiir düzeninden başka bir yer kalmazdı. Demek ki, ben şiirimin dilediği iklimin in-
şaası mecburiyeti altında başka sahalara kayarken yine şiirimin koruyucusu olmak-
tan başka kimse değilim.” (Nuri Pakdil, Necip Fazıl’la Eski Bir Konuşma, İlim ve 
Sanat Dergisi, Mayıs-haziran 1989)

Dolayısıyla gündelik dil (şimdilerde buna konuşma dili de diyorlar) Ne-
cip Fazıl şiir ve metinlerinin ortak özelliğidir. Ancak tekrar vurgulamalıyım ki 
Necip Fazıl tiyatro, öykü, roman, deneme, polemik “de” yazmış bir şair olarak, 
nesir dilinde de şiirin dilinden (elbette söyleyiş düzeylerindeki farkı gözeterek) 
ayrı düşmemiştir. 

4. Onu bir mum gibi yeniden ve yeniden şekillendirecek şekilde dil ile 
ünsiyet kuran her büyük sanatkâr gibi Necip Fazıl da dil ile kendi arasındaki 
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mesafeyi söz konusu ünsiyet üzerinden tüketmiş bir sanat adamıdır. Deyim ye-
rindeyse konu harf, kelime ve dil olduğunda Necip Fazıl bir dil canbazı kesilir. 

Dolayısıyla bu seviyede ilişkili olduğu dili mizah, ironi ve hiciv düzeyinde 
de kendisine mahsus bir üslupla kullanması özel bir çabayı gerektirmeksizin 
âdeta kendiliğinden gerçekleşen bir eyleme dönüşür. Nitekim bir konuyu kari-
katürize etmekte, bir iğneye kılmada ve etkili bir hicvin nesnesine dönüştür-
mede onun dil ile arasındaki mesafesizlikten nasıl gereğince yararlandığını gör-
mek mümkündür. 

5. Sanatı köprü metaforuyla birlikte düşündüğümüzde dili de oradaki düz 
(yani zikzaksız) yürüyüşün bir karşılığı saymamız mümkündür. 

Bu manada Türkçeyi Adadolu şartlarında âdeta yeniden terbiye ederek 
ona çok uzun vadeli bir kullanım alanı açan Yunus Emre’yi köprünün başında 
konumlandırırsak, Necip Fazıl’ı da dili itibariyla köprünün belli bir noktasında 
konumlandırmak suretiyle ikisini doğrudan biribirine bağlamış oluruz. Bunun 
partik karşılığı ise dildeki sürekliliğin korunmasıdır ve Necip Fazıl o sürekliliği 
sağlayan önemli isimlerden biridir. 

6. Malumdur ki, Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Yani Türkçe, kendi dil 
mantığına uygun olan tüm dillerden anında kelime alıp onu kendi kullanımına 
anında dâhil edebilir. Örneğin “Televizyon filmi, prodüktörün prestijidir” 
cümlesinde tek bir Türkçe kelime olmadığı halde cümle Türkçe(leşmiş)’dir.

Hal böyleyken Türkçenin söz konusu özelliğini gözardı ederek, diğer bir 
söyleyişle onunla dünya dilleri arasındaki doğal ilişkiyi sekteye uğratarak, on-
dan sadece bir kabile dilini yaratmaya kalkışmak en basitinden abesle iştigaldir. 

Necip Fazıl da dilde özleştirme olgusunu yaklaşık olarak böyle görmekte, 
kendine mahsus bir hayatı (yaşama düzeyi) olan dili yine ait olduğu hayatın 
içinden devşirmeyi tercih etmektedir.  

7. Bunu üslup kavramını başa alarak düşünmek sanırım daha doğru ola-
caktır. Yani “Necip Fazıl üslubu olan bir sanatçı mıdır?” diye sorulduğunda ve-
rilen cevap “evet” ise (ki, doğrusu da budur) onun metinlerindeki dil tasarrufu-
nu, cümle kurgusunu da onun sanatçı kimliğine mahsus bir yetkinlik, seçkinlik 
olarak değerlendirmiş oluruz zaten.  

8. Evet.
9. Tiyatroyla kurduğum ilişki gerçekte bir ilişkisizlikten ibaret olduğu için 

bu ve sonraki sorularınızı cevapsız bırakmamı mazur göreceğinizi umuyorum.


