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ÖN SÖZ 

İlk şiiri 18 yaşında iken (1923) Yeni Mecmua'da çıkan, 23 
yaşında bütün sanat çevrelerince dehası kabul edil ip Kaldırımlar 
Şairi d iye şöhret bulan, öldüğü 1983 yılı Mayıs'ına kadar şiir yaz
maya devam eden Necip Fazıl Kısakürek'in , edebiyat ve fikir ta
rihimize mührünü vurmuş 60 yıllık b ir yazı hayatı vardır. Bir fan i
n in hayatı içinde 60 yıl, adeta durup d in lenmeden yazı yazmak, 
hem de Necip Fazıl gibi şiir, tiyatro, hikaye, roman, deneme, fıkra ; 
tarihi, d ini, tasavvufi incelemeler; siyasi ve sosyal makalelerle 
çok değişik türlerde ve alanlarda yazmak; 42 yıl süreyle , hemen 
tekbaşına denebilecek bir azimle dergi ve gazete çıkarmak, bir m il
letin kültür tarihinde nadir görülen bir had ised ir .  

Necip Fazıl, bol ,  çeşitli ve zengin yazı hayatında dil ve üslup 
falsosu yapmadan, kalemiyle dilin kuyusunu kazan , böylece Türk
çemizin de mimar\' abidesin i ortaya koyan sanatkardır. 

Bu monografide Necip Fazıl'ın b ir insan olarak, b ir sanatkar 
olarak, b ir fikir ve aksiyon adamı olarak şahsiyeti ortaya konul
mak istenmiştir .  Fakat daha çok sanatkar şahsiyetinin sivrild iği  
görülecektir. Bu sonuç, hayatına da, fikir ve aksiyonuna da sa
natkar şahsiyetinin ezici üstünlüğünü göstermekted ir .  

Necip Fazıl'ın basılı kitap ve yazıları iç in elimizde eksiksiz bir 
bibliyografya yoktur. "Ş iirlerin Değişmesi ve Gelişmesi" bahsin
de de görüleceği gibi, kendin i  tekrar eden ve değiştiren şahsiye-
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ti. böyle bir bibliyografyanın elde edilmesini güçleştirmektedir . 

"Eserleri" bölümünde verd@miz 70 kadar kitap sayısı, m ükerrer 
fakat değiştirilmiş basımlarla daha da artabilir. İmzalı, imzasız, tak

ma isimle yazdığı yazıları ise (tekrarlara ve kitaplarına girmiş ya

zılara da işaret edilerek) dikkatli ve titiz bir bibliyografın himmeti

ni beklemektedir . 

Bu monografide. Necip Fazıl' ın şiirlerinin tahlillerinde ilk ba

sımları . kitabın sonundaki seçmelerde ise Çile'deki son şekilleri 

esas alınmıştır. 

V111 

Orhan Okay 

Erzurum .  10 Haziran 87 



I. Resmi Biyografisi 

Necip Fazı l .  26 Mayıs 1905'deııı .  Abdülbaki Fazıl Bey ve 

Mediha Hanım'ın ilk çocukları olarak İstanbul' da, Çemberlitaş ci

varında bir konaktc.ı dünyaya geldi. Babası , ki . ıçük Necib'in do

ğumundan sonra H�kuk mektebini bitirmiş . bazı memuriyetler

de bulunmuş silik bıı şahsiyet Konağın otoritesi olan Büyük ba 

ba Mehmed Hilmi Efendi cinayet mahkemesi reisliğinden emekli 

olup aslen Maraşlı'dır ve Dülkad ır oğullarına kadar uzanan K ısa

kürekler sülalesinden gelir . Necıp Fazıl"ın çocukluğu . torununu 

şımartacak kadar seven bu büyük babanın hımayesinde . bu ka

labalık konakta . dadılar . mürebbiye1er. lalalar arasında geçer. İ ler
de .  bu konakta geçen çocukluğuna ait hatıraların izleri eserlerin

den bazılarına aksedecektir. (Bir Yalmı.lıl< Gecesinin Vehimleri 
hikayesi gibi . )  

Necip Fazıl'ın ilk öğr�nimi , çeşitli okullarda kesintili ve düzensiz 

bir şekilde geçmiştir. Önce Gedikpaşa'da bir Fransız mektebin 

( 1) Biyografi kitaplarında Necip Fazıl'ın doğum tarihi olarak 1903'den 190/"'ye 

kadar çeşitli yıllar gösterilmiştir. O ve Ben adlı otobiyografisinde bizzat Necip 

Fazıl. kendi doğum tarihi olarak "26 Mayıs 1320 - 1904 · Rebiülevvel 1323"ü 

vermektedir. Buradaki malı w hicri yılların miladi karşılığı 1904 değil 1 CJOS 

olması gerektiğinden daha sağlıklı bır belge bulunana kadar 26 Mayıs J 90:1 
tarihini tercih ettik. 



de, bir müddet sonra aynı yerde bir Amerikan mektebinde. Bü 

yükdere Emin Efendi Mahalle mektebinde, Büyük Reşit Paşa Nü 
mune Mektebınde, Vaniköy Rehber-i İttihad mektebinde (Peya 
mi Safa bu mektepte mubassır-gözetici'dir . )  okur . Nihayet Hey

beliada Nüm O.ne Mektebi'nden diploma alır . O yıl Heybeliada· -

daki Bahriye Mektebine (askeri deniz lisesi) yazılır. Namzet (su 

bay adayı) ve harp sınıflarında beş yıl okuduğu bu okuldan da 

diploma alamayarak ayrılır. Ancak burası ona edebiyatın kültü
rünü ve zevkini aşılamıştır . İlk şiirlerini ve nesirlerini burada yaz
maya başlamıştır . Yahya Kemal,  Ahmed Hamdi (eski Diyanet 
İşleri Başkan Aksekili Hamdi Efend!) , Hamdullah Suphi (Tanrıö

ver) bu okuldaki hocaları arasın<ladır 1925'lerde yazdığı. hika

ye kitaplarına girmemiş Lö Sid adlı hikayesi, bu okulda, hocası 

Yahya Kemal'le ilgili bir hatırasından kaynaklanır. Aynı okulda, 

hatıralarında "derin irfan sahibi. . .  edebiyat ;;c felsefeden riyaziye 

ve fiziğe kadar nüfuz edebilmiş . .  birkaç risabcikten başka hiçbir 

şey neşretmemiş" bir de edebiyat hocası vardır: İbrahim Aşk! Efen

di Necip Fazıl'ın daha sonraları tasavvufa yönelm2sinin ilk teş

vikleri bu nev'i şahsına mahsus insandan gelmiştir. 

Bahriye mektebinden ayrılan Necip Fazıl 1921'de Darülfü

nun (Üniversite) felsefe şubesine yazılır. Bu öğrenimi de tamam

layamaz. Hükumetin açtığı bir müsabakayı kazanarak burs alır ve 

felsefe öğrenimi için Paris'e gider . Burada da düzenli bir öğrenci 

değildir Kısmen sanat çevrelerinde bulunursa da. Paris'in eğlence 

hayatı onu daha çok çeker ve hatıralarındaki ifadesiyle bir bo

hem hayatı yaşar. 

Türkiye'ye dönüşünde, İstanbul'da ve Anadolu'da millfve ya

brıncı bazı bankalarda memur:yet ve m üfettişliklerde bulunan Ne

cıp Fazı l .  değişik sürelerle ve aralıklarla bir Fransız mektebinde 

Ankara Devlet Konservatuarı'nda, İstanbul Güzel Sanatlar Aka

demisi'nde ve Robert Kolej' de çeşitli dersler vermiştir. Bu arada 

'.<?lsefedeki öğrenciliğinden beri girmiş olduğu basın çevresi, ken 

dısi için meslek hayatı olarak daha çekici ve eser vermesine da-
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h,, müsdit göründü!)ünden 1 l)42'clı.>n sonra aylıklı nıı.>muri\.'<'tler 

den a�·nlmıştır. Bu tarihten sonra bütün geçimini yazılarından ve 

)!avın mesle!)inden sa!)lamıştır. Son vıllarına kadar Büyük Doğu 

dergisinin ve Büyük Doğu vayınlarının sahibi ve yazarı olduğu 

gibi, bazı günlük gazetelerde de zaman zaman fıkra ve makalele 

ri neşredilmekteydi . 

Necip Fazıl Kısakürek. uzunca �üren. fakat fikri faaliyetini ve 

�·azı yazmasını engellemeyen bir hastalıktan sonra Erenköy'deki 

�·\· inde 25 Ma\.'ıs 1983'de ölm üştür . Büyük ve hadiseli bir cena

Ztc? merasiminden sonra Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilmiş

tir. 

Necip Fazd'm Ölümü İçin Tarih Kıt'ası 

Erdi artık ruh sükuna derviş-i kamil gibi 
Öldü,  el açmaksızın nadana bir sfül gibi 

Çille çille üstüne düştü mücevher tarihi 

"Var mı şair çileden çıksın Necip Fazıl gibi" 

-1403-
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il. Yayın ve Sanat Hayatı 

Necip Fazıl Kısakürek'in yayın ve sanat hayatına gırışı, 
1923'de Yeni Mecmuadaki şiirleriyle başlar. ilk şiiri de Örümcek 
Atı kitabına "Bir Mezar Taşı" adıyla girecek olan "Kitabe" baş
lıklı şiirdir ve bu derginin 1 Temmuz 1923 tarihli sayısında çık
mıştır. Bu tarihten başlayarak 1939 yılına kadar Yeni Mecmua; 
Milü Mecmua, Anadolu, Hayat ve Varlık dergileriyle Cumhuri
yet gazetesinde şiirleri ve hikayeleri çıkar. Bilhassa, devrin seç
kin dergilerinden olan Hayat' ta çıkan şiirleriyle dikkatleri çeker. 
Hakkında takdir yazıları yayınlanır. ilk şiir kitapları olan Örüm
cek Atı (1925) ve Kaldırımlar (1928) da bu yıllarda yazdığı bir 
kısım şiirlerinin toplandığı kitaplardır. Kaldırımlar kitabına adını 
veren şiiri ise, uzun yıllar kendi isminin ayrılmaz bir parçası ola
rak adeta ikinci bir unvanı olmuştur: Kaldırımlar Şairi. Üçüncü 
şiir kitabı olan Ben ve Ötesi ile nesir yazılarını topladığı Birkaç 
Hikıiye Bir�aç Tahlil arka arkaya çıkarlar ( 1932, 1933) . 

Bu arada, sanatkarlığına büyük değer verdiği aktör ve rejisör 
Muhsin Ertuğrul'un tesiri ve teşvikleriyle tiyatroya karşı ilgi duy
maya başlayan Necip Fazıl, 1935 de ilk tiyatro eserini verir. Bu, 
atalarının toprağı olan Maraş'ın, Milll Mücadele devrine füt bir des
tan parçası olarak epik tiyatro türünden bir eserdi: Tohum. Fer
had rolünü Muhsin Ertuğrul oynadı. Tiyatro tenkitçileri tarafın
dan ilgi ile karşılanan eseri seyirci tutmadı. Onu takibeden Bir 
Adam Yaratmak piyesini iki maksatla yazdığını söyler. Biri To-

4 



hum'un başarısızlığından sonra Muhsin Ertuğrul'a yakışacak bir 
piyes yazmak. diğeri de o yıllarda tanıdığı ve hususi hayatında, 
fikirlerinde. sanatında kendisine yeni bir yön verecek olan Nak
şibendi Şeyhi Abdülhakim Efendi(Arvasi) 'nin tesi::-iyle mistik ve 
metafizik bir konuyu işlemek . Bir Adam Yaratmak, Muhsin Er
tuğrul'un da başrolünü oynamasıyla büyük ilgi görür, lstanbul ve 
Ankara sahnelerinde uzun müddet kapalı gişe oynar. Bundan 
sonra herbiri, yazılışında ve oynanışında hadise olan piyesleri ta

kib eder. 
1936'da Ankara'da bulunan Necip Fazıl, devrin sathi ve ma

teryalist dergilerinin karşısına estetik ve spritüalist bir felsefeyle çık
mak ister. Haftalık bir dergi teşebbüsüne girer. Adını, tutunama
yan Tohum'un yeşerip büyümüş olması ümidiyle Ağaç koyar. 
Necip Fazıl, hatıralarında bu dergiyi de tutunamayan bir yayın 
olarak değerlendirmiştir . Okuyucudan bekled@ ilgiyi görememiş 
ve hayal kırıklığına uğramıştır . Buna rağmen Ağaç dergisi, o yıl
larda edebi. fikri ve estetik bahisleriyle devrin şöhretlerini bir ara
ya getirdiği gibi, devrimci ve materyalist Kadro dergisinin kapanı
şının hemen arkasından . ilgileri daha ruhi ve sanat endişesi taşı
yan bir platforma çekmiş olmalıdır. İ lk sayısı Ankara'da çıktıktan 
sonra İstanbul'a nakledilen Ağaç'ın ömrü de uzun olmaz. 17 . sa
yıdan sonra . ilgisizlikten ve ekonomik sıkıntılardan dolayı devam 
edememek zorunda kaldıklarını bildiren bir yazı ile yayın haya
tından çekilir Ağaç'ın yazı kadrosunda, başta Ahmet Kudsi, Ah

met Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar. Burhan Toprak , 
Fikret Adil ve Mustafa Şekip Tunç olmak üzere, Sabahattin Ali, 
Ahmet Muhip Dıranas, Sait Faik ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi 
isimler yer almıştır. 

Necip Fazıl . İkinci Dünya Savaşından biraz önce ve savaş yıl
larında günlük gazetelerde fıkra yazarlığına başlar. Önce Rasim 
Us'un çıkardığı Haber gazetesinde, daha sonra Ethem İzzet Be

nice'nin Son Telgraf gazetesinde yazar. Bu ikinci gazetede Çer
çeve umumi başlığı altında yazdı�ı fıkralara, daha sonraları çıkar
dı�ı Büyük Doğu'larda, daha yakın yıllarda diğer gazetelerde aynı 
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ad ultında veya 101 Çerçeve, 1001 Çerçeve başlıklarıyla devam 
edecek, bir çoğunu da kitap halinde neşredecektir. Son Telgraf 
gazetesindeki Çerçeve fıkraları, ikinci Dünya Savaşı arefesine rast
lar . Çoğu siyasi olan bu fıkralar okuyucu ve tenkitçilerin de ilgisi
ni çeker . Bir dünya savaşının çıkmayacağı hakkında Türk basını
nın umumi kanaatine rağmen Necip Fazıl'ın bu muhtemel savaş 
hakkındaki tahmin ve yorumları birer kehanet gibi gerçekleşir . 

Bu yıllarda kitap olarak yukarda bahsi geçen Çerçeve {1940) 
ile bir Namık Kemal {1940) monografisi dışında üç tiyatrosu da
ha yayınlanır: Künye {1940) , Sabırtaşı (1940) ve Para (1942) . 

Günlük gazetede fıkra yazarlığı devam ederken yeni bir der
gi teşebbüsüne geçer. Siyasi, fikri ve edebi karakterde ilk Büyük 
Doğu'nun ilk sayısı 1 Eylül1943 de çıkar. Memleketimizin en uzun 
ömürlü dergilerinden olan Büyük Doğu değişik boyutlarda, ço
ğu haftalık , birkaç defa da aylık, hatta günlük gazete halinde ol
mak üzere Necip Fazıl'ın ölümüne yakın yıllara kadar aralıklarla 
devam etmiştir (Son sayısı 14 Haziran 1978 tarihli) . Devrin ka

nuni mevzuatına göre sık sık Bakanlar Kurulu veya mahkeme ka
rarıyla kapatılan , polis veya savcılıkça toplatılan, takibe uğrayan, 
hazan da sahibi tarafından yayını tatil edilen dergi, "Kaldırımlar 
Şairi"nden sonra Necip Fazıl'ın "Büyük Doğucu" ünvaniyle ikin
ci bir lakabı olur. Derginin adı altında ve onun sloganları etrafın
da bir de siyasi cemiyet (o yıllarda hukuki olarak siyasi parti kav
ramıyla eşmanada) kuran Necip Fazıl, bu vesile ile memleketin 
hemen her ·tarafını gezip büyük ilgi gören ve kitleleri arkasından 
sürükleyen konferanslar verir . Gerek bu dergideki yazıları, ge

rekse siyasi faaliyetlerinden dolayı, değişik iktidarlar devrinde adli 
takibata uğrayarak, hakkında birçok defa tevl\ıf, beraat ve hapse 
mahkumiyetle neticelenen kararlar verilmiştır. 

Basılı kitap olarak en verimli devresi de 1950 li yıllardan sonra 
başlar. Şiir kitaplarını yeniden gözden geçirip ilave ve çıkarmalarla 

neşreder . Tiyatro çalışmalarına senaryo romanları eklenir . Hika

ye v� roman denemeleri, hatıra kitapları, dini ve tasavvufi eser-
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!eri, siyasi ve tarihi incelemeleri (çoğu yoruma dayanan) hep bu 
devresinin mahsulleridir . 

Necip Fazıl Kısakürek için 22 Kasım 1975'de , MilllTürk Ta

lebe Birl@'nce, sanat hayatının 50 . yılı jübilesi yapılmıştır. Ayrı
ca 25 Mayıs 1980'de de doğumunun 75 . yıldönümü vesilesiyle 
Kültür Bakanlığı tarafından "Büyük Kültür Armağanı" verildi ve 
nakdi mükafatla taltif edildi . Aynı tarihte Türk Edebiyatı Vakfı da 
kendisine "Türkçenin Yaşayan En Büyük Şairi . Sultan'üş-Şuara" 

unvanını merasimle verdi. 

Necip Fazıl'ın kitaplarından Namık Kemal monografisi dev
rin Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından ısmarlanıp Türk Dil 
Kurumu'nca bastırılmıştır (1940) . Bir de son yıllarında on üç ti
yatrosu Kültür Bakanlığı tarafından toplu olarak üç cilt halinde 
neşredilmiştir ( 1976) . 

7 



HI. Eserleri 

Necip Fazıl'ın 60 yıllık sürekli bir yazı hayatına mukabil kitap
larının da, şiir ve makalelerinin de eksiksiz bir bibliyografisi yapıl
mış değildir. Şiirleri gibi yazılarını ve kitaplarını da defalarca neş
retmiş, her defasında değişiklikler ve ilaveler yapmıştır. Son de
vir siyasi, fikri, edebi hayatımızın bu çok dikkate değer şahsiyeti
nin tam manasıyla anlaşılabilmesi için ,  pek çoğu bir yığın takma 

adla neşredilen bütün yazılarının dikkatle gözden geçirilmesi. ki

tap halinde çıkanlarının tesbiti , değişmelerin gösterilmesi gerek
mektedir. Aşağıdaki bibliyografyada ,  yalnız kitap halinde çıkmış 
eserleri , genel olarak konularına göre tasnif edilmiş şekilde ve ya
yın sırasına göre verilmiştir. Bu basımların dışında, bütün kitap

ları Büyük Doğu Yayınları olarak ölümünden sonra devamlı ba

sılmaktadır . 

A. Şiir Kitapları 

1. Örümcek Ağı . 1925 
2. Kaldırımlar . 1928 
3. Ben ve Ötesi. 1932 
4 .  Sonsuzluk Kervanı . 1955 
5. Çile. 1962 
6. 101 Hadis .  1951 
7 Şiirlerim. 1969 
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8. Çile, 1974, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983 
9. EsselAm, 1973 

B. Tiyatroları 

1. Tohum, 1935 
2. Bir Adam Yaratmak, 1938 
3. Künye, 1940 
4. Sabırtaşı, 1940 
5. Para, 1942 
6. NAm-ı Di�er Parmaksız Salih, 1949 
7. Reis Bey, 1964 
8. Ahşap Konak, 1964 
9. Siyah Pelerinli Adam, 1954 

10. Ulu Hakan Abdülhamid Han, 1965 
11. Yunus Emre, 1969 
12. Kanlı Sarık , 1970 
13. Mukaddes Emanet, 1971 
14. Senaryo Romanları, 1972 
15. İbrahim Edhem, 1978 

C. Hikaye ve Romanları 

1. Birkaç HlkAye Birkaç Tahlil, 1933 
2. Ruh Burkuntularından HikAyeler, 1965 
3. HikAyelerim, 1970 
4. Aynadaki Yalan, 1980 
5. Kafa KAQıdı, 1984 

Ç. Hatıraları 

1. Cinnet Mustatili, 1955 
2. Yılanlı Kuyudan, 1970 
3. Hac, 1973 
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4. O ve Ben , 1974 
5. Babıali, 1975 

D. Dini- Tasavvufi Eserleri 

1. Halkadan Pırıltılar, 1948 
2. Çöle İnen Nur, 1960 
3. Hazret-i Ali, 1964 
4. O ki O Yüzden Varız, 1961 
5. Büyük Kapı, 1966 
6. Peygamber Halkası, 1968 
7. Son Devrin Din MazlCımla�ı, 1969 
8. Nur Harmanı, 1970 
9. Doğru Yolun Sapık Kolları, 1978 

10. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, 1982 
11. Mümin-Kafir, 1986 
12. İman ve İslam Atlası, 1981 

E. Denemeler, Siyasi-Tarihi İncelemeler 

1. Abdülhak Hamid ve Dolayısıyle, 1937 
2. Namık Kemal, 1940, 1966 
3. Çerçeve, 1940 
4. Müdafaa, 1946 
5. Maskenizi Yırtıyorum, 1953 
6. At'a Senfoni, 1958 
7. Büyük Doğuya Doğru, 1959 
8. Her Cephesiyle Komünizma. 1962 
9. Ulu Hakan Abdülhamid Han, 1965, 1970 

10. Büyük Mazlumlar, 1966 
11. Türkiye'nin Manzarası, 1968, 1973 
12. Tanrıkulundan Dinlediklerim,  I, II, 1968 
13. Binbir Çerçeve 1-V, 1968-1969 
14. Vahidüddin, 1968 
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lS. İdeo locya Örgüsü.  1968 
lt:i. Benim Gözümle Menderes, 1970 
l 7 Tarihimizde Moskof, 1975 
18 Rap or 1 XIll. 1976-1980 
19. Yolumuz. Halimiz, Çaremiz, 1977 
20. ihtilal. ı ,ın 
2 1 .  Sahte Kahramanlar, 1984 
22 . Yeniçeri . 1977 
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iV. Dergiciliği 

Necip Fazıl'ın ,  kitap haline gelmiş eserleri, makaleleri, fıkra
ları ve kitap halinde basılmayıp dergilerde kalan yazıları dışında, 
dergi yayıncılığı da, yakın devir kültür tarihimiz içir., dikkatle in
celenmesi gereken bir hadisedir. On un çıkardığı dergiler, ilk sa
yılarından itibaren, çıkışları, kapanışları, toplanışları·ve yeniden 

çıkışlarıyla hemen daima basını ve aydınlar çevresini yakından 
ilgilendirmiş, herbiri, hem ihtiva ettiği problemler açısından, hem 
de spekülatif manada birer olay olmuştur. 

Necip Fazıl biri Ağaç, diğeri Büyük Doğu, nihayet bir üçün
cüsü de kısa bir süre çıkarı mizahi karakterde Borazan olmak üzere 
üç derginin sahibi, yazılarından pek çoğunun muharriri, etrafına 

devrinin kalburüstü yazarlarını bir araya toplayan bir fikir ve ede
biyat otoritesi olarak basın tarihimize geçecektir. 

A. Ağaç 
1925'de , Paris dönüşünden bir müddet sonra İş Bankası'nda 

çalışan Necip Fazıl ,  aralıklı olarak, fakat uzun süre Ankara'da kalır. 
O yıllarda Ankara' da, Cumhuriyet devrinin yeni entelektüel çev
releri teşekkül etmektedir. Bu çevreler, ekonomik ve sosyal se
viyelerine göre bir takım lokallere dağılmış durumdadır. Üst sı
nıftan Ankara Palas, Tabarin Bar ve Karpiç'ten başlayarak, daha 
aşağı sınıflara doğru bir takım lokanta, pastahane ve meyhane
ler. İstanbul'daki benzerlerinin örneği olarak, aydınların . sanat
kiırl.1rın veya bunlara özene:ılerin toplantı mahallerini oluşturmak-
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tadır. Bunların en meşhuru Ulus'taki h;tanbul Pastahanesi'dır O 
devrin şair ve yazarlarıyla diğer sanat mensupları burasını bir aka 
demi haline getirmişlerdir . Akşamları da Şükran l'akantası aynı 
grubun sığınağı olmuştur. Yaşar Nabi, Ahmed Kudsi, Nahit Sır
rı, Sabahattin Ali, ressam Malik Aksel, Necip Fazıl, Feridun Fa 
zıl, Sadri Ertem, Samed Ağaoğlu, Nurullah Ataç , Enver Behnan 
Şapolyo . . .  gibi isimler bu akademinin müdavimleri arasındadır
lar . Şevket Rado'ya göre herbiri bir başka alem olan bu sanat
karlar arasında en hareketlisi Necip Fazıl' dır . Bu hareketliliği, onun 
hem saydığımız amatör-profesyonel ve bilhcıssa bohem vasıflı sa
natkarlar kadrosunun içinde bulunması, hem de bu kadronun dı

şında ve yeni rejimin sözcüleri durumunda olan diğer iki şahsi
yetle irtibat halinde bulunmasındandır . Bu iki şahsiyet Yakup Kad
ri ve Falih Rıfkı'dır . Necip Fazıl şairliği, nükteli-paradokslu konuş

malarıyla bu iki şahsiyetin evinin etrafında teşekkül eden yeni en
telektüel sosyetenin itibarlı m isafiridir . 

Necip Fazıl'ın Ankara'ya üçüncü geliş yılı olan 1935'de yeni 

gruplaşmalar vardır . Önceki yazar ve sanatkarların bir kısmı o 

yıllarda Ankara'da çıkmakta olan Varlık dergisi etrafında toplan 
mışlardır . Yeni rejimin sözcülerinden Yakub Kadri'nin . inkılap ha
reketlerine değişik bir yön vermek düşüncesiyle çıkarmakta ol
duğu Kadru dergisi yeni kapanmıştır .  Önce devletçi. sonra sos
ya!i�;t bir karakter gösteren Kadro dergisinde.  Necip Fazıl ' ın . An
kara'ya önceki gelişlerinde tanıdığı Burhan Asaf(Belge) . Ş2vket 
Süreyya(Aydemir) . İsmail Hüsrev(Tökin) ve Vedat Nedim(Tör) 
tarihi materyalist bir doktrinde birleşmişlerdir. Necip Fazıl da . çok 
yakın bir Tohum tecrübesiyle İstanbul'dan dönmüştür. Başarılı 
bir sahneye konuş, tenkitçilerden müsbet not alışına rağmen se
yirci ilgisi görmeyen Tohum. İstiklal Harbi yıllarında batının, ma
kine medeniyetine dayanan tecavüzü karşısında bir ruh dirilişi
nin hikayesidir . Bu tiyatronun başarısı da .  başarısızlığı da Necip 
Fazıl'ın kafasında. spritüalist ve mistik dünya görüşüne bağlı. ay
nı zamanda sanata estetik ağırlık veren sanatkarları bir araya ge
tirmek fikrini doğurmuştur. İşte Ağaç dergisi bu şartlar altınca ve 
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bu kadrolaşmak fikrinin mahsOlü olarak, bazı bankalann mail des
teğiyle, 14 Mart 1936 da ilk sayısını çıkarır. Derginin çekirdek kad
rosunda Necip Fazıl'la beraber Ahmed Hamdi Tanpınar ve Ah
med Kudsi Tecer bulunmaktadır . Her üçü de,  birkaç sınıf farkla 
üniversiteden ve Yüksek Muallim Mektebinden çok yakın arka
daştırlar . 

Ağaç dergisi 6 sayısı Ankara' da çıktıktan sonra 7. sayıdan iti
baren İstanbul'a nakledilir. Haftalık bir dergi olan Ağaç'ın iç ka
paklarında yazı kadrosu olarak 60-70 kadar i,sim bulunmakta ise 
de , bunların birçoğu dergiye hemen hiç yazı yazmamıştır. 17. sa
yıda Necip Fazıl'ın ekonomik sıkıntılardan ve okuyucu ilgisizliğin

den dergiyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildiren bir yazısıyla 

yayını sona eren Ağaç'ta, bu 17 sayıda, nisbeten sürekli yazıları 
ve şiirleri görülenler şunlardır: Ahmet Kudsi Tecer, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Mustafa Şekip Tunç, Abdülhak Şinasi Hisar, Burhan 
Toprak, Fikret Adil, Sabahattin Ali, Suut Kemal Yetkin, Asaf Ha
let Çelebi ,  Sait Faik, Sabahattin Eyüboğlu,  Cahit Sıdkı Tarancı, 

Ziya Osman Saba , Samed Ağaoğlu ,  Falih Rıfkı Atay, Zahir Gü
vemli ,  Cevdet Kudret Solok . Derginin İstanbul'a naklinden itiba
ren kapaklarında yerli ve yabancı ressamların gravürleri, siyah
beyaz desenleri görülür .  Bu ve iç sayfalardaki plastik sanatlara 
ve estetiğe dair yazılarıyla Ağaç'a aynı zamanda bir Akademi der
gisi karakteri verilmek istenmiştir. 

Necip Fazıl'ın, daha önce başka dergilerde veya kitapJ.arında 
yayınlanmış şiirleri dışında, ilk defa Ağaç'ta çıkan şiirleri şunlar
dır: Ne ileri Ne Geri, Ölüler, Zaman, Gökler ve Yollar. Bende
dir, Ben . Ayrıca her sayıda, başyazı mahiyetinde . derginin felse
fesini, dünya ve sanat görüşünü aksettiren yazılar da Necip Fa
zıl'ındır . Dünya görüşünde, alelade ilmihal bilgisi dışında bir iman 
arayışı , sanatta ise hem fildişi kulesine kapanacak kadar ferdiyetçi . 

hem de daha sonra bu kuleyi yıkıp kalabalıklara karışacak kadar 
cemiyetçi, fakat ne olursa olsun formda estetiği. muhtevada de

rinliği muhafaza eden bir düşünce bu yazıların temelini teşkil eder. 
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B.Büyük Doğu 

Necip Fazıl'ın 1943-1978 yılları arasında, çeşitli boyutlarda , 
aralıklarla . haftalık, günlük,  aylık olarak çıkardığı edebi, dini, fik
ri ve siyasi karakterli bir dergidir . Her defasında 1. sayıdan başla 

mak üzere en süreklisi 122 ve kısa sürelisi 5 sayı olmak üzere 
on beş defa yayın hayatına girmiştir . 

Ağaç dergisinin tatil edilmesinden sonra geçen yedi yıl, Ne
cip Fazıl'ın bazı memuriyet ve öğretim görevleri yanısıra , gazete
lerde fıkra yazarlığ� ve tiyatro ile meşguliyetini biliyoruz. ikinci Dün
ya Savaşının bütün şiddetiyle sürdüğü 1943 yılında, savaşın tam 

dördüncü yıldönümünde , daha çok siyasi ağırlıklı bir derginin ilk 
tohumunu atar. Necip Fazıl'ın geçim olarak basın mesleğini seç
mesi ve bütün memuriyetinden ayrılması da bu tarihe rastlar Bü
yük Doğu dergisinin ilk serisinin ilk sayısı 1 Eylül 1943 tarihini 
taşımaktadır . Derginin adı ,  bu tarihten altı yıl evvel Necip Fazıl'ın 
yazdığı ve "Türk Milli Marşı" olarak isimlendirdiği bir şiirden alın
mıştır . Kendisinin muvafakati olmadan bazı dergi ve gazetelerde 

çıkan, hatta bestelenerek radyolarda okunan bu marşın, Büyük 
Doğu dergisinin bu ilk serisinin 4 .  sayısındaki ilk metnini veriyoruz: 

Büyük Doğu 

Tanrının , alnından öptüğü millet! 
Güneşten başını göklere yükselt! 
Avlanır, kim sana atarsa kement, 
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed . 

Tanrının alnından öptüğü millet! 
Güneşten başını göklere yükselt! 

Yürü, altın nesli fatih Oğuz'un! 
Adet küçük, zaman çabuk,  yol uzun . 
Nur dolu elinden tut kılavuzun! 
Fethine ç*, d oğru, güzel, sonsuz'un! 

Yürü altın nesli fatih Oğuz'un! 
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.  
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Aynası ufkumun ateşten bayrak! 
Babamın külleri, sen, kara toprak! 
Şahid ol ey kılıç, kalem ve orak! 
Doğsun Büyük Doğu, benden doğarak! 

Aynası ufkumun ateşten bayrak! 
Babamın külleri, sen kara toprak! 

5 Mayıs 1944'e kadar 30 sayı devam eden bu serinin kapak
larında, o yıllarda çıkan bazı siyasi dergilerde olduğu gibi savaşla 
il�ili çarpıcı fotoğraflar yer alır . İlk dört sayıda, 60 Türk fikir ada
mı ve yazarına sorulan 9 soruluk bir anket ve cevaplarıyla, bun

ların bir değerlendirmesi yer alır. Necip Fazıl, "Nefs Muhasebesi" 
adını verdiği bu anketi derginin ikinci serisinde (2 Kasım 1945 
- 7 Aralık 1945) daha başka sorularla 75 fikir ve iş adamı üzerin
de tekrarlayacaktır. 

2 Kasım 1945' den itibaren yine 1. sayıdan başlayarak yayın 
hayatına dönen Büyük Doğu, şekil olarak öncekinin devamı gö
rünüşündedir. 87 sayı olarak 2 Mayıs 1948'e kadar devam eden 
bu s�ri. bütün Büyük Doğu'lar içinde muhteva bakımından en 

zengin olanıdır. Sanat, fikir, felsefe, politika, edebiyat, şiir ve hi
kaye olarak kaliteli bir dergi hüviyeti gösterir. Önceki ile beraber 
her iki seride sürekli yazı yazan isimlerden bazıları: Şiirleriyle Bedri 
Rahmi, Ziya Osman Saba, Sabahattin Kudret, Fazıl Hüsnü Dağ
larca; hikayeleriyle Sait Faik, Mahmut Yesari, Zahir Güvemli, Ok
tay Akbal ;  romanıyla Samiha Ayverdi; çeşitli makaleleriyle Hü
seyin Cahit Yalçın, Burhan Toprak, Salih Murat Uzdilek, Fikret 
Adil. Reşad Ekrem Koçu, Nurullah Berk, Ahmet Adnan Saygun, 

Hilmi Ziya Ülken , Kazım Nami Duru , Mustafa Şekip Tunç, Salih 
Zeki Aktay, Nizamettin Nazif, Şükrü Baban. 

Derginin üçüncü devresi 11 Mart1949-26 Ağustos 1949 ara
sında çıkan , yarım gazete sayfası ebadında dörder sayfalık 25 sa
yıdan ibarettir . Yazıların hemen hepsi bir günlük gazete kadro"u 
ıç�de düşünülebilecek karakterdedir. Sanat ve edebiyatla il�ıli 
bir yazı yoktur . 
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Büyük Do�u'nun dördüncü devresi 14 Ekim 1949 ile 29 Ha
ziran 1951 arasındaki 62 sayıyı ihtiva eder. Bu devrede dergi daha 
çok siyasi ve dini bir görünüştedir. Edebiyat ve sanat,çok amatör 
seviyede ve okuyucu şiirlerine münhasır kalmıştır. Necip Fazıl, 
1001 Çerçeve'ye ve ldeolocya Örgüsü yazılarına devam eder. 
Daha sonra kitap haline gelecek olan dini yazı ve tefrikaları bu 
devrede de vardır. Şiirleri ise şunlardan ibarettir: Sakarya'nın Des
tanı, Geldik (Aç Kapıyı) , Davetiye, Onun Ümmetinden Ol. 

Beşinci devre 16 Kasım 1951-12 Aralık 1951 arası günlük 
gazete olarak 27 sayı, Altıncı devre yine günlük gazete olarak 16 
Mayıs 1952 - 19 Eylül 1952 arasında çıkan 122 sayıdan ibaret
tir. 

Yedinci devre 7 Mayıs 1954-9 Temmuz 1954 arası 10 sayı
dır. Dini ve siyasi yazıların dışında Asaf Halet Çelebi'nin ve Nahit 
Sım Örik'in yazıları derginin edebi muhtevasını teşkil eder. Ne
cip Fazıl'ın sanatla ilgili yazıları, Poetika'sının esasını teşkil eden 
parçalardan ibarettir. Şiirleri ise sadece üç tanedir: Sonsuzluk Ker
vanı, Bir An (Vehim), O. 

Sekizinci devre yine günlük gazete olarak 30 Mart 1956-3 
Mayıs 1956 arasında çıkan 35 sayıdır. Necip Fazıl'ın iki şiiri çı
kar: Sen misin (O Kadın), Sen. 

Dokuzuncu devre 6 Mart 1959 - 10 Ekim 1959 arası haftalık 
33 sayıyı ihtiva eder. Öncekilere göre edebiyat ve sanat bahisle
ri de bulunan bu devrede Necip Fazıl'ın yeni olarak şu şiirleri çık-. 
mıştır: Aynalar Yolumu Kesti, Etek (Sen), Bayrak ve Sul�an, İdeal 
(O Gelsin) , Iraklarda. 

Onuncu devre 30 Eylül - 25 Kasım 1964 de çıkan 9 sayıdır. 
Necip Fazıl'ın Peygamberin hayatını anlatan manzum Esselim'ı 
bu devrede çıkmıştır. Ayrıca Canım lstanbul, Zeybe�in Ölümü 
(0 Zeybek), Ada Şehidimize, Başıboş, Gelir, Müjde, Gören, Öl
mez Ölü, Olur adlı şiirleri bu sayılar içindedir. 

On birinci devre 22 Eylül 1965-12 Ocak 1966 arasında 17 
sayı. Necip Fazıl'ın şu şiirleri yer alır: Biter, Aman, Nefs-i Levva
me (Nefs) . 
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o�ı ıkırıcı devre . 1 Y Temmuz 196 7 - 1 O Ocak 1968 
arasındaki 26 sayıdır. Necip Fazıl' ın hiçbir şiiri yoktur. 

On üçüncü devre aylık olarak Mayıs-Aralık 1969 arasında ç: 

kan 7 sayıdır . Necip Fazıl'ın şiirleri: Karacaahmet, Varken Olma
yan (İ şaret) , 

On dördüncü devre , 6 Ocak - 28 Nisan 1971 arasında 17 

sayı . Necip Fazıl'ın yeni şiirleri olarak O (Yüz karası), Gelir , Saat 

Kaç , Hep O, Ne Kalır, Belki Bulursun, Oradcı, Toplayın Eşyamı 

(İşim Acele), bu devrede çıkmıştır. 
On beşinci devre 8 Mayıs - 5 Haziran 1978 arasında sadece 

[,sayı çıkmıştır. Necip Fazıl'ın şiirleri ise Ona, Hafakan (Kabus) , 
Mezar, Meydan Şiiri, İnsan (Mercek) adlarıyla çıkmıştır. 

1943 - 1978 yılları arasında 35 sene aralıklarla,  günlük, haf
talık, aylık olarak toplam 512 sayı çıkan Büyük Doğu, Türk ba
sın tarihinde polemikleri, çok değişik sahalardaki yazıları, çok de
ğişik çevrelerden yazarları, sansasyonel tesirleri ile en uzun süreli 
yayınlardan olmuştur. Burada sadece şiirleri ve edebiyatla ilgili 
diğer yazılarıyla gösterdiğimiz Necip Fazıl'ın, dergide imzalı ve im
zasız daha pek çok yazısı bulunmaktadır. Tesbit edebildiğimiz ka
dar şu takma adlar da Necip Fazıl'a aittir: Ahmed Abdülbaki, Ne
Fe-Ka, Hi-Ab-Kö, Ha-A-Ka, Prof. Ş . Ü. ,  Bankacı, Be-De, Adı
değmez, Neslihan Kısakürek, Ozan . 

C. Borazan 

Necip Fazıl'ın 1947 yılının Kasım-Aralık ayları içinde yayın
lanan ve ancak üç sayı çıkabilen mizah gazetesi . Büyük Doğu der
gisinin 14 Kasım 1947 tarihli 72. sayısı için alınan toplatılma ka
rarı üzerine, derginin yayınlanması bir buçuk ay kadar durur . Ne
cip Fazıl bu arada, yarım gazete sayfası boyunda, haftalık Bora
zan gazetesini çıkarır. Borazan, o yıllarda İstanbul basınında Mar
kopaşa ve Karakedi gibi örnekleri görülen ve çok partili hayatın 
da getird@ siyasi havanın tesiriyle yüksek tirajlı mizah gazeteleri 
arasına katılmıştır. Borazan'daki yazıların, çoğu imzasız olmakla 
beraber, Necip Fazıl'a Ait olduğu anlaşılmaktadır. Hemen bütün 
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yazılar siyasi ve sosyal hiciv karakterindedir. 26 Aralık 1947 ta
rihli Büyük D�u'nun 73. sayıdan itibaren yayınlanmaya başla
ması üzerine Borazan yayın hayatından çekilmiştir. Necip Fazıl 
bu hadiseyi, dergisinde "Ziyafet masasına prens gelir gelmez, ya
ver temsil mevkiini terketti ." diyerek haber vermek suretiyle, Bo
razan'ın geçici olarak çıkanldı�ı ima eder. Bununla beraber Bü
yük D�u'daki kısa anonslardan Borazan'ın yeniden çıkarılaca�ı 
belirtilmiştir. Son defa "19 Ocak 1948 Pazartesi günü misilsiz bir 
zenginlikle çıkaca�ı" ilan edilmiş olmasına ra�men Necip Fazıl'ın 
bu siyasi mizah dergisi üç sayıdan ibaret olarak kalmıştır. 
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V. Şürleri ve Şiir Sanatı 

A. Temalar 

Necip Fazıl, O ve Ben adlı kitabında topladıgı hatıralarında, 
çocukluk yıllarından bahsederken, ilk şiirinin aruz vezniyle birkaç 
mısra denemesi oldu!lunu yazar: 

Dügümlenirken uzun yolların ufukta ucu 
Bugün de gelmedi, hasretle beklenen yolcu 
Başka bir hatırasında ise, neşredilmiş ilk şiirinin, milli müca

dele yıllarında, 13-14 yaşlannda iken, Tercüman gazetesinin edebi 
ilAvesinde çıktı!lını söyler. 1905 do!lumlu olan şairin, 13-14 yaş
larında 1918- 19 yıllarında ol�ası gerekir ki, Milll Mücadele yılla
n için bu tarihe iki yıl kadar daha eklemek gerekecektir . Tercü
man gazetesinin hangi yıllara Ait oldugunu kestiremedi!limiz bu 
koleksiyonunu bulmak mümkün olamadıgından, Necip Fazıl'ın ilk 
şiiri veya şiirleri hakkında bir kanaate varamıyoruz. 

Bundan sonra basılı olarak bildi!limiz ilk şiiri 1917- 1923 yıl
lan arasında Falih Rıfkı'nın müdürlü!lünü yaptıgı Yeni Mecmua'
da çıkar . Ahmed Haşim'in, Yakub Kadri'nin yazdıgı bu dergide 
Necip Fazıl'ın sekiz şiiri çıkar: �itAbe, Sevgilim, Allah, Çılgın, Ye
gAne, Sarhoş, Derbeder, YArin Sesi. Bu şiirlerinden hiçbiri Çile'
ye alınmadıgı gibi, ço?ju ilk şiir kitaplarına da girmemiştir. Bun
lardan ilki olan ve Necip Fazıl'm bugün için tesbit edebildi!limiz 
de ilk şiiri olan KitAbe için, hAtıralannda "on yedi on sekiz yaşla
rımın gayet acemi ve iptidAI şiir çaoalayışı" der. Bununla bera-
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ber, bu ilk şiirde de Necip Fazıl'ın şiir sanatında tutaca�ı yolun 
ilk emareleri hissedilir: 

Kite be 

Benim de yerim bu il oldu yaha! 
Gençlik bahçesinde sel oldu yahu! 

Çünkü ta derinden ba�nmı yaran 
O başımın tacı el oldu yaha! 

Saçlan boynumdan dalgalandı da 
Beni b�mak için tel oldu yaha! 

Alevde yaktıktan sonra, nefesi 
Külümü savurdu, yel oldu yaha! 

Ben bu halden ibret almadan göçtüm 
Ondan ibret alan el oldu yahu! 

Daha bu ilk şiirde,  mezartaşı kitabesiyle beraber gelen ölüm 
motifi, tekke şiirinden gelen bir eda, divan mazmunlarının yeni 
bir sesle kullanılışı Necip Fazıl'ın sanat yolunu çizen umumi hat
lar olur . Aşkta marazi bir hassasiyet ve acı bir lezzet de kendisine 
mahsus olan patetik havayı oluşturacaktır . Yine ilk şiirlerinden 
olan ve ilk şiir kitabına da adını verecek olan Örümcek A�ı , bu 
yıllarda çıkar . Bu şiiri de,  1924 tarihli Millt Mecmua'da ilk çıkış 
şekliyle alalım: 
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Örümcek Ağı 

Duvara bir titiz örümcek gibi, 
ince dertlerimle işledim bir ağ. 
Ruhum, gün doğunca sönecek gibi , 
Şimdiden hayata ediyor veda. 

Kalbim yırtılıyor her nefesinde; 

� 
Kulağım, rahumun kanat sesinde, 
Eserim duvarın bir köşesinde;  
Dışarda çığlığım geziyor dağ dağ . 

(Çıkmaz göğsümden başka bir sacla) -son basımlarda-

Necip Fazıl'ın , daha bu ilk şiirlerinde görülen mimari ve plas
tik ustalık, o yılların tenkitçilerinin de gözlerinden kaçmadı .  
1908'den sonra başlayan Millı Edebiyat akımı, şiirde vezin ola
rak aruz yerine hece ölçüsünü tercih etmiştir. Bir gelenek olarak 
aruzu devam ettirenler de, sayıları gittikçe azalarak yerlerini he
ceye bırakırlar. Aruzun tabiatında mevcut, kendiliğinden doğan 
ahengine mukabil, hececiler ilk acemilik devrelerinin monoton
luğundan kurtulmak için nazım şeklini, kafiyeyi, mısra durakları
nı ustalıkla kullanma yolunu buldular. Birkaç başarısız aruz de
nemesinden sonra Necip Fazıl da tamamen hece ölçüsüne sa
rıldı . Fakat onda, beklenen , klasikleşmiş, adeta çağrışımla gelen 
kc.fiye yerine , beklenmeyenı ve şaşırtıcı cins bir kafiyeyle karşı
laştılar. Ayrıca mısralarda sesi de ustalıkla kullanmasını bilen Ne
cip Fazıl'a, çoktan sanatının ve şöhretin zirvesinde bulunan Ah
med Haşim bile "Çocuk, bu sesi nereden buldun sen?" diye üs

tatça takdirlerini söyler. Gerçekten bu şiirde ses , ilk mısralarda 
bir nefes sessizliğiyle başlayıp, son mısrada bir çığlık olmaktadır. 

Örümcek Ağı'nın daha ilk mısralarında insanın trajik varlığı 
dikkati çeker. Dış dünyada, ehemmiyetsiz görünen bir objeden 
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(burada örümcek ağı) hareket eden mısra, irden bire bir derin 
lik kazanarak iç �lleme yöneliyor. Sonr;�l�rı Necip Fazıl'ın Poeti 
ka'da "teşhisten tecride" doğru giden dil olarak anlattığı ifade bu 
dur. Şiirde örümcek ağını teşkil eden şey, dertlerdir . Üçüncü w 

dördüncü mısralardaki müph(m ölüm rluygusu bu trajik atmos 
feri tamamlar . 

Ruhum gün doğunca sönecek gibi 
Şimdiden hayata ediyor veda 

mısralarında gündüzün gerçeğinden kaçıp yeceye sığınan ezeli 
mustaripler kafilesinin bir ferdiyle karşılaşırız. Bu motif, daha sonra 

Kaldırımlar' da 
Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. 
Bu karanlık sokakta bitmesin yoiculuğum 

mısralarıyla bir daha gelecektir . 

Verdiği daha ilk şiir örneklerıyle , dergi kritiklerinin üzerine eğil· 
diği , hatta bazı şairlerin bu yeni çığırı takibe başladığı Necip Fazı! 
Türk şiirine ne getiriyordu? Bunu değerlendirebilmek için Necip 
Fazıl'ın ortaya atıldığı zemini ve çağı ana hatlarıyla tanımak gere· 
kir. 1923 ve sonrası . Yani Milli Mücadeleyi ve Cumhuriyeti takib 
eden ilk yıllar .  Esasında bu devir şiiri. 1908' den sonraki edebiyat 
hareketlerinin bir bakıma devamı gibidir. Türk cemiyeti. 
1908-1923 arası, büyük sosyal krizler içine düşmüştür. Bu on 

beş sene gibi zaman süresi içinde mutlakıyet, meşrutiyet ve Cum· 
huriyet olmak üzere üç farklı rejim yaşanmıştır. Arka arkaya Bal· 

kan , Dünya ve İstiklal olmak üzere üç büyük savaşa girilmiş, ağır 
toprak ve insan kayıplarına uğranmıştır. İhtilaller, inkılaplar ol
m uştur . Bunların edebiyata da aksedeceğinden hiç şüphe yok· 

tur . Nitekim 1908'den sonra yetişen sanatkarların çoğunun sos· 
yal meselelere ağırlık vermeleri büyük sarsıntıların tabii netice 
!eridir. 

Balkan Harbi yıllarında başlayan Mili\' Edebiyat akımı, az çok 
değişik görünüşlerle, Cumhuriyet yıllarında da devam eder. Dev· 
let-i Aliyye'nin göçmüş olması, milll meseleleri hem tarih, hem coğ· 
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rafya bakımından daha uzak kaynaklara götürür. Türkün Ana
dolu dışında ve Anadolu'nun fethinden önceki tarihi macerası 
edebiyatın konularından biri olur. Bir taraftan da, elde kalan son 
toprak parçasını ve onun üzerindeki insanı tanımak gayreti, ede
biyata Anadolucu ve halkçı bir yön verir. 

Diğer taraftan, bir asırdır başlamış olan Batı medeniyet ve kül
türün Ü benimseme davası da, Batının teknik ve ekonomik sevi
yesini ideal edinmek şeklinde görülür. Bu düşünce bir taraftan 
maddeci fikirlerle, diğer taraftan da sınırlarımıza komşu bir ülke
de, Rusya'da patlayan ihtilalin arkasındaki ideolojiyle d� irtibat 
kurarak teknik, mekanik, materyalist bir edebiyata yol açar . Böy
lece ideolojik temele dayanan angaje bir edebiyat örneği ortaya 
çıkmaktadır . 

İşte, N2cip Fazıl'ın ilk şiirlerini vermeğe başladığı yıllarda şii
rimizin durumu, hiç şüphesiz çok kalın hatlarıyla ve yine şüphe-. 
siz bazı istisnalarıyla, bu zeminde bulunuyordu. Şimdi artık Ne
cip Fazıl şiiri diyebileceğimiz bu yeni ses, işte o sosyal-ideolojik 
muhtevalı şiire bir reaksiyon gibidir. Şiirde dışa çevrilmiş olan göz
ler, insanın iç varlığına çekiliyor, yeni ve orijinal tesiri bırakan psi
kolojik bir derinlik kendisini farkettiriyordu . Bu şiiri, bu tarihten 
bir müddet önce, Yahya Kemal ve Ahmed Haşim'in açtığı saf 
şiir akımının bir uzantısı olarak da düşünmek mümkündür. Fa
kat Necip Fazıl'ı bu akıma bağlayan, sadece şiiri kaba bir ideolo
jizmden veya materyalist bir dünya görüşünden uzaklaşmaktan 
ibarettir . Bunun yanısıra daha mistik ve metafizik temayüller, yal
nızlık. vehimler, sayıklamalarla görülen trajik karakter Necip Fa
zıl'ın şiirini bu saf şiirden ayıran hususiyeti teşkil eder. Daha da 
dikkat çekici bir taraf , ideolojik karakterli olarak belirttiğimiz gru
ba dahil olan birçok şairin . bu vıllardan sonra Necip Fazıl'ın şiir
lerine benzer denemelere girmiş olmalarıdır . Bir örnek olmak üze
r�. Gemiciler, Süvariler, Milli Neşide gibi kahramanlık ve kor
�n şıırlerinin şairi Enis 0Behiç'den birkaç kıta görelim : 

24 

( 



ikinci Varlık 

Çevirip gözlerini benliğinin içine 
O adam dün kendini buldu hipnoz içinde 
Ne Hindistan'a gitti, ne de Çin'i Maçine 
Sonsuz bir Cihan gördü ansızın hayalinde 

Bu cihan onun kendi içyüzüniln çevresi 
Bir yanardağdan kopan kükremiş lavlar gibi 
Derinden uğuldarken ruhunun korkunç sesi 
Açıldı gönlünde bir kızıl gayyanın dili 

O adam her işinde , her samimi sözünde 
Birinci varlığının fani nebülözünde 
ikinci varlığını birdenbire görmüştü 
Çığlıklarla atıldı kızıl gayyaya düştü. 

Yine yakın nesilden, İzmir Yollarında, Dur Yolcu gibi manzu
melerin şairi Kemalettin Kamu,  şöyle bir şiir de yazıyordu : 

Zaman İçinde 
Gök uzak yer uykuda 
Yalnız değilim ama 
Bir açık pencereden 
Ay doluyor odama 

İçim odam gibi loş 
Ürperiyor geceden 
Şurada yatağım boş 
Burada uykusuz ben 



Örnekleri biraz daha çoğaltırsak, Salih Zeki Aktay, Ömer 
Bedrettin Uşaklı, Sabahattin Ali , HalOk Nihat Pepeyi, Yusuf Zi
ya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon gibi şairleri , bir kısım şiirleriyle bu 
yeni akımın takipçileri gibi anlamak mümkündür. Ahmed Kudsi 
Tecer ve Ahmet Hamdi Tanpınar ise, hemen bütünüyle bu çer
çeve içinde düşünülmelidir. Her iki şairin de, Necip Fazıl'ın Ağaç 
dergisi kadrosunun kurucularından olduğunu hatırlatalım . Her 
halde umumi çizgisiyle Necip Fazıl'ın başlattığı bu akımda, çağın 
sanatkarlarını tesir altında bırakan, sirayet edici, ortak bir duygu
nun varlığını kabul etmek gerekecektir . Çağın bu ortak tesiri içi
ne , kaba bir materyalizme olan tepkinin yanında şu kaynakların 
tesirini de dikkate almak lazımdır: Form bakımından doğudan di
van, tekke ve halk edebiyatının şiir geleneğinden gelen estetik 
ve fonetik unsurlar, muhteva olarak da tasavvufi, daha çok sırrı 
diyebileceğimiz motifler, hikmetli düşünceler; batıdan ise Ahmed 
Haşim'in çığırını açtığı sembolist ve empresyonist şiirin izleri , psi
koloji alanına yeni ufuklar açmış olan Freud'un, sanat sistem1eri
ne de tesir eden şuuraltı ve libido teorileri , varlığa ve zaman :kav
ramına yeni bir mana kazandıran Bergson felsefesi, hayatın\ ve 
insanın yeni bir yorumunu getiren egsiztansiyalizm . 

Örümcek Ağı kitabıyla başlayıp , daha sonraki şiirlerinde de 
görülen bu hususiyetleri , bir başka açıdan izah için, Necip Fazıl' -
ın şahsiyeti ile ilgi kuralım .  Bazı çocukluk ve gençlik hatıralarına 
da yer verdiği O ve Ben adlı otobiyografisinde, on iki yaşına ka
dar aşırı santimantalist (hissi) romanlarla polisiye hikayelere çok 
meraklı olduğunu yazan Necip Fazıl, o yıllardaki ruh halini şu 
cümlelerle değerlendirir : "Marazi bir hassasiyet ,  acıtan bir hayal 
kuvveti ve dehşetli bir korku . "  Bu sözler, kendi çocukluğu hak
kında gerçeğe dayanan bir müşahede midir, yoksa bu hatıraları
nı yazdığı tarihte , geçmiş hadiselerin arasından yapılan hususi bir 
seçmenin mi mahsulüdür? Bunun, bugün için çözülmesi müm
kün değildir. Fakat Necip Fazıl'ın sanatını anlamada değerli ipuçları 
taşıdığı muhakkaktır. Örümcek Ağı'ndaki Gece Yarısı, Boş Oda-
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lar. Ayak Sesleri, Çan Sesi gibi şiirler, başlıklan da dahil olmak 
üzere bu kayna�ı meçhOl korkunun izlerinin aksettirir: 

Gece Yansı (2) 

f;:Jer gece periler uyur odamda, 
Derinlerden gelir uzun nefesler . 
Yanan mum bir rüya seyreder camda, 
Bir hastanın nabzı gibidir sesler. 

Gittikçe yükselir, alçalır tavan , 
Duvarda küçülür, büyür parmaklar . 
.Elbisem çivide canlanır o an, 
İçinde bir başka vücudu saklar. 

Her perdeden çalar bir sivrisinek 
Sanki bir tel gevşer, bir tel burulur. 
Sokakta , uyanık kalan bir köpek, 
Yıldızlara bakıp durmadan ulur . 

Birdenbire bir şey çıtırdar, derken, 
Merdivenden gelir bir ayak sesi. 
Basamaklar birer birer esnerken, 
Kilitli kapının düşer perdesi. . .  

(2) Buradaki örneklerde, şiirin ilk çıktıgı şekil esas alınmıştır. Bu metinlerin seçil
mesinde, Elazıg Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştır
ma görevlisi İbrahim Kavaz'ın hazırladıgı yüksek lisans tezinden faydalanıl
mıştır. 
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Gözler parlayınca karanlıklarda, 
Kemikten parmaklar terimi siler. 
Diz üstü oturup bekler dışarda, 
SarışL1 kediler, siyah kediler . .. 

(1924) 

Boş Odalar 

Şu karşı evin boş odalarındi'l, 
Duvarlara sinmiş bir hayalet var . 
Elinde mum, gece ortalarında, 
Oda oda gezip birini arar. 

Camlar tutuşurken, eski kafesler 
Beyaz duvarlarda aksetmiş durur. 
Dağınık sürüyü çağıran sesler, 
Her akşam o paslı tokmağı vurur. 

Sonra işitilir sert bir hıçkırık, 
Basar odaları belirsizlik cinler. 
Karanlık avluda döner bir çıkrık; 
Sanki kundaktaki bir çocuk inler. 

Akşam dağılırken yerli yerine, 
Bu evin önünde ürperiyorlar. 
İçlerinden, kendi kendilerine: 

Şu karşı ev tekin değil , diyorlar . .. . . 

(1925) 

Ayak Sesleri 
Ah bu ayak sesleri, ah bu ayak sesleri, 
Dolaşıyor dışarda gün batışından beri. 
Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime, 
Bir eski acı gibi işliyor içerime .  



Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan. 
Sonra saadet gibi yanımdan uzaklaşan , 
Sesler. ayak sesleri. bu sonsuz çıtırtılar, 
Uzaklarda gezen kim , yakınlarda kimler var? 

Böyle adım atarlar, ayrılanlar eşinden 
Böyle yürür, giderler, bir tabutun peşinden . 

1 
Kimsesiz gecelerim , bu kesik sesle doldu . 
Artık atan kalbim de bir ayak sesi oldu.  

Bir gün , sönük gögsüme düştü�ü vakit başım. 
Benden ayrılıyormuş gibi bir arkadaşım, 
Gittikçe uzaklaşan bu sesi duya duya 
Yavaşça dalacagım, o kalkılmaz uykuya . . . 

(1925) 

Çan Sesi 

Odamda yanan m umu üfledi bir çan sesi , 
Gözlerim halka halka gördü bu uçan sesi. 

Açıldı köşelerde uzun uzun dehlizler, 
Önümden bir hız geçti, aktı ateşten izler, 

Şimşekler yanıp söndü, şimşekler sönüp yandı; 
Derindeki sarnıçta durgun sular uyandı. 

Karşımda sırıtarak açıldı bir sıra diş, 
Önünde haç taşıyan ak sakallı bir keşiş. 

Duvardan geçti siyah papazların alayı, 
Küçük ses balonları uçuştu sayı sayı. 
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Gökler ürperdi, sular ürperdi, tunç ürperdi 
Çanlar, kocaman çanlar, korkunç korkunç ürperdi .  

Sağa sola sallanıp, dan , dan , dan, çaldı çanlar 
Durmadan çaldı çanlar, durmadan çaldı çanlar . 

Bu kalbimi üşüten acı bir titremeydi, 
Karanlıklardan bir el çıkıp alnıma değdi; 

Bu kimin eli Rabbim, bu kimin eli Rabbim , 
Önümden geçip giden kimin eceli Rabbim? . . .  

(1924) 

Yine O ve Ben' deki hatıraları , çocukluğundan bazı duygula
rını şiirlerine kadar taşımaktadır. Necip Fazıl, çocukluğunda, "meç

hOI semtlerden gelen ve meçhul semtlere giden meçhul şahısla
ra karşı duyulan anlatılmaz bir korku"dan bahseder.  Bu duygu 
da onun şiirinde olduğu kadar tiyatrosunda da esas temalardan 
birini oluşturur. Kaldırımlar, Üç Atlı, Dalgalar, Yattığım Kaya, 
Takvimdeki Deniz ... gibi şiirleri hep bu meçhQJ diyarların ve meç
hOI insanların hasretini dile getirir: 
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Üç Atb 

Karşı yoldan üç atlı, 
Bir kuş gibi kanatlı, 
Geliyor köye doğru . 

Cepkeni kola atmış, 
Sağ elini uzatmış 
Üçü de göğe doğru . 



Bir bulut olmuş rüzgAr, 
Heyecandan başaklar, 
Tutmuş nefeslerini. 

Sıra da�lar inliyor, 
Kalbi diye dinliyor, 
Çelik nal seslerini. 

Sürün atlılar, sürün! 
Beni alıp götürün, 
Bu ilde pek yalnızın. 

Demeyiniz bu da kim? 
Öyle diyor ki, içim, 
Candan AşinAnızım. 

(1928) 

Dalgalar 

Sarmış deniz kızlan gibi dalgalar bizi, 
Uzun saçları gümüş, şeffaf tenleri fosfor. 
Yumuşak başlarıyla sarsarak teknemizi, 
Yolcu, gitti�in sAhil nerde? diye ba�rıyor. 

Ne bir kıyıdan eser, ne bir ışıktan eser, 
Sulardan daha derin, yolun karanlıkları. 
Dalgalar, yürüyünüz, arayalım beraber, 
Başımızı dövecek yalçın kayalıkları!. .. 

(1928) 
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Yattığım Kaya 

Bu akşam o kadar durgun ki sular 
Gönül benim gibi kedere, diyor. 
içimde mAziden kalan duygular, 
Ağla geri gelmez günlere, diyor. 

Ey kalb, beklemekten ümidini kes! 
Kaçan bir hayAle benziyor herkes, 
Sanki kulağıma gaipten bir ses, 
Buluşmamız kaldı mahşere, diyor. 

Enginden engine koşarken rüzgar, 
Bende bir yolculuk heyecanı var . 
Yattığım kayaya çarpan dalgalar, 
Çıkı ver bir sonsuz sefere , diyor. 

( 1926) 

Necip Fazıl'ın ilk devir şiirlerindeki hakim temalardan biri de 
korkudur .  Bu duygu , anlaşılmayan ayak sesleri, periler, cinler, 
hayaletler, kabuslar, siyah kediler, geceleri insanın etrafında fıl
dır fıldır dönen kambur cüceler gibi ürpertici motiflerle, bir takım 
irreel varlıklarla beraber gelir. Bunlardan bir kısmının , Sabır Taşı 
tiyatrosunda olduğu gibi halk masalları arasından çıktığı düşünülse 
bile , umumiyetle ferdi bir iç sıkıntısının , ruhi bir boğuluşun ifade
si olarak görülmektedirler. Kendi cümlesiyle, eski-yeni benimse
diği bütün şiirlerini ihtiva eden Çile' de,  bazı başlıklar altında grup
landırdığı şiirlerinden bir kısmı şu adlar altında toplanmıştır : Ölüm, 
Korku, Daüssıla, Ukde, Tecrit. . .  Bütün bu kavramlar daima tra
jik olan duyguları düşündürmektedir. 
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Bu Yajmur 

Bu ya�mur, bu ya�mur, bu kıldan ince, 
Öpüşten yumuşak ya�an bu ya�mur . 
Bu ya�mur, bu ya�mur, bir gün dinince, 
Aynalar yüzümü tanımaz olur. 

Bu ya�mur kanımı bo�an bir iplik, 
Tenimde acısız yatan bir bıçak. 
Bu ya�mur yerde taş ve bende kemik 
Dayandıkça çisil çisil ya�acak. 

Bu ya�mur so�umuş yarada kezzap, 
Sc:\,bnn memesine yapışmış sülük . 
Ne başı ne sonu olmayan azap, 
Yandıkça gelişen sihirli kütük. 

Bu ya�mur tufanı belki de Nuh'un 
Ve gölgede yüzen odam gemisi. 
Akrebi, çiı,.ıanı, böce�i rOhun. 
Ne varsa meydanda meydanda hepsi . 

Bu ya�mur, bu ya�mur, cinnetten üstün, 
Karanlık, kovulmaz düşüncelerden. 
Cinlerin beynimde yaptı�ı dü�ün, 
Sulardan, seslerden ve gecelerden . . .  

(1933) 

Sayıklama 

Kedim . ayak ucuma büzülmüş, uyumakta, 
iplik iplik sarıyor sükOtu bir yumakta, 

Hırıl hırıl 
Hırıl hırıl . . . .  
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Bir göz gibi süzüyor beni camlarda gece . .. 
Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce, 

Söndürün 18.mbaları, uzaklara gideyim; 
Nurdan bir şehir gibi ruhumu s�yredeyim 

Fırıl fırıl 
Fırıl fırıl . . . .  

Pırıl pırıl 
Pırıl pırıl . . . .  

Sussun , sussun uzakta ölümüme ağlayan ; 
Gencim, ölmem , arzular kanımda bir çağlayan , 

Ne olurdu, bir kadın , elleri avucumda, 
Bahsetse yaşamanın tadından başucumda, 

Şırıl Şırıl 
Şırıl şırıl . . . . .  

Mırıl mırıl 
Mırıl mırıl . . . .  

(1928) 

Kaldmmlar şiiri ise hemen baştan sona kadar bir korkunun 
gelişmesini anlatır. Bu korku , her kıta da değişik motiflerle ortaya 
çıkar. Birinci kıtada yalnızlık , ikinci kıtada karanlık doğurur kor
kuyu. Üçüncü kıtada her sokak başını devler kesmiş gibidir . Ka
ranlık evler oyuk gözlerini üzerimize çevirmiştir . Bu, korkuyu içi
mizde damla damla büyütür. Kaldmmlar'ın dışındaki şiirlerinde 
de aynı duygu,  çeşitli objelerle beraber gelir: 
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Bir oda, yerde bir mum , perdeler indiriİmiş, 
Yerde çıplak bir gömlek,  korkusundan dirilmiş . 

Ölünün Odasında ( 1924, 1955) 

Durmadan çaldı çanlar . durmadan çaldı çanlar. . .  

(iökler ürperdi. sular ürperdi.  tunç ürperdi ,  
Çrrn lM.  kocaman çanlcır .  korkunç korkunç ürperdi . 

Çan Sesi (1924) 



Akşam dağılırken yerli yerine , 
Bu evin önünde ürperiyorlar. 

Kimsesiz odanda kış geceleri 
için ürperdiği demler beni an . 

Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk. 

Boş Odalar ( 1925) 

İhtiras ( 1928) 

Gel ( 1928) 
Deniz bu yerde ölüm korkusu kadar derin 

Açıklarda (1928) 
Korku, şehrin çelikten sesini tüketecek. 

O Gün Gelecek (193 1) 

Bu mısralarda, korkunun veya ürpertinin herhangi bir konu
su, kaynağı, sebebi yoktur. Kaldınmlar'daki adamın içine dam
la damla biriken korku nedendir? Şiirde bu anlatılmıyor . Çan Se
si'nde çanlar, sular, gökler, eşya ürperir, sebebi bilinmez. O Gün 
Gelecek'te şehir korku içindedir. İhtiras'ta kadının içi ürperir . Gel 
şiirinde "Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk" mısraı, korkunun se
bepsizliğini söyler. 

Bu sebepsiz ve kaynağı meçhul korkular, bize egzistansiya
listlerin korku yahut sıkıntı kavramını hatırlatıyor . Egzistansiyalist
lerin bu manada kullandıkları kelime angoisse/angst'tır ki , söz
lük anlamı korku yahut sıkıntı olabilir. Ancak, kendi felsefi sis
temlerinde mana biraz farklı olarak sebepsiz korku ve sıkıntı, ve
him, ürperti , gibi manalar yüklenir. Çünkü insan yeryüzünde, fır
latılmış, atılmış gibidir, yalnızdır. Bunun korkusunu duyar. Bu kor
ku, bir uçurum kenarında duyulan korkuya benzer . İnsan düş
meyeceğini, bilse de, bildiği halde yine korkar . Necip Fazıl'ın şi
irlerindeki bu korkunun kaynağını egzistansiyalistlere bağlamak 
belki doğru olmayabilir . Fakat egzistansiyalizmin angoisse'ı , onun 
şiirlerindeki korkuyu daha kolay açıklar . 
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Necip Fazıl'ın şiirlerinde eşyaya, maddi varlıklara , daha ge
niş bir ifadeyle dış dünyaya bakış tarzı dikkat çekicidir. Onda mad
di varlıklar, dış görünüşüyle idrak ettiğimiz gibi değildir. Eşyanın , 
eğer sezebiliyorsak, bizim iç hayatımızla irtibatı vardır. Bu düşün
ce bizi Fransız filozofu Bergson'un sezgi felsefesine götürür. Ne
cip Fazıl İstanbul Darülfünanda felsefe talebesi idi. Onun , felsefe 
tahsili için gittiği Paris'de düzenli bir öğrenim görmediğini biliyo
ruz . Hatta felsefeyle ne dereceye kadar ilgilendiği hakkında da 
bir bilgimiz yok . Ancak, Necip Fazıl Paris'te iken Bergson sağdı 
ve felsefesi de şöhretli yıllarını yaşıyordu.  Yurda dönüşünde de, 
disiplinli bir çalışma ve araştırma olarak değil, fakat kendi çevre
sinde münakaşa ve sohbetle de olsa felsefeyle ilgisini devam etti
riyordu .  Türk aydınına Bergson'u ve Freud'u tanıtan Mustafa Şe
kip Tunç, Paris'e gitmeden evvel Necip Fazıl'ın hocasıydı, dönüşte 
de ölümüne kadar şiirinin hayranı, yakın dostu ve Büyük Doğu' -
nun felsefe yazarı olarak kaldı. Bu sebeple Necip Fazıl'ın Berg
son'a ve sezgicilik felsefesine ilgisiz kalmamış oldu�u muhakkak
tır . 

Bergson ,  sezgiyi şöyle tarif eder : "Sezgi, bizi bir varlığın , dışı
mızdaki bir objenin içine sürükleyen zihni sempatidir. Böylece içi
mizdeki şuurla dışımızdaki eşya aynileşmiş olur . Sezgi, şuurla eş
ya arasındaki farkı ortadan kaldırıyor." Aslında sembolizm de sez
ginin doğurduğu bir sanat görüşüdür. Bergson'a göre , şuurla eş
yanın birleşmesinde eşyanın hususiyeti kaybolmaz . Benliğimiz bir 
an için eşyanın karakterine sığınarak onu olduğu gibi tanır. Bu 
şekilde Bergson'un düşüncesi de bir çeşit mistisizme ulaşmakta
dir. Sanatkar ruhu ile eşya arasında bir vahdet meydana gelmek
tedir. 

Necip Fazıl'da eşyaya, objeye karşı, kaynağını muhtemelen 
bu sezgi felsefesinden alan bir zihni sempati hissedilir. Kaldırım
lar şiirinin içinde başlangıçta trajik bir atmosferde, sokaklarda yal
nız yürüyen bir insan vardır. Bilinmeyen bir şehrin sokaklarında . 
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Kimsesizdir, arkasına bakmadan yürür; karanlık ve bilinmezlik, 
korkusunu arttırır. Yolun ucunda görünen ve bir hayAli andıran 
şey, adamın vehmidir. Bir hallucination'dur . Şiir ilerledikçe kal
dınmlann sembolik bir de�er kazandı�ını anlanz. insan gibidir, yal
nız adamın arkadaşıdır, yoldaşıdır, annesidir. Kaldınmlar . onu se
zen insan için , yaşayan bir varlıktır, işitilen bir ses, konuşan bir 
dil olur: 

Kaldırımlar, ıstırab çekenlerin annesi 
Kaldırımlar, içimde yaşayan bir insandır 
Kaldırımlar , duyulur ses kesilince sesi 
Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır 

Varlı�ın bu şekildeki telakkisine, Necip Fazıl'ın başka şiirle
rinde de rastlarız . Bendedir şiirinde; 

Süslenmiş gemiler geçse açıktan 
Sanırım gitti�i diyar bendedir . 

diyor. Burada da gemi ile şairin rOhu arasında ilgi seziliyor. Otel 
Odaları şiirinin ise her mısraında eşyanın esrarengiz bir ruhu 
vardır : 

Otel Odaları 

Bir merhamettir yanan , daracık odaların , 
isli lambalarında, isli lambalarında . 

Gizli bir aksi kalmış gelip geçen her yüzden , 
Küflü aynalarında,  küflü aynalarında . 

Büzülen elbiseler bo�azlanmış bir adam , 
Kırık masalarında, kırık masalarında. 
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Bir sım sürüklüyor terlikler tıpır tıpır 
izbe sofalarında, izbe sofalarında. 

Atıyor bir sızının çıplak duvarda nabzı, 
Çivi yaralarında, çivi yaralarında. 

Duyuluyor zamanın tahtayı kemirdigi, 
Tavan aralarında, tavan aralarında. 

A!1layın aşinasız, sessiz can verenlere 
Otel odalarında, otel odalarında! . . .  

(1928) 

Otel odasının lambasında acıma hissi vardır .  Aynalar, insan hafı
zası gibi bütün geçmiş hayalleri saklar. Atılmış elbiseler de birer 
insan gibidirler. Duvarlar ızdırap çekmektedir. 

Diger şiirlerinde de, mesela Bacalar, Ses Geliyor Ormandan, 
Azgın Deniz, Susan Deniz, Takvimdeki Deniz, Bu Yağmur şi
irlerinde baca, orman, deniz, resim, yagmur gibi bir yıgın obje, 
şairin iç dünyası ile aynı ruh halindedirler .  

Necip Fazıl'ın şiirlerinde, zaman duygusu da mühim bir yer tu
tar . Zaman, evvela insan hayatı olarak vardır. Hayat içinde za
man, mütemadiyen kemirilmekte, yenmekte, bitirilmektedir: 

Duyuiuyor zamanın tahtayı keınirdigi 
Zamanın bu tükenişi ölüm duygusunu da beraberinde geti

rir. fnsan ebedi bir varlık de!1ildir . Öyleyse, bütün bekleyişlerimiz, 
gerçekte ölümü karşılamak içindir. Böylece duygular zaman
ölüm-bekleyiş üçgeni içinde zincirlenir. Ama nevi beklemek? Yu
karıda korkunun sebepsizli!1i hakkında söylediklerimiz, beklemek 
için de geçerlidir. Beklenenin de çok defa gerçek bir objesi, bir 
varlı!1ı yoktur : 



Yorulmuş esnemekten 
Herkes neyi bekliyor? 
Bir ölü beklemekten 
Bu bekleyiş daha zor 

(Vapur İskelesi, 1930) 

Beklenen şiirinde ise, farklı bir tema işlenmekle beraber, za

manın trajik geçişi hakim bir duygu olarak hissedilir . Fakat şiirin 
ikinci kıtasında aynı trajik yapı devam etmez. Beklenen büyük 
ve yaratıcı ıztırab, ikinci kıtada sakin bir teslimiyetle sona erer: 

Beklenen 

Ne hasta bekler sabahı, 
Ve ne genç ölüyü mezar, 
Ne de Şeytan , bir günahı, 
Seni bekledi!:İim kadar. 

Geçti, istemem gelmeni, 
Yoklu!:İunda buldum seni, 
Bırak vehmimde gölgeni, 
Gelme, artık neye yarar? 

(1943) 

Necip Fazıl' da zaman kavramı, bir takım metafizik düşünce
leri de arkasından sürükler. Zaman nedir? Bir madde mi? Veya 
maddenin dördüncü boyutu mu? Yoksa zaman vehim midir? iki 
defa yaşanmaz mı aynı zaman? 
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Geçen Dakikalanm 

Kimbilir nerdesiniz, 
Geçen dakikalarım? 
Kimbilir nerdesiniz? 

Yıldızların korkarım ,  
Düştü�ü yerdesiniz, 
Geçen dakikalarım? 

Acaba tütsü, yaksam ,  
Görünür mü yüzünüz? 
Acaba tütsü yaksam? 

Siz benim yüzümsünüz, 
E\'lilip suya baksam, 
Görünür mü yüzünüz? 

Gitti bütün güzeller, 
Sararmış bir kaldı. 
Gitti bütün güzeller. 

Giden geleni aldı , 
Aranızda verin yer; 
Sararmış biri kaldı . . .  

Biz nedamet çekeriz, 
Bizden vefasız onlar, 
Biz nedamet çekeriz. 

Görüp de dönmüyorlar. 
Bizi son gün, çaresiz, 
Bizden vefasız onlar. 

( 1929) 



Şiirin, "Siz benim yüzümsünüz/E�lip suya baksam/Görünür 
mü yüzünüz" kıtasında bir ayna motifi vardır. Necip Fazıl'ın bir
çok şiirinde rastlanılan bu motifin de şairimizde umumiyetle za
manın geçişi için bir sembol olarak kullanıldı!;iı anlaşılır. insana, 
kendisi hakkında zamanın tahribini gösteren, aynadır. Bu Yağ
mur şiirinin 

Bu ya!;imur, bu ya!;imur, bir gün dinince 
Aynalar yüzümü tanımaz olur. 

mısralannda da aynı imaj vardır. Aynadaki Hayalim, Aynalar 
Yolumu Kesti şiirleri aynı temaya dayanır. Zamanın en güzel ve 
sa!;ilam düzeni ise tabiattadır: 

Hiç şaşmayan bir saat 
Gibi işler tabiat, 
Uyarak kalbimize. 
Mevsimler bo{ium bo!;ium . 
Zamanın ipli!;iinde. 
Başı görünmez do!;ium, 
Sonu ölçülmez hayat . . .  

(1928 - 1955) Şehirlerin Dışından 

Nihayet zamanın gerçek de!;iil, metafizik, belki itibari bir de
!;ieri vardır. Zaman uçup kaybolan bir şey midir? Bitişe mi gidi
yor, yoksa bitti!;iini sandı!;iımızda yeniden mi başlıydr? Böylece ce
vapsız bir yı!;Jın sual arka arkaya sıralanacaktır. 
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Zaman 

Nedir zaman, nedir? 
Bir su mu, bir kuş mu? 
Nedir zaman, nedir? 
iniş mi , yokuş mu? 

Bir sese benziyor: 
Çukurdur önünüz. 
Bir sese benziyor: 
Kül oldu dününüz . 

Belki de bir hırsız; 
izi, lekesi var. 
Belki de bir hırsız; 
O yok, gölgesi var. 

Annesi azabın, 
Sonsuzluk şarkısı . 
Annesi azabın ,  
Ruhumun tıpkısı . 

İçimde bir nokta; 
Dönüyor aleve . 
içimde bir nokta ; 
Beynimde bir güve 

Zamanın çarkları 
Sizi yürütüyor! 
Zamanın çarkları , 
Beni ö?!ütüyor. 



Zaman her yerde ve 
Her şeyin içinde . 
Zaman her yerde ve 
Acemde ve Çin'de. 

Bir yer verin onsuz; 
Ha yakın, ha ırak . 
Bir yer verin onsuz; 
Ya sema, ya toprak . .. 

( 1936) 

Benzer sorular, daha sonra Çile adını taşıyacak olan Senfonya 
şiirine de girmiştir: 

Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor; 
Mekanı bir satıh, zamanı vehim . 

Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta? 
Sonum varmış, onu öğrensem asıl! 

( 1939) 

Zaman konusanda, diğer bazı çağdaşlarında olduğu gibi, Ne
cip Fazıl'da da, yine Bergson felsefesinin izleri sezilir . Bergson'a 

göre "kendisini yaşamaya terkeden ve kendisinin yaşayışını din 
leyen insanın hissinin aynısı olan zaman duygusu , kainatın mer
kezini teşkil eder."  

Necip Fazıl'ın şiirinin tematik yapı taşlarından biri de . onclakı 
dini-mistik temayüllerdir. Kendisi hatıralarında. ilk şiirleri hakkında 
"güya tasavvufi bir hava tütüyor" ibaresiyle küçültücü bir ifade 
kullanır. Bahsettiği şiir, ilk aruz denemelerinden biri olan ve 16  
Ağustos 1923 tarihli Yeni Mecmua'da "Pirim Yakub Kadri'ye" 
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ithafıyla çıkan manzumedir. Yakub Kadri'nin dini olmayan mis
tik karakterli mensur şiirleri, bu tarihten bir yıl evvel Erenlerin Ba
ğından adıyla kitap halinde çıkmış, Okun Ucundan başlı!lı ile de 
Dergah dergisinde neşredilmiştir. Yine bu tarihte Yakub Kadri'yi 
ilk tanıyışında "kalem kaşları , açık alnı , vakarlı çizgiler taşıyan 
yüzüyle" üzerinde iyi bir tesir bıraktıgını söyler. Necip Fazıl ,  Kad
ro dergisindeki radikalist tutumuna ragmen , Yakub Kadri'nin An
kara'daki evinin de müdavimleri arasında bulunacak, sonuna ka
dar da hakkında müsbet kanaatlerini muhafaza edecektir. Bu ba
kımdan , dini olmayan mistik ·karakter olarak belirtti!limiz mensur 
şiirleriyle Necip Fazıl'ın aynı vasfı taşıyan şiirleri arasında bir ilişki 
kurulabilir: 

Derbeder 

Viranede bir derbederim ki, 
Devlet kuşu var şanlı serimde. 
Şahane geda halk ederim ki, 
Yarin kuludur şaheserimde .  

Cananımı kendimle seversem 
Farkım olamaz Hakka erenden . 
Bir benli!li bin secdeye versem , 
Vermek yine benden,  yine benden . . .  

Necip Fazıl'ın aruzda başarılı olamayacagını adeta ilan eden 
bu şiirde,  eski edebiyatın uzantısı tasavvufi bir motif varsa da bu
nun bir özentiden başka bir degeri görUlmez . Aynı yıl heceyle çı
kan başka bir şiirinde ise ilk mistik temayül daha belirlidir ve Ne
cip Fazıl'ın şiirlerine daha fazla yakınlık gösterir . 
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Sevgilim 

Sevgilime kul oldum. 
Güzelliği seçeli. 
Varlıkta yoksul oldum 
Benliğimden geçeli. 

Vücut ruha ağ gibi, 
Bir düğümlü bağ gibi; 
Muhabbet menba gibi 
Kevserinden içeli . . .  

Burada, halk şiirinden gelen şekli yapı ve kafiyeleniş bir ta
rafa, hatta sevgiliye kul olma gibi harcıalem motifler de bir tara
fa, "Varlıkta yoksul oldum/Benliğimden geçeli" mısralarının mistik 
değeri nedir? Her ne kadar mistik ve tasavvufi sıfatları aynı ma
nada kabul edilmişse de , batı düşüncesinin mistik kelimesine ver
diği mana bizdeki tasavvuf kavramıyla tam karşılanamaz. Misti
sizm , insanın kendisinden üstün tanıdığı bir varlık veya kavram 
içinde kendi varlığını yok etme cehdidir. Yani sadece dini mana
da değildir. Tanrı kon usunda mistisizm (fena fi'llah) olabileceği 
gibi, bir tabiat mistisizminden ,  aşk mistisizminden de bahsedile
bilir. Necip Fazıl'ın bu mısraları da dini değil, bir aşk mistisizmini 
düşündürür . Fuzulinin Leyli vü Mecnun'undaki mistisizm gibi .  
Yine aynı yıllarda yazdığı dini motifli ilk şiirleri Allah başlığıyla 
Örümcek Ağı kitabına aldığı iki şiirdir ki her ikisini de sonraki ki
taplarına da�il etmemiştir: 

Allah 

Bu dem ta gönülden vurgunum Allah! 
Akmayan su gibi durgunum Allah! 
Dağlardan ağır yük olan bu canı 
Taşıyıp çekmeden yorgunum Allah! 
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Dertliyim işte ben , bahtiyar nerde? 
Yolcuyum, gittiğim o diyar nerde? 
Allahım, Allahım sesini duyur, 
Aşkına yar olan kula yar nerde? 

Sorsalar varlığın bir sır mı olur? 
Kul yükü bu kadar ağır mı olur? 
Yükseğe çıkınca öksüzün Shı 
Şu derin göklerin sağır mı olur? 

Gözümde şimdi bir damla yaş yok mu? 
Bana bir duygusuz deli baş yok mu? 
Yüreği yardı da hamretin oku 
Kafamı hüsranla kırar taş yok mu? 

Allahım, derdime dert katan kimdir? 
Varlıkta yokluğu aratan kimdir? 
Çığlığım yüksekçe gibiyse eğer 
Onu da, beni de yaratan kimdir? 

Nazarlar önünde perdesin Allah! 
Neden bir görünmez yerdesin Allah! 
Bu dem ta gönülden gelirken sesin 
Söyle sen nerdesin , nerdesin Allah! 

( 1923) 

Allah 

Böyle haykırmamı çok görme bana. 
İçime işleyen aşkındır Allah 
Çektigim dertleri atma yabana 
Dertlerim başımdan aşkındır Allah! 



Boynuna asılıp kaldı bir deli, 
Adımı dolaşık, gözü perdeli; 
Yetmeyen gücüdür, ermeyen eli, 
O doğdu doğalı şaşkındır Allah! 

Beni kim anlasın, kimler dinlesin , 
İçimde bir çığlık gibidir sesin , 
İçimde çırpınan sen misin nesin? 
Bu gönlüm o kadar taşkındır Allah! . . .  

(1932) 

Her iki şiir de, o yılların yaygın bir çığırı olan aşık tarzında, 
daha çok tekke şiiri havasında, bilhassa Yunus Emre yolunda ya
zılan şiirleri hatırlatmaktadır. Birincisindeki doldurma mısra ve ke
limelere mukabil, ikinci şiirde daha çarpıcı ve yeni ifadeler dikka
ti çeker . Bununla beraber Necip Fazıl her iki şiiri de Örümcek Ağı'

nın dışındaki kitaplarına almamıştır. Bu tarz şiirleri arasında, Ben 
ve Ötesi'nden başlayarak bütün kitaplarına aldığı ilk örnek ise Yu
nus Emre'ye adını taşıyan şiiridir. Şiir ilk defa 1932 yılında neş
redilmiş olmakla beraber, Çile'de 1926 kaydı bulunmaktadır : 

Yunus Emre'ye 

Kaç mevsim bekleyim daha kapında, 
Ayağımda zincir, boynumda kement? 
Beni de piştiğin eza kabında, 
Kaynata kaynata buhara kalbet! 

Bekletme Yunus'um , bozuldu bağlar, 
Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar; 
v�riyor, ayrılık dolu semalar, 
İçime bayıltan, acı bir lezzet. 
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Rüzgara bir koku ver ki, hırkandan; 
Geleyim, izine doğru arkandan; 
Bırakmam, tutmuşum artık yakandan, 
Medet ey şairim , Yunusum medet! 

( 1932) 

Aynı şiir kitabında bulunan Mansur ise , birçok mısraı ile, Necip 
Fazıl'ın tasavvufi ıztırab şiirlerinin başlangıcı olur :  

Mansur 

Şaraptan keskindi, dudağında kan , 
Şebnemden şeffaftı , şakağında ter. 
Ne kan içti, ne baş yedi bu meydan , 
Bu meydanda sen de kendini göster! 

Şifadır akrebin sana kıskacı, 
Acıya acıda buldun ilacı; 

Diyordum , geldikçe üstüste acı: 
Bir azap isterim, bundan da beter. 

Sana taş attılar, inildemedin, 
Dervişin bir çiçek attı , inledin , 
Bağrımı delmeye taş yetmez, dedin , 
Halden anlayanın bir gülü yeter! . . .  

( 1932) 

Necip Fazıl'ın şiirlerinde dini-mistik temayüller, 1 934 yılında 
Abdülhakim Arvaslyi tanımasından sonra yeni bir istikamet bu
lur . Kendi ifadesiyle bu zat ona, "çocukluğunda ve ilk gençlik yıl
larında, masal gibi bir rüya ikliminden topladığı karanlık ve karı
şık haberlerin ,  apaydınlık ve dümdüz gerçeğini" vermiştir .  Bu ta
rihten sonra, sanat görüşünde de, mistik bir düşünce hakim olur: 
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Anladım işi , sa at Allah'ı aramakmış; 
Buymuş oyun, gerisi yalnız çelik çomakmış . . . .  

( 1939) 

Bu düşünce, daha sonra Poetika'sında şiiri "Allah'ın sır ve gü
zellik yolundan aranması işidir" şeklindeki tarifine doğru gidecektir . 
Bahsettiğimiz bu değişme tarihinden sonra, rastladığımız ilk mis
tik ifade ,  Bendedir (1936) şiirindeki bir mısradadır: 

Yollar ki Allah'a çıkar, bendedir. 

Bu devrenin , aynı tema ile ilgili en dikkate şayan şiiri Sen
fonya adıyla 1939 da Yeni Mecmua'da çıkar. Doğrudan doğru
ya dini bir tema üzerine kurulmadığı muhakkak olan bu şiir, ger
çekte mistik ve metafizik bir çilenin ifadesi olması bakımından de
ğer taşır . Gerek Necip Fazıl'ın kendi ifadesi, gerekse şiirin çıkı
şında tenkitçilerin sözleri , Senfonya'nın "Bir Adam Yaratmak" ti
yatrosuyla aynı felsefeyi paylaştıklarını göstermektedir. Piyesteki 
Husrev'in delilik için "Bütün insanlığın eşsiz bir manzara gibi sey
rettiği bir başa, idrak ıstıraplarıyla alev alev yanan bir başa, bir 
hükmünüzle takabileceğiniz yafta" diye yaptığı tarifi geliştiren , fikri 
duygu haline getiren bir şiirdir. Daha sonraki bütün kitaplarında 
Çile adıyla çıkm bu şiir ilk şekliyle bir batı müziği formunun adını 
taşır : Senfonya . Yine h�rbiri bir batı müziği terimi olan dört bölü
mün adı da daha sonraki basımlarında kaldırılmış. aralıklar sade
ce noktalarla gösteri!111iştir. (İlk neşrinde adı bir batı müziği for
mu olan Noktürn'ler de , sonraki kitaplarına Geceye Şiir adıyla 
geçecektir . )  

Senfonya'yı, Yeni Mecmua'da ilk çıkış şekliyle aynen veri
yoruz: 
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so 

Senfonya 
1 .  Allegro 
Gaiplerden bir ses geldi :  Bu adam , 
Gezdirsin boşluğu ense kökünde! 
Ve uçtu tepeden birdenbire dam; 
Göğü bir çatlağın yardığı günde. 

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet! 
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı! 
Sonsuzluk, okuna bağlı bir tülbent, 
Nişan aldı bana göklerden avcı . 

Ateşten zehrini tattım bu okun, 
Bir anda kül etti can elmasımı. 
Sanki burnum, değdi burnuna (yok) un , 
Kustum , öz ağzımdan kafatasımı .  

Bir bardak su gibi çalkandı dünya; 
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. 
Al sana hakikat, al sana rüya! 
İşte akıllılık, işte sarhoşluk! 

Ensemin örsünde bir demir balyoz, 
Kapandım yatağa son çare diye. 
Bir kanlı şafakta , bana çil horoz, 
Yepyeni bir dünya etti hediye . 

Bu nasıl bir dünya hikayesi zor; 
Mekanı bir satıh, zamanı vehim . 
Bütün bir kainat muşamba dekor, 
Bütün bir insanlık yalana teslim . 



Nesin sen , hakikat olsan da çekil! 
Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam! 
Otursun yerinde bende her şekil; 
Vatanım , sevgilim, dostum ve hocam! 

2 .Adagio 
Aylarca gezdirdim,  yıkık ve şaşkın ,  
Benliğim bir kazan ve aklırri kepçe 
Deliler köyünden bir ufuk aşkın ,  
Her fikir içimde bir çift kelepçe . 

Niçin küçülüyor eşya uzakta? 
Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? 
Zamanın raksı ne , bir yuvarlakta? 
Sonum varmış, onu öğrensem asıl! 

Bir fikir ki , sıcak yarada kezzap, 
Bir fikir ki , beyin zarında sülük. 
Selam , selam sana haşmetli azap ; 
Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. 

Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol! 
Ey yedinci kat gök, esrarını aç! 
Annemin duası, düş de perde ol! 
Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç! 

Uyku , katillerin bile çeşmesi ; 
Yorgan ,  Allahsıza kadar sığınak . 
Teselli pınarı , sabır memesi ; 
Ele şerbet. bana kum dolu çanak . 
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Bu mu rüyalarda içtiğim cennet? 
Sırrını ararken patlayan gülle? 
Yeşil asmalarda depreniş, şehvet; 
Karınca sarayı , yanaksız kelle . . .  

Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş, 
Mevsimden mevsime girdim böylece . 
Gördüm ki , ateşte , cımbızda yokmuş, 
Fikir çilesinden büyük işkence . 

3 .  Andante 
Evet, herşey bende bir gizli düğüm; 
Ne ölüm terleri döktüm, nelerden! 
Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, 
Yetişir çektiğim,  mesafelerden! 

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz; 
Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık . 
Her gece rüyamı saran sihirbaz , 
Tutuyor önümde bir mavi lşık . 

Büyücü , büyücü, bana ne hıncın? 
Bu kapkara duman , nedir inimde? 
Camdan keskin . kıldan ince kılıcın, 
Bir zehirli kıymık gibi, beynimde . 

Lügat, bir isim ver bana halimden ; 
Herkesin bildiği dilden bir isim! 
Eski esvaplarını , tutun elimden ; 
Aynalar söyleyin bana, ben kimim? 



Söyleyin ,  söyleyin , ben miyim yoksa, 
Arzı boynuzunda taşıyan öküz? 
Bela mimarının seçtiği arsa; 
Hayattan muhacir; eşyadan öksüz? 

Ben kl , toz kanatlı bir kelebeğim ,  
Ufacık gödeme yüklü kafdağı , 
Bir zerreciğim ki, arşa gebeyim , 
Dev sancılarımın budur kaynağı! 

Ne yalanlarda var ne hakikatta, 
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış . 
Boşuna gezmişim ,  yok tabiatta , 
İçimdeki kadar iniş ve çıkış. 

4. Finale 
Gece bir hendeğe düşüresine,  
Birden kucağına düştüm gerçeğin. 
Sanki erdim çetin bilmecesine, 
Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. 

Açıl susam açıl! . . . Ses verdi kapı : 
Atlas sedirinde mavera dede . 
Yandı sırça saray, ilahi yapı , 
Bin bir avizeyle sonsuz · maddede. 

Atomlarda cümbüş, donanma, Şenlik ;  
Ve çevre çevre nur,  çevre çev�e nur. 
İçiÇe mimari, içiçe benlik; 
Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. 
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Düzen kabarıyor . .  med vakti deniz; 
Düzen kabarıyor . . .  ta çenemde su . 
Suda gizli bir yol , pırıltılı iz; 
Suda ezel fikri ,  ebed duygusu . 

Kaçır beni ahenk , al beni birlik ; 
Artık barınamam gölge varlıkta . 
Ver cüceye , onun olsun şairlik , 
Şimdi gözüm, büyük sanatkarlıkta . 

Sanatkar, gaibi açan çilingir, 
Ölüm panzehiri , esrarlı gömeç . 
Mezar başlarında Münkir ve Nekir, 
Dipsizlikten inci devşiren yüzgeç . 

Diz çök zorlu kader, önümde diz çök! 
Heyben hayat dolu, deste ve yumak . 
Sen bütün dalların birleştiği kök; 
Biricik meselem,  ebedi olmak . 

( 1 939) 

Yapı ve muhteva bakımından bir bütünlük gösteren bu şii
rin , Necip Fazıl'ın bütün şiirleri arasında özel bir yeri vardır. Bu
nunla beraber, kendisiyle yapılan röportajlarda, Çile'deki diğer 
şiirleriyle kıyas kabul edilemeyecek kadar az ilgi gördüğünden şi
kayetçi olmuştur. Senfonya, bir Kaldmmlar veya bir Sakarya 
Destanı kadar şöhrete erişememiştir. Bunda Kaldmmlar'ın ilk 
yıllarda tenkitçil,erin elinde daha iyi değerlendirilmesinin , Sakar
ya Destanı'nın da milli heyecanı ayakta tutan bir güçle büyük kit
leler tarafından sevilmiş olmasının rolü olmalıdır. Senfonya bir 
bakıma, hern hitap ettiği okuyucu, hem de ortaya çıktığı zaman 
bakımından her iki tip şiirinin arasında kalmıştır. 
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Necip Fazıl'ın, bu bahsin üçüncü (C) bölümünde teferruatıy
la görülece�i gibi, şiirlerinde yapmış oldu�u de�işikliklere , Sen
fonya'ya da u�amış, bazı mısralardaki kelimelerin yanısıra, şii
rin adı ve bölüm başlıkları kaldırılmıştır. De�işen kelimelerin bü
yük bir kısmı, muhtevadan ziyade şiir dilinin mükemmelleşmesi 
ve en uygun imajın yerleştirilmesiyle açıklanabilir. Fakat gerek is
minin, gerekse bölüm başlıklarının de�işmesi dikkatleri şiirin ya
pı bütünlü�ü yerine muhtevaya çekilmesini gerektirmiştir. Bu ba
kımdan, 1939 da yazılmış olan şeklini muhafaza ederek, şairin 
o yıllardaki estetik endişesini de dikkate almak istedik. 

Bir batı müzi�i formu olan senfonya, birbirine benzeşmeyen 
seslerin, bir bütünlük teşkil edecek sOrette vücuda getirdigi bir kom
pozisyondur. Müzikteki seslere karşılık, şiirde geliştirilmiş temalar 

vardır . Burada teferruatlı olarak üzerinde durmaya gerek görme
d@miz, temalar bu uzun şiirde belli bir tertipte yer almıştır . Ger

çekten, Necip Fazıl'ın bütün öbür şiirlerinde karşılaştı�ımız tema
lar, imajlar , motifler bu şiirin içinde birleşmişlerdir: Korku, ölüm, 
hafakan , tecrit gibi daha sonra Çile kitabının bölümlerini teşkil ede
cek temalarla beraber bilinmeyen, varlık ve yokluk, tılsım ve bü
yü, patetizm, acı, cinnet, kader, din duygusu . . .  Senfonilerde canlı 
bir başlangıcı gösteren allegro, gösterişli bir adagio, nisbeten a�ır 
bir andante, nihayet parlak ve gösterişli bir finale, bu şiirde de, 
hiç şüphesiz sesin ve dilin farklı tesirleri gözden uzak tutulmamak 
şartiyle, kendisini hissettirir . Yine ilk şekliyle -sonraki neşirde bu 
motif nefs'e yönelir- kader üzerinde iradenin zaferini duyuran son 
kıta , şiirin hiç olmazsa yapı bakımından Beethoven'in beşinci sen
fonisini düşündürmektedir. 

Necip Fazıl'ın,  bu tarihten sonraki şiirlerinde, dini-mistik te
mayüller a�ırlı�ını arttırarak şiirlerine akseder. Bu temayüllerin ilk 
örne�i, 1943 de çıkan Kafiyeler şiirinin son mısralarında görü

lür. 
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Dava tek: 
Ölmemek! 
Peygamber 
Bir haber. 

Toprak post 
Allah dost. . .  

Şiirlerinde umumiyetle bir azalmanın hissedildiği bu yıllarda,  
dini temalann işlendiği şu şiirleri tesbit ediyoruz: Dua (1945) , Nur 
(1947) , Onun Ümmetinden Ol (1949) , Sonsuzluk Kervanı 
(1954) . 

Daha da dikbt çekici olan hadise, önceki şiirlerinde patetik 
d<>.i@miz facia ve felaket kokan mısralannda azalma görülmesidir. 
Destan ( 1947) , Muhasebe ( 1947) , Sen misin (1956) , Aynalar 
Yolumu Kesti ( 1959) gibi şiirler bu yılların nisbeten karamsar şi
irleridir. Bunlara mukabil aydınlık, ümitli ve iyimser şiirlerinin sa
yısında büyük bir artma olur : Cinler ( 1939) , Dua (1945) , Or
manda Söylenen Türkü ( 1946) , Nur (1947) , Geldik (1949) , Da
\'etiye (1949) , O (1954) , Sen (1961) , İdeal (1959) , Etek (1959) , 
Zindandan Mehmede Mektup (1962) , Canım İstanbul ( 1964) . 

B. Poetika 
Batı dillerinden Türkçemize girmiş, muhtemelen Necip Fa

zıl'ın sıkça kullanmasından beri , bir edebiyat terimi olarak dilimi
ze yerleşmiş bulunan poetika kelimesi , kısaca ve basit bir karşı
lıkla "şiir sanatı" yahut "şiir üzerine teoriler" manasına gelmekte
dir. Vaktiyle Fransızcada bu kelimeye yalnız şiir için değil, bütün 
güzel sanatlar hakkında "güzelliğin felsefesi" yani estetik kavra
mına yakın bir mana verilmişse de bugün hemen sadece şiir ala
nında kullanılan bir terim olmuştur. 
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Poetika, şiire dfür her meseleyle uwaşan bir alandır : Şiirin şekli 
(vezin , kafiye , kıtaların tertibi ve nazım şekilleri) , bu şeklin şiir için 
değeri, şiirin fonetik yapısı (ahenk, armoni, ritm) , şiirin dili , muh
tevası, iç estetiği (imajlar, motifler, mazmunlar, edebi sanatlar) . 
şiirin ferdi ve sosyal karakteri, şiirin kaynağı, okuyucu ve tenkitçi 
karşısında şiir gibi bir yığın problem ,  poetikanın konusunu teşkil 
eder. 

Batıda poetika adını taşıyan veya bu adın dışında da olsa şiir 
sanatıyla ilgili pek çok kitap olmasına mukabil, bizim klasik ede
biyatımızda da, Tanzimattan sonra yenileşen edebiyatımızda da 
poetika adını verebileceğimiz derli toplu bir estetik kitabımız yok
tur. Şairlerimiz, yazarlarımız çok defa bir takım makalelerle veya 
bu makaleler arasındaki sözlerle şiir hakkında bazı fikirler ileri sür
müşlerdir. Bazan da Ahmed Haşim ve Orhan Veli'de olduğu gi
bi, şiirlerine yapılan itirazlara cevap ve müdafaa olmak üzere , yani 
bir çeşit reaksiyon mahiyetinde, kendi şiir kitaplarına önsözler yaz
mışlardır. İşte bütün bu dağınık yazılar ve savunma bildirilerin
den sonra, Necip Fazıl'ın Poetika'sı , bir tepki karakteri taşıma
yan , disiplinli ve programlı tek poetika karakterini muhafaza et
mektedir. 

İlk defa 1946'da, İdeolocya Örgüsü başlıklı seri yazıları ara
sında Büyük Doğu dergisinde kısım kısım çıkan , daha sonra Son
suzluk Kervanı ( 1955) şiir kitabı içinde bütünleşen Poetika'dan 
önce de Necip Fazıl'ın şiirin. teorik tarafı ile ilgilendiğini biliyoruz. 
Bu konulardaki ilk denemeleri Ankara' da çıkardığı haftalık Ağaç 
dergisinde başlar . Bu dergide, Manzara genel başlığı altında Sü
leyman Çelebi' den Şeyh Galib'e kadar divan şiirinin uç noktaları 
hakkında çok umumi fakat kendi şiiri için ipuçları taşıyan kana
atlerini yazar . Ona göre, Türk ortaçağı adını verdiği, Osmanlı Dev
letinin kuruluşundan Tanzimata kadar geçen devrede , sanatka
rımız ve aydınımız "ruhunun ve kafasının bütün mimarisine, sa
nat ve ideolojisinin bütün ölçülerine , cemiyetin bütün nizamına 
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ve ferdiyetin in bütün şahsiliğine ermiştir . "  Bir zirve olarak kabul 
ettiği bu devrenin şairlerinden Süleyman Çelebi toplumun dini 
mizacını ,  Fuzuli hassasiyet ve kalitesini , Baki ustalık ve estetiğini, 
Nefi belagat ve tezyifini, Nabi kuru mantık ve aklını, Nedim şive 
ve zarafetini ,  Şeyh Galip irfan ve inceliğini temsil etmiştir . Sanat
ta ferdiyetçiliğin örnekleri olarak görünen bu divan şairleri, Ne
cip Fazıl'a göre aynı zamanda içinden yetiştikleri cemiyetin bir ta
kım telakkilerini, inançlarını, felsefelerini ve yaşama tarzını da ak
settirmektedirler .  Bu bahis bizi sanatın sanat için veya cemiyet için 
oluşu münakaşalarına getirir. Necip Fazı l ,  şiir konusundaki bu ilk 
yazılarından Poetika'sına kadar, büyük sanatkarın,  tabii olarak 
hem ferdi, hem sosyal olmasının kaçınılmazlığı kanaatini belirt
miştir. Daha sonraları gelişen dini temayülleri de bu sentezin içinde 
yerini almıştır. Nitekim Ağaç'taki bu yazılarının devamında, ide
alize ettiği Türk şairlerinin şu ortak karakterleri haiz olduğunu da 
ifade eder: 

1 .  Bir dünya anlayışı. 
2. Bir eşya ve hadise görüşü . 
3 .  Bir güzel ve doğru hükmü . 
4 .  Bir yarın iştiyakı. 
5. Bir tenkit ve tayin terazisi . 
6 .  Bir kültür bağı . 
7 .  Bir kemal ölçüsü . 
8. Bir ferdiyet örgüsü . 
9. Bir cemiyet alakası 

Necip Fazıl'ın, yukarıda zikrettiği divan şairlerinin hepsinde 
bu ölçüler var mıdır? Bunu,  bu konu içinde araştırmaya gerek 
yoktur. Bahsimiz için mühim olan , onun,  bu şairleri vesile ede
rek şiir ve şair hakkında ileri sürdüğü ölçülerdir. 

Daha sonra , 1943'de çıkan ilk Büyük Doğu'larda , ' ·Ta ı ı ı ı ku 
ı u ı ıclan Dinlediklerim" başlığı altınd<1 Türk şiiri ve  şairler. fııakk ın 
<ia kanaatlerini yazan Necip Fazıl . Meşrutiyet ve  Cumhuri�d ara 
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sında eserlerini vermiş şairlerden Akif, Haşim ve Yahya Kemal'e 
ayrı deQer verir . Akif, şiirinin dokusu ve samimiliQi , hayata uy

gunluQu ve tezatsız ideolojisi ile; Haşim, kullandıQı dil ve formda 
muhafazakar, fakat sembolizmi ile büyüktürler. Yahya Kemal ise, 
babdan getirdiQi plastik formları doQuda yaşatmaya çalışmış, şi
ircle birinci unsur olan ruh ve fikirde değil, ikinci unsur olan 
zevkte olgunluk noktasına erişmiştir. Bu düşünce Poetika'da, şi
irin fikir ve his unsurları olarak daha deQişik bir kompozisyonla 
ortaya çıkacaktır . 

Aynı yazı serisi içinde, Cumhuriyet devri şiiri , "bir nesil ev
velki hececilerin bomboş bıraktıkları kalıba bir muhteva cevheri
nin dökülmeye başlaması" şeklinde deQerlendirilmiştir. Bu devirde 
kahramanlık ve methiye çıQırı içinde, saf ve hakiki şiir, birkaç iş
çisi arasında, son derece aQır tekevvün çileleri albnda yo�ulmak
tadır . Kimdir bu birkaç şiir işçisi? Necip Fazıl bunlar arasında vak
tiyle AQaç dergisi kadrosunda bulunan Ahmed Kudsi'yi, Ahmed 
Hamdi'yi ve kendisini gösterir. Bir de Nazım Hikmet için, heye

canda yüksek, fikirde şahsiyetsiz bir inanç, belagatte deQerli bir 
beyanamme çıQlıQı teşhisini koyar. 

Orhan Veli'nin "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiiri ile Garip önsö
zünün neşrinden sonra geçen iki yılın sonunda, 26 Kasım 1943 
tarihli Büyük DoQu'da, bu yeni şiir akımını da bir tenkit süzgecin
den geçiren Necip Fazıl, bu işin, serbest şiirin akli ve insani niza
mını atarak, sadece Fransız şiirini taklit suretiyle yapıldıQını söy
ler. Kaldı ki Fransız şiirinde yepyeni bir hassasiyet vardır. Garip

çilerde o da yoktur . Onların yapabildikleri "vezni, kafiyeyi, bü
tün dış ölçüleri attıktan sonra, ismine nesir bile denemeyecek laf
ları, nesrin ufki (yatay) nizamına göre dizeceQi yerde, nazmın şa
kuli (dikey) nizamına göre tertiplemekten" ibarettir . 

Poetika, şiirin ve şairin hususiyetleri , şiiri meydana getiren 
unsurlar, şiirin hayatla, cemiyetle, dinle, devletle, müsbet İlim

lerle ilgili konularda olmak üzere 14 bölüm halinde teferruatlı bir 

yazıdır. 
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Poetika'nın Şair başlığını taşıyan birinci bölümünde, şairin sa
dece fıtri (yaradılıştan) bir kabiliyetle izah edilemeyeceğinden yola 
çıkan Necip Fazıl ,  şairin,  yaptığı işin idrakine ve şuuruna varması 
gerektiği üzerinde durur. Şair, sanatının yalnız yapıcısı değil, ay
nı zamanda onun niçinini ve nedenini yaşayan , üzerinde düşü
nen, felsefesini kuran insandır. Bu demektir ki, şiir sanatını tesa
düfe bırakmaz, bir poetikası vardır, bu poetikayı beyan etmek zo
rundadır. 

Şairin idrAki , alelade idrakten üstündür. Bu bakımdan o, ila
hi bir emanetin sahibidir. Bu emanet hakkıyla temsil edilmelidir. 
Böylece daha ilk bölümden itibaren, Necip Fazıl ,  şiiri mistik bir 
temele oturtmaya çalışır. Kendisinden önce yazılmış Orhan Ve
li'nin Garip önsözünde pozitif, Ahmet Haşim'in ise muhayyileci 
görüşü karşısında Necip Fazıl'ın poetikası mistik bir karakter gös
terir. 

Necip Fazıl'a göre şair, madde , bitki ve hayvan basamakla
rından sonra, alelade insanla Tanrı arasında bir yerdedir. Onun 
bu benzetmesivle Haşim'in "şiir resılllerin sözü gibi . . "  diye başla
yan cümleleri arasında yakınlık vardır. Esasen sembolistlerde şii
rin dini olmayan bir mistik karakter kazandığını biliyoruz. Necip 
Fazıl'ın anlayışını bu bakımdan da dini-mistik formülüyle ifade et
mek yanlış olmaz. Onun bu düşüncesinde, ötedenberi ilham de
nilen ve belki sezgi kelimesiyle açıklanabilecek kavramla, vahiy 
arasında, kaynak ve mahiyet bakımından bir ilişki ve yakınlık ku
rulduğu da dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

Şairin erişmesi gereken bu üstün idrak nedir? Bu müphem 
ifadeye ışık tutan cümle, "sadece kör ve sığ duygu planında mıhlı 
kalınca . . .  " ibaresidir. Bu hal, üstün idrakin yokluğudur. Böyle
ce. yine bu ilk bölümde , şiirin duygudan çok, yahut duygu ile 
beraber düşünce 'ye yol açtığını görüyoruz. Bu bölümden itiba
ren karşılaştığımız esrar, tılsım,  büyü, sır gibi akılla kavranılması 
giıç mefhumlar. Poetika'nın mistik karakterinden kaynaklanmak
tadır 



ikinci bölüm, şiir'in tariflerine veya çeşitli vasıflarına ayrılmış
tır. Burada Necip Fazıl , Aristo'dan Valery'ye kadar şiir sanatı üze
rine söz söylemiş olanları bir cümlede sıradan geçirerek, bunla
rın tam bir tarife ulaşamadıklarını söyler. Biri ilk, diğeri de Necip 
Fazıl nesli için en son poetika yazarları olan bu iki şahsiyetten Aris
to, çağının bütün sanatları gibi şiiri de bir taklit (mimesis) olarak 
düşünmüştür. Valery ise, tam aksine ,  anlaşılmaktan çok sezile
cek tariflere doğru gitmiş, şiiri bir tecrit sanatı olarak kabul etmiş
tir. Necip Fazıl her ikisini ve bütün aradakileri tek taraflılıkları se
bebiyle bir tarafa iter. Bununla beraber, ifadesinden ikincilere yani 
tecrit sanatına daha yakın olduğunu belirtir . 

Bu bahiste şiirin gayesi olarak "mutlak hakikati arama" gös
terilmiştir. Bu cümle de, şiiri alelade fikir yazısından ayırmak is
teyen Haşim'in , şairi bir hakikat habercisi olmayan insan olarak 
gösteren ifadesine zıt görünür. Fakat mutlak hakikat de alelade 
hakikat değildir. Böylece hakikat kavramı da metafizik bir mana 
kazanır. Nitekim bahsin sonunda bunun Allah'la aynı manada kul
lanıldığı belirtilir . 

Şiirde Usul başlığını taşıyan üçüncü bölüm,  hakikati arama
da ilmin disiplinli yolu ile , şiirin beklenmedik usullerine ayrılmış
tır. Burada, şiirle ilim arasın�aki önemli farklardan biri de teşhis 
ve tecrit bahislerinde görülür. Her iki alanda da teşhis (müşah
haslık, somutluk) ve tecrit (mücerretlik, soyutluk) bahis konusu
dur. Teşhisi, duyularla idrak edilen maddi bir dünyanın kavra
nılması (sanatta mimesis'e bağlı düşünce) , tecridi ise dış dünya
nın zihni bir karakter kazanması veya doğrudan doğruya zihni 
bir yaratıcılık olarak düşünelim . Necip Fazıl'ın , "ilimde tecrit teş
his için;  şiirde teşhis tecrit içindir . "  sözü, bu iki sitemi Poetika'sı 
içinde değerlendiren ve birbirinden ayıran önemli bir meseledir. 
ilimde tecrit, (yani ilmin teorileri, felsefesi) teşhis içindir, pratik 
bir dış dünyada kullanmak ve faydalanmak içindir. Şiirde teşhis 
ise, dış dünyaya ait malzemedir. Bu malzeme mücerret ifade için 
bir vasıtadır. Tecritle, iç dünyamızın anlatılması mümkün olur . 
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Yahut  mavera! (metafizik) bir dünya. Necip Fazıl'a göre , hedefi 
teşhis olan ilmin tecritte kalması felsefeyi vücudc.· getirir , bu her 
zaman mevcut olacaktır ve gereklidir. Halbuki teşhiste kalan şiir, 
şiir dünyasının olumsuz örneklerindendir. Necip Fazıl bu tarz şii
re davulculuk diyor . Bunlara , örnek isim vermeyerek, meddah
lan (eski ve yeni methiye yazarlan) , didaktik ve politik şairleri misal 
gösterir . 

Necip Fazıl'ın Poetika'sında önemli bir bahis olan bu teşbis
tecrit meselesini dikkate alarak, onun şiir hakkındaki formülünü 
şöyle ifade edebiliriz: Müşahhas bir plan üzerinde mücerret olanı 
işlemek . Böylece şiirde müşahhas görünen her eşya ve her obje 
(ağaç, deniz, gökyüzü , vs . )  birer sembol değeri ve karakteri ka
zanmaktadır. Bu anlayış şiiri , Necip Fazıl'ın ikinci bahiste verdiği 
örnek poetikacılardan Aristo'nun taklid' (mimesis) e dayanan ta
rifinden uzaklaştırıp, Valery'nin tecrit estetiğine yaklaştırmakta
dır. 

Dördüncü Bölüm, Şiirde Gaye'yi ele alır. Şiirin gayesinin mut
lak hakikatı aramak olduğu burada bir defa daha ifade edildikten 
sonra bu arama işinin ince ve girift olduğuna işaret edilir. ince, 
güzel sanatlar için kullanılan ve ifadenin zarafet, incelik kazan
ması demek olan rafine kavramının karşılığıdır. Girift de, aynı 

. 
alanda bahis konusu olan komplike'nin karşılığı. Her iki kavram 
da, şiiri yalın , basit ve sathi olmaktan,  Orhan Veli'nin safiyet ve 
acemilik diye öğündüğü naif bir sanat olmaktan kurtarır. 

Bu bahis içinde, Necip Fazıl , şiirin gayesinin vezinli kafiyeli 
söz söylemek olmadığını, fakat veznin ve kafiyenin , şiiri alelade 
laf tertiplerinden uzaklaştıran ölçüler olduğunu ifade eder. Böy
lece vezin ve kafiye şiir için gerekli, fakat yeterli olmayan unsur
lar olur. 

Şiirin ulaşabileceği mücerret ve gizli hedef olan mutlak haki
katın dışında, ona yakın ve biraz daha belirli hedef, remzi ve sır
ri olmasıdır. Bu düşünce bizi, şiirdeki müşahhas unsurların aslın-
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da birez remz (sembol) , şiirin de bir sır sanatı olduQu kanaatine 
götürür . Her iki kavramla da, Necip Fazıl , Ahmed Haşim'in şiir 
anlayışına yaklaşır . Ancak bu yaklaşmanın , Haşim'in baQlı oldu
Qu sembÔllst estetik anlayışından çok, belki her ikisini bir arada 
düşünmemize fırsat verecek olan sembolik sıfatıyla ilgili olacaQı

nı belirtelim . 
Bu iki gayeden sonra, şiirin üçüncü hedefi "güzellik , heye

can, ahenk, eda" gibi unsurlar gelir . Ancak Necip Fazıl , bunlar 
için "işporta malı" tabiriyle, her şiirde bulunabilecek asgari bir de

Qeri işaret eder. Böylece şiirin gayesi yahut gayeleri , bu planda, 
basitten karmaşıQa doQru bir yükselme gösterecektir. 

Şiirin Unsurları, Poetika'nun Beşinci Bölümünü teşkil eder. 
Şiiri kuran iki temel unsur his (duygu) ve fikir (düşünce)dir . Böy
lece, çaQdaşlan olan diQer şairlere göre, bu iki unsur Necip Fa
zıl' da daha dengeli birer deQer kazanmış görünür. Yalnız bunlar, 
şiirde birbirinden kolayca ayırt edilebilecek durumda olmazlar. Bu, 
şiirin fikridir, şu da şiirin duygusudur diyebilmek her zaman için 

mümkün deQildir. Düşünce duygu içinde eriyecek, duygu da dü
şünce ile zenginleşecektir . Yalnız başına düşünce sert ve kuru
dur; duygu ise hamdır. Necip

.
Fazıl bu bahiste , yedinci paragrafa 

kadar duygu ve düşünceyi dengeli götürür . Sekizinci paragraf
tan itibaren ise, duyguya aQırlık verdiQi farkedilir . Şöyle ki: Şiir
de, fikrin deQişikliQe uQraması daha mühim ve daha gereklidir . 
Bir duygu bütünlüQü içine bir fikir kırıntısı düştüQü zaman o şiir 

güzellik kazanır. Fakat tek başına fikrin şiir haline gelmesi için daha 
büyük ustalık lazımdır. Şiirde fikir gizli kalacak, fakat duygu sal
tanatını sürecektir . 

Altıncı Bölümde, Şiirde Kütük ve Nakış konusu ele alınmış
tır . Şiirin dokusu, birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki esas
tan meydana gelir. Biri, Beşinci Bölümde bahis konusu olan fikir 
ve duygunun teşkil ettiQi muhteva; Necip Fazıl buna kütük di
yor. İkincisi bu kütüQün nakşı, yani şekil yapısı, "estetik ve fonetik" 
havası. Bu şekil için "ambalaj zarafeti" tabirini kullanmasından , 
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önceki bahiste geçen "işporta malı ölçüler"i kasdettiği anlaşılmak
tadır. Şiirde şekil ve muhteva meselesini ,  bunların birbiriyle uy
gunluğunu ve oranını, şiirin en eski ve değişmeyen bir problemi 
olarak değerlendirir. Böylece muhtevasının veya şeklinin kuvvetli 
ve zayıf oluşuna göre dört şair tipi sıralar. 

Bu bölümde , şiirin şekil unsurları olarak fonetik terimini kul
landığını görüyoruz. Bu, şiirin ses unsurudur . Necip Fazıl , bu te
rimin dışında, şiirin ses yapısı hakkında bir teori ileri sürmemiştir. 

Yedinci Bölüm , Şekil ve Kalıp başlığı altında önceki bölüm
de geçen nakış karşılığı kullanılmıştır . İnsan için ruh ve madde
nin varlığı kadar zaruri ve onlar kadar birbirinden ayrılmaz olan 
şiirde şekil ve muhtevayı çeşitli benzetmelerle birbirine bağlayan 
Necip Fazıl , şekil ve kalıbı şiirin vazgeçilmez, fakat aşılması ve zap
tedilmesi gerekli bir unsuru olarak gösteriyor. Şekil mananın iskele
tidir. Tıpkı vücudumuzdaki iskelet gibi, fonksiyonunu yapacak, fa
kat görülmeyecektir. Şekil, şiirin gergefini veya kanavasını teşkil 
edecektir . Vardır ve gereklidir, fakat varlığını belirtmeyecektir. Bu 
bahiste dış ahenk, vezin ve kafiye de yerlerine konmuştur. Ne
cip Fazıl ,  veznin ve kafiyenin meçhôl ve mistik bir değeri oldu
ğuna işaret eder . Bu onların büyüleyici karakterinden gelir. Şekli 
küçümseyerek reddetmek ise acizlikten doğan bir kaçıştır. 

Şiirde iç Şekil, Sekizinci Bölümde anlatılmıştır. Bu, şiirin çe
tin meselelerinden olup, önceki şekil ve kalıpla karışabilir. Vezin 
ve kafiye , dış şekil olarak değerlendiriliyorsa, buradaki iç şekil, 
ötedenberi kullanılan bir kavramla, eda olmalıdır. Necip Fazıl , bu 
iç şekli açıklığa kavuşturmak için eda ile beraber şu kelimelere de 
yer verir: iç ahenk, iç mana, mizaç tavrı, duygu hali , mücerret 
ruh . Birbirinden oldukça farklı görünen bu kavramların da iç şekli 
izah etmedeki güçlüğü ortadadır. Aynı bahiste aruz ve hecenin 
birbiriyle mukayesesini de yaptığına göre, vezin de bir açıdan bu 
iç şekle katılarak işi daha da çapraşık bir duruma sokmaktadır. 
iç ahenk kelimesi ise ritm'i düşündürmektedir ki, belki iç şekil için 
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en uygun karşılık da bu olmalıdır . Bu bahsin dördüncü parag
rafında Necip Fazıl , iç şekli, kelime, mısra ve kıtalann ses, renk 
ve imajlarla, çok hesaplı, itinalı bir bütün olarak gösterir. Her ke

limenin seçilişi, bunlann diger kelimelerle nisbeti, daha sonra renk 
renk ve çizgi çizgi ibareleriyle resim sanatına, yank! yankı ibare
leriyle de musiki sanatına yaklaşması iç şeklin detaylannı oluştu
rur . 

Necip Fazıl, bu bölümün devamında aruz ile hece veznini mu
kayese ederek, heceyi aruzun kısa ve uzun hecelerinin bir har

manı gibi gösterir. Buna göre hece, aruzda oldugu gibi hecelerin 
kapalı ve açık oluşlanna dayanmakta, fakat belli bir kalıba baQlı 
olarak degil, o şiir ve o mısra için istenilen ses ne ise, onu bulc..bi
lecek bir güce sahip olmaktadır . 

Dokuzuncu Bölüm, Şiir ve Cemiyet bahsine ayrılır. Burada 
şiir, uyuyan cemiyetin rüyası olarak belirtilir ve şiirin, cemiyetin 
aktüel meseleleri ile de�il, gelecegine ait bir takım sezgileri ile il

gilendiği ileri sürülür. Burada Necip Fazıl , şiirde içtimai, iktisadi, 

fikri bütün meselelerin bulunabileceği şeklinde angaje bir şiir an
layışına dogru imkan verir gözükür. Ancak, sonraki paragraflar
da cemiyet meselelerinin şiirde "erimiş, rengini ve şeklini degiş
tirmiş olarak" bulunacagını belirtmek sOretiyle yeniden estetik bir 
formüle baglar . 

Necip Fazıl'ın Poetika'sının bundan sonraki dört bölümü, yu
kardaki Şiir ve Cemiyet bölümünün diger bütün bölümlerdeki ba

hislerle değişik terkipleri karakterindedir ve d�rudan dogruya 
şiirin estet@ ile ilgili bir hususiyet göstermezler. Şiir ve Hayat ile 
Şiir ve Din bölümleri , şiirin gayesinin mutlak hakikat olduğu, bu
nun da Tann fikrinden başka bir şey olamayacağı düşüncesini de
ğişik teşbihlerle sergiler. Müsbet ilimler bölümünde ise, bu bah
sin şiirde ne gibi bir fonksiyonu olacağını anlayabilmek güçtür. 
Şiir ve Devlet bölümünde, devletin şiire bir çeşit müdahalesini ima 
eden fikirlerin, önceki bahislerde şairin ferdiyetini ön planda tu
tan düşüncelerle telif edilmesi kolay neğildir. 
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Son bölümlt>rde görü len bu tekrarlara ve belirsizliklere . hatta 

çelışkilere rcığnıeı ı .  Necip l ·c1.d' ın  Poetika'sı . bugün için de este 
tik Jeğt>rini kCJr u ya ı ı .  e ı ı azııı dc1rı :;.ı ırle meşgul olar. lar için . üze 
rinde durulması ve J ü�ünulmesi gereken esasları ihtiva eden qer 
çek bir poetikadır .  

C. �iirlerin Değişmesi ve Gelişmesi 

Necip Fazıl' ın  basılı ilk şiir kitabı olan Örümcek Ağı ' nda 21-ı 
şiır vardır .  Üç yıl sonra Kaldırımlar kitabını rıeşreder Buradakı 
2 1  şiirle beraber 49 şiiri ihtiva eden bu iki kitap , Necip Fazıl ' ın . 
şiirlerini tekrarlamadığı kitaplarıdır Bundan sonraki şiir kita..,ıarı 
ise evvelki şiirlerinin tekrarları. düzeltilmeleri. değiştirilmeleri ve 

yeni şiirlerinin ilaveleriyle çıkar. Aslında Örümcek Ağı ve Kaldı
rımlar da, o yıllara kadar dergilerde çıkarı şiirlerinden birer seç 

rnedir, hatta az da olsa i lk değişiklikler dergilerden bu kitaplara 
geçerken başlar. 

1932 de çıkan üçüncü şiir kitabı Ben ve Ötesi 'ndeki 69 şiir 
-len 23' ü Ürümcek Ağı 'ndan ., 2 1  'i Kaldırıınlar'dan tekrar edi l 
miş . yer ı i  olarak da 25 şiir i lave <?dilmiştır Böylece Kaldırımlar' -
daki şiirlerıh tam1mıı Ben vt• Ötesi 'ne girmiş olduğu halde.  Öriim
cek Ağı ' ndaki 5 şiir çıkarılın ıştır Bu beş şiir bundan sonrakı k •  · 

taplarının hiçbirine girmemiştir. 
Necip Fazıl'ın Ben ve Ötesfnden surıraki şiir kitapları . hacimce 

;_ıittıkçe biiyi.iyerek 1955'de Sonstıl!uk Kervanı, 1962 de Çile 
1 964 df' �iirlerim , 197 4 den itibaren de yine Çile adı a l t ınd<l 
muhtelif basımlarla devanı eder . Hemen her defasındaki i!avl � ·  
irler bir tarafa , diğer şiirler yeni bir tasnife tabi tutulmuş. yeni bCı 
lümlere girmiş, bazıları tamamen çıkarı lmış,  kıtaları eksiltilrn ıştiı 
Ayrıca n ıısralar . kPlimeler ve ifode tarzları da değiştirilmiştir 

Raşka şairlerde örneğine pek az rastlaJıgıı ; .  · h 1.1 kadar b ü ·  
yük v e  köklü değişikliklerin sebebi veı,•i1 seht'pı"'r ı  n"d ir'J Onu ı ,  
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her defasında, şiirlerini kendi eliyle tanzim ve tertibinde, yeni bir 
kompozisyon arayışında, ilave ve eksiltmelerinde, hulasa her yeni 
farklılıkta kendisine göre en mükemmeli aradığında şüphe yok
tur. Aslında her büyük şairin peşinde olduğu bu mükemmellik 
ölçüsü Necip Fazıl için neydi? Son şiir kitaplarının hepsinde yer 
alan Takdim yazısından, bu mükemmellik düşüncesinin, şiirin tek
niğinden, yani vezin, kafiye ve kıtaların tertibinden başlayarak iç 
şekil dediği estetik yapıya, şiirin musikisine, diline, imajlarına ka
dar, hatta kendisinin zamanla değişen dünya görüşüne, felsefe
sine kadar form'da ve öz' de ideal olanı yakalamak olduğu anla
şılır. O halde bu form ve bu öz bulununcaya kadar şiir de her 
defasında değişecektir. Yine kendi ifadesiyle, bu ideal formu ve 
özü bulamayan şiirleriyle bağını koparmış, "mal sahibi bensem, 
bunları istemediğim, tanımadığım ve çöplüğe attığım bilinsin" de
miştir. 

Necip Fazıl'ın şiirlerindeki değişmeleri daha müşahhas ola
rak ifade etmek için bazı sayılar verelim . Onun , noktalamil adını 
verdiği beyitlerin (36 1 adet) , siyasi hiciv mahiyetindeki manzu
melerinin ( 1 6  adet) ve kendi içinde bir bütün teşkil eden Esse
lam ve 101 Hadis'lerin dışında kitaplarına girmiş ve girmemiş 205 
şiiri var . Bunlardan, son yıllarırıda yazıp da. ölümünden sonra 
varisleri tarafından Çile'ye dahil edilenlerin sayısı 1 7 1  dir . 34 şiir 
ise ya eski kitaplarında. yahut da dergilerde kalmış bulunmakta
dır . Bu 205 şiirden 52 sinin adı . bazıları üçüncü ,  hatta dördüncü 
defa olarak değiştirilmiştir. Dergilerde ve önceki kitaplarında bu
lunup da . Çile'ye konmamış ithafların sayısı da 19'dur. 

Çile'nin son basımları da dahil olmak üzere bütün şiir kitap
larına giren 179 şiirden 1 3 1  i çeşitli şekillerde değişikliklere uğra
mıştır. Başka bir deyişle sadece 48 şiir ilk şekliyle ve hiçbir deği
şikliğe uğramadan gelmiştir .  ::ıı Değişiklikler, kıta ve mısra ilave-

(3) Flazığ Fırat Ün iversitesi Türk [ " !i "e Edebiyatı ll•>lti mündl!. İbrahim Kavaz 
tarafından yapılmış ve basılmamış bir yüksek lisans tezinde. bu değişmelerin 
hepsi gösterilmiş ve teferru atıd-ı incelenmiştir . 
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!eriyle , çıkarmalarıyla. mısraların ve kelimelerin değiştirilmesine 
kadar. bazı mısra ve kelimeler birkaç defa olmak üzere, m uhtelif 
wviyelerde yapılın ıştır. 

Bunlardan . hem kendisine ilk büyii1' �öhretini getiren,  hem 
de bugüne kadar önemini koruyup hemen bütün antolojilere alı
nan Kaldırım'lardaki değişiklikleri, m uhtemel sebepleri üzerinde 
de durarak inceleyelim.  

Necip Fazıl'ın 1 928'de 23 yaşında iken yayınlanan,  kendi ifa
desi ile Paris'te yazdı ise 20 yaşlarında kaleme aldığı Kaldırım

lar, onu bir anda denilebilecek bir süratle , şöhretin zirvesine çı
karır ve uzun yıllar "Kaldırımlar Şairi" olarak bu şöhretinin deva
mına vesile olur. 

Üç ayrı şiirden meydana gelen ve Kaldırımlar 1, il, 111 ola
rak bilinen bu şiirlerin ilk çıkışı 1928 Nisan'ında ve devrin kaliteli 
bir sanat ve fikir dergisi olan Hayat Mecmuasında olur Aynı se
nenin Haziran'ında Kaldırımlar il adıyla ,  fakat şimdi Kaldırım

lar 111 olarak bilinen şiir, yine aynı senenin Eylül'ünde Kaldırım

lar 111 adıyla . şimdi Kaldırımlar il olarak bilinen şiir neşredilir. 
Poetik gelişme ve değişmelerini inceleyeceğimiz şiir, bunlardan 
ilkidir. 

Kaldırımlar 1, dörder mısralık sekiz kıta olmak üzere 32 mıs
radan kuruludur. Şiirin dergiden kitaplarına geçinceye kadar 18  
mısraı çeşitli seviyelerde,  bazıları birkaç defa olmak üzere değişti
rilmiştir Başka bir ifadeyle . şiirin ilk çıkışından bugüne sadece 14 
mısraı değişmeden gelmiştir. Bu değişimler bir defada olma
mıştır . Hayat dergisinde ilk çıkışı esas alınmak suretiyle Kaldırım

lar kitabında '� Ben ve Ötesi ' nde 2. Sonsuzluk Kervanı'nda 14 
mısra çeşitlı şekillerde değişmıştir . Bazı değişmelerde önceki şe
killere de döııi.ı lrrıüştür . Böylece 1928'den 1 969'a kadar. bir Kal
dırımlar şiıri drığm uş.  gelişmiş ve mükemmelıyetinı bulmuştur . 
Bu oluş (geııest> tt>kevvün) 4 1  sene sürmüştür 



�iirin en az değişen ilk kıtasında sadece üçüncü mısrada bir 
kelime başka bir kelimeye yerıni bırakmıştır: 

Yolumun karanlığa karışan noktasında 
mısraı . 

Yolumun karanlığa saplanan noktasında 
olmuştur. Şiirin bütünündeki plastik hacimli dekor dikkate alın
dığında, >'olun karanlığa karışması imajında karışma kavramı zi
hinde müphem ve bulanık bir izlenim bırakmaktadır. Saplanan 

kelimesi ıse daha net ve yolun karanlıkta bitişini daha vuzuhla 
belirten bir karakter kazandırmıştır. Üstelik "saplanma"nın diğer 
bir manasıyla, içimizde hasıl edeceği ızdırap duygusu da şiirin bü
tününün verdiği empresyon için daha uygundur. Karışan keli
mesinin, sesi boşlukta bırakan açık "ka" hecesine mukabil, sap

lanan kelimesindeki kapalı "sap" hecesi ifadenin vurucu karak
terini daha iyi belirlemiştir. Denilebilir ki, açık hece yerine kaı.)dtı 
bir hece şiirin fonetik kuruluşunu tamamlamıştır. Necip Fazıl'ın . 
açık ve kapalı hecelerin kcmpozisyonunda, aruzun sınırlılığından 
hoşlanmayan, fakat hecede de, seslerin bu değerinin ihmal edil
meden dikkate alınması gibi bir tavrı olduğunu Poetika'sından 
biliyoruz. Hatta Büyük Doğu'da çıkan başka bir yazısından da. 
dil estetiğinde daha çok , kapalı hecelerin ses zenginliğini tercih 
ettiğini anlıyoruz. 

Kaldırımlar'ın 2. kıtasının 2. mısraı 
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar 

iken 
Yukarlardan damları kolluyor yıldırımlar 

şeklinde değişmiştir. Mana olarak "evlerin bacası" gibi mevzii bir 
mekSn , yerini daha geniş bir sahaya bırakmıştır. Ayrıca "r" allite
rasyonu, kalın vokallerin ve kapalı hecelerin çoğalması da, yıldı
rımın şiddeti için güçlü ses unsurları taşımaktadırlar . Bununla be
raber, şiirin son basımlarında mısram yine ilk şekline dönmüş ol
duğunu da belirtelim . 
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Aynı kıtada, bunu takib eden mısra ilk şekliyle 
Bu gecP :;arısında iki kişi uyanık 

ike n .  yeni şekliyle 
İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık 

olarak değişmiştir. Şiirin tamamında çizilen tablo, her unsuruyla 
esasen gece yarısını belirtt@nden , mısradaki gece yarısı lüzum
suz kalmıştır. "Kişi" kelimesinin ifade ett@ geniş ve renksiz ma
na yerine , bu kişilerin birbiriyle ilişkisini gösteren "yoldaş" kavra
mı konulmuştur. Bu iki yoldaşın yalnız uyanık olması değil, ebe
di gibi görünen yalnızlıklarının vurgulanması için de, her şeyin uy
kuda olmasını belirtmek gerekmiştir ki bu da in ve cinlerin uyku
da olmasıyla anlatılmıştır. Üstelik her iki kelimenin bizim imaj dün
yamızda korku ve dehşetle beraber kullanıldığından faydalanıla 
rak , şiire hakim olan korku unsuru biraz daha güçlendirilmiştir. 
İn ve Cin kelimelerinin son seslerinin sürekliliği, yine şiirin bütü
n ündeki ürpertiyi tekrar eder. 

Şiirde en çok değişmeye uğrayan kısım 4. kıtadır . Bu kıtanın 
dört mısraı da ayrı zamanlarda değişmiştir. 1 .  mısra 

Kaldırımlar, ıstırap çekenlerin annesi 
iken ,  

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi 
olur. Bu değişmede yalnızlık tema'sı rölyef kazanır . 2. mısra Ha
yat dergisindeki ilk çıkışında; 

Kaldırımlar, derdime kardeş çıkan insandır 
şeklindedir. Bu mısra, Kaldırımlar kitabından itibaren 

Kaldırımlar, içinde yaşamış bir insandır 
şekline döner ki bu sonuncusu daha tecridi bir ifade taşımakta
dır. 3. mısra 

Kaldırımlar, duyulur sükun içinde sesi 
iken , Ben ve Ötesi 'nden it!baren 

Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi 
olarak değişir. ilk şekilde , kaldırımların sesinin duyulduğu, fakat 
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bu duyulmanın sükftn içinde olduğu anlatılmıştır. Sükftn içinde, 
burada bir hal zarfıdır. ikinci şekilde ise, kaldınmlann sesi, ancak 
ses kesilince duyulacaktır. Burada da ses kesilince ibaresi zaman 
zarfıdır ve duyulma'nın şartıdır. Kaldınmlann sesinin duyulması, 
ses kesilmesi şartına bağlanmıştır ki, bu da şiirin vermek istediği 
duyguya daha uygun düşmüştür . Esasen sükftn'un sesle değil, 
hareketle ilgili bir kavram oldu�u hatırlanırsa, ikinci şekilde ,  yani 

ses kesilince kaldınmlann sesinin duyulması daha mantıkidir. Ay
rıca, değişen kelimelerdeki 's' ünsüzlerinin tekrarı da fonetik bir 
unsur oluşturur. 

Aynı kıtanın 4. mısraı önceki şekliyle 
Kaldırımlar , içimde uzayan bir lisandır 

olarak yazılmıştır . Mısram Sonsuzluk Kervam'nda değiştirilen şekli 
ise 

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır 

olmuştur . Evvelkinde bir iç lisanın devamlılığı bahis konusu iken, 
ikinci şekilde "kıvrılma" kelimesinin zihinde uyandırdı� yılan ima

jıyla şiirin trajik tema'sı güçlenir. 
5. kıtanın 2. mısraı 

Ben bu kaldırımların istedi�i çocuğum 
şeklinden 

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum 
şekline dönmüştür. Emzirmek, kaldırımlarla insan arasındaki iliş
kiyi kuvvetlendirirken , bir önceki kıtada "kaldırımların yalnızların 
annesi" olması ile de motif olarak uyum sağlamıştır . 

Necip Fazıl'ın bu çok meşhur olmuş şiirinde birkaç mısram 
değişmesi üzerindeki izahlarımızın diğer şiirlerine de tatbik edil
mesi mümkündür. Her değişiklik için , gerek dil, gerek şiir esteti
ği , gerekse şiirin şekil ve muhteva uygunluğu bakımından daima 
olumlu kanaatlere varmak mümkün değildir. Nitekim , ilk mühim 

değişikliklerin yapıldı�ı Sonsuzluk Kervanı yeni yayınlandığı za
man, bazı tenkitçiler eski şekilleri daha iyi bulduklarını da söyle-
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mişlerdir. Şiir okumada ve bir şiir zevkinin teşekkülünde alışkan
lıklann da mühim rolü oldugu unutulmamalıdır. Bu degişmeler 
hakkında farklı kanaatlere de vanlsa , Necip Fazıl'ın şiirlerinin bu 
gelişme çizgisi , bize usta bir elin , dili plastik bir hamur gibi kulan
makta mehAretini göstermektedir. 

Bütün şiirlerindeki degişmelerin incelenmesinden , bunların 
şu sebeplerden kaynaklandı�ı görülür: 

1 .  Şair, hayatının bir devresinden sonra geçirdigi fikri de�iş
meler sebebiyle , şiirlerinin bir kısım kıta ve mısralarını çıkarmış , 
reddetmiş veya degiştirmiştir . 

2 .  Bir kısım şiirlerini , poetika açısından zayıf gördügü için şiir 
kitaplanna almamıştır . 

3 .  Manaca şiirin veya mısram tema'sına uygun düşmeyen ke
limeleri degiştirerek yalın ve som mısra yapısına dogru gitmiştir. 

4 .  Temayı en çarpıcı şekilde ifade edecek, kuvvetli, plastik 

ve ekspresyonist tesirler bırakacak kelimeleri seçmiştir. 
5. Yine temayı en uygun tarzda destekleyecek seslerden , al

literasyonlardan , açık-kapalı hecelerin armonisinden faydalana
rak fonetik bir bütünlüge ulaşmıştır . 

• Necip Fazıl, şiirlerinde, maddeler hAlinde verd@miz bu hu
susları tesadüfi olarak yakalamış de?!!ldir . Poetika'sında şiirin oku
yucu üzerinde bir afyon tesiri bıraktı�ını ,  şairin ise "bu afyonu es
rarlı havanlarda hazırlayan ve tek miligramının tek hücre üzerin
deki tesirini hesaplayan bir simyacı" oldu�u şeklindeki ifadesiyle 
anlatmıştır. Şiirde her kelimenin bir hesaba göre tertibini ve seçil
mesini ise yine Poetika'nın şu satırlarında buluruz: 

"Şiirde her kelime, kendi zatı ve öbür kelimelerle nisbeti yö · 

nünden şairin gözünde, içine renk renk, çizgi çizgi ve yankı yan
kı cihanlar sıgdırmış birer esrarlı bilh1r zerresidir. Şair bu kelime
leri gözbebegine ve kulak zanna dayayarak seçer, dizer, kaynaş
tırır, bütünleştirir ve bir simyacı hüneriyle terkibini tamamlarken , 

iç şekli, kendi içindeki mana heykeline eş olarak, kalıba döker . . .  " 
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Necip Fazıl'ın bu cümleler arasında renk renk ve çizgi çizgi 
sözleriyle anlattığı şey, şiirin dekoratif dünyasıdır. Şiir, bunlarla 
resim sanatına yaklaşır . Yankı yankı kelimeleri ise onun fonetik 
bahsini hatırlatır . Bununla da şiirin musiki ile ilgisi sezilir . Nitekim 
sonraki cümlede ,  şairin her kelimeyi gözbebeğine ve kulak zarı
na dayaması da aynı fikri destekleyecektir. Resim ve musiki sa
natıyla kurulan bu temas, Necip Fazıl'ı, kısmen Ahmed Haşim'in 
şiir anlayışına yaklaştırırken ,  Poetika'nın yazılışından birkaç se
ne evvel ortaya çıkan Garip'çilerin şiirde tedahüle (şiire resim ve 
musikinin karışmasına) karşı çıkan görüşleriyle de tam bir tezat 
teşkil etmiştir . 

Bütün bunlar, günlük hayatta kullandığımız dilin , deyimler , 
mecazlar ve tecrit yoluyla zengin bir edebi dil, bir şiir dili haline 
gelmesi demektir . işte Necip Fazıl ,  mütemadi bir arayış olan h ı  
değiştirmelerle, alelade dilden gittikçe bir tecrit diline, edebi dile . 
şiir diline ulaşmanın çok dikkate şayan örneklerini vermiştir . As
lında bu değişmeler pek çok sanatkar için bahis konusu olmuş
tur . Yalnız bu oluş (tekevvün) onlarda zihni bir hadise , nihayet 
müsveddelerde kalmış bir çalışmadan ibaretken, Necip Fazıl'da 
okuyucu karşısına çıkmak cesaretini bulmuştur . Türk edebiyatında 
kendi şiirini, yayımlamak sOretiyle bu kadar değiştiren bir şair yok
tur . Belki dünya edebiyatında da yoktur veya çok ender buluna
bilir . Fakat bu hadise bize , zihni hayatını bu kadar dışa vuran bır 
şairle , şiir dediğimiz oluş'un doğumu ve gelişmesi üzerinde bir da
ha düşünme imkanı vermiştir . 
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VI. Tiyatrosu 

Necip Fazıl'ın tiyatro çalışmalan, hattA tiyatroya olan ilgisi Er
tuArul Muhsin tesiriyle başlar. lsveçli yazar Strindberg'in Cehen
nem adlı trajedisini Türkçeye çeviren Muhsin, 1927 yılında eseri 
sahneye koyar ve kahramanı Adolf rolünü de bizzat oynar. Ti
yatroyu seyreden Necip Fazıl, hatıralarında hem esere, hem de 
Muhsln'in oynayışına hayranh�ını gizleyemez: "Muhsin'in, kah
ramanı canlandınşında, bel kemi�inden aşa�ı bir yılan kaymışça
sına ürpertilerle" dolmuştur. Daha sonra yine Muhsin'in tercü
mesinden ve yine Muhsin'in oynadı�ı Hamlet'! seyretmiş ve hak
kında "Büyük aktör!" hükmünü vermiştir. Bir gün Muhsin Ertu�
rul'un Kaldınmlar şairine tiyatro yazması teklifi, devrin işlenmekte 
olan konulanndan birini gündeme getirir: Milli Kurtuluş Hareke
ti! Necip Fazıl ilk tiyatro eseri olan Tohum'u yazar. Bu hareketin 
yazara göre mühim başlangıç merkezlerinden biri olan Maraş'ta, 
maddeci batıya karşı mistik bir ruhla mücadelenin hikAyesi, pi
yesin konusunu teşkil eder. Fakir ve içine kapanmış bir Anado
lu'nun , bir gün , bütün teknik vasıtalarla, nisbet edilmeyecek 
insan sayısıyla tecavüz eden işgalcilere karşı direnmesi bek
lenen şey de�ldir. Ama "Avrupa'da okumuş ve Avrupa'yı bü
tün dış tesellileri ve iç bunalımlanyla aydın bir batılıdan daha iyi 
tanımış soylu bir Maraşh" (Necip Fazıl , BAbıili) olan Ferhat Bey, 
Anadolunun bu rOhunu keşfetmiş ve bu direnişin öncülerinden 
olmuştur. Bu, tekn�e, hattA akılcı görüşe bir direnişin de sem-
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bolüdür. Piyeste, "Ferhad Bey, biraz düşün! Akıl . . "  diyen Ma
raşlı AAa'ya Ferhad Beyin cevabı şudur: 

"Biz çoktan beri kaybettik aklımızı . Onu çoktan beri rüzgara 
savurduk . . .  Bir avuç Maraşlı, memleketinizi yabancıya teslim et
memeye karar verdi�iniz zaman, yapMınız hareket bundan da
ha mı akla yakındı? Hiç kendinizi düşmanınızla karşı karşıya koy
dunuz mu? Kaç kişisiniz? Kaçın1Z1n eli ayağı tutar , kaç kurşunu
nuz ve kaç bıça�nız var? Karşınızdaki kimdir? Top, mitralyöz, tank 
nedir? . . .  Size bunları akıl mı yaptırdı? Sizin akıl diye belledi�iniz 
şey parmak hesabı gibi birkaç sayıdan başka ne bilir? Gözüne gös
terilen, aya�ına getirilen şeyleri ölçüp biçmekten başka neye ya
rar? Akıl ne kendi başına bir şey görebilir , ne de kendi başına bir 
iş başarabilir . Onlar akıllarıyla top yaptılar . Biz yapmadık. Şimdi 
biz, aklımızdan başka bir tarafımızla bir iş yapabilirsek yapaca�ız. "  

Ferhad Bey'in, aklın karşısına koymak istedi�i güç ruhtur. Bir 
bakıma Tohum rasyonalizme ve onun doğurduğu materyalizme 
karşı spritüalizmin zafer şarkısıdır. Ferhad Bey'in konuşmaların
da, Necip Fazıl'a tiyatroda asıl şöhretini sağlayacak olan Bir Adam 
Yaratmak'taki Husrev'in trajedisine hazırlık dikkati çeker: 

"Gizlilik, gizlilik, sen benim herşeyir. sin . seni ele veremem, 
ben sensiz kalamam. Mistikler ne güzel söylemiş. Sırrımız içimiz
de kaldıkça ona biz hakimiz. Sırrımız bizden gidince bize o ha
kimdir . Hakim olmak. Kendisine ve her şeye . . .  Alla hım! İşte se
ninle yapayalnızım . Böyle yapayalnız sana kaç kere haykırdığımı 
bilirsin! Allah'ım , sonsuz gökleri masmavi bir nurla dolduran Al 
lah'ım, kudretlerin kudreti, iradelerin iradesi , imdadıma gel! Be
ni tut, beni kavra, beni bırakma! Sırrımı benden çıkarma! Beni 
sımmın ayaklan altına atma! Beni ört, beni gizle , beni gösterme!" 

Eserde, milletin ruhunu temsil eden tohum düşüncesine karşı, 
ferdin dramı geri plana itilmiştir. Bütün mistikli�ine rağmen T o
hum, sosyal planı ortaya koyma peşindedir denebilir. Yakub Kad
ri'nin Yaban romanından dört sene sonra kaleme alınan Tohum'
da, bütün kıraçlı�ına ra�men Anadolu'nun ruhunu keşfedeme-
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yen yabancı gözü tenkid edilir. Bir bakıma, hıç olmazsa bazı pa
sajlanyla Yaban'ın köye ve köylüye bakışına bir tepki olur: 

"Ferhad Bey- Evet, ey münevverler. Ben bu ey münevver
lerden ne kadar korkanın bilemezsiniz. Bir geyik arslandan bu ka
dar korkamaz. Onun için degil midir ki, burada köylüler arasın
da oturuyorum . (Elini gögsüne götürür, ceketini gösterir) Ve işte 
böyle köylüyle münevver arası giyiniyorum. Zira ve ne yapayım 
ki, onlardan, topragı yoguranlardan değilim . Münevver de degi
lim . Çünkü münevverin ne demek olduğunu galiba biliyorum. 

Yolcu - Hem sizin gibi , okumuş ve düşünmüş adam inceligi
nin son basamağına varmak, hem de iptidai Anadolulu ruhun
dan bir şey kaybetmemek. Ne güzel! 

(Ferhad Bey yolcuya bakar. Birdenbire c1::vap vermez. iskem
lesine doğru gider. Oturur. Düşünür gibi durur . Birden doğru
lur . )  

Ferhad Bey- Siz Anadolu�ıu tanıyor musunuz? 
Yolcu- Anadolu bild@mizden başka bir şı:y rrı;dir? 

Ferhad Bey- Çok başka . Başınızı döndürüp bakın Anadolu' -
ya! Ne görüyorsunuz? Tek tük yeri ellenmiş, çok yeri boş, uç
suz bucaksız bir toprak . Toprak renginde , toprakla bir hizada kös
tebek yuvası gibi evler, paçavrası yetti!:Ji kadar örtünmüş sıska vü
cutlar ve bu vücutların tepesinde ne düşündüı:Jü, ne duyduğu be
lirsiz yanık ve asık yüzler. İşte frenk seyyahın ve fotoğraf maki
nesinin gördüğü Anadolu.  

Yolcu- Anadolu'nun görünmeyen bir tarafı mı var? 
F�rhad Bey- (Sesi birdenbire en üst perdeye fırlar) Ruhu var! 

Ruh görünmez! 
Yolcu- Biz bu ruhu tanımıyor muyuz? 

Ferhad Bey- Biz bu ruhu tanımıyoruz. Çünkü bu ruh dal bu
dak salmış bir ağaç gibi gözönünde fışkırmış hakikatlerden değil
dir. En derin ve en gizli hakikatlerdendir. Hakikat kesifleştikçe kü

çülür ve küçüldükçe gizlenir. Bir tohum gibi ."  
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Necip Fazıl'ın yine bu tarihten iki yıl evvel yazdı�ı Ne İleri 
Ne Geri şiirinde, zamanın ve mekanın birbirine ba�lılı�ı motifi, 
Tobum'da Ferhad'ın sözleriyle dile getirilir: 

"Ferhad Bey- Varsın ömrünüzde , bir gün hatırladı�ınız za

man , size sonu gelmemiş şeylerin merakını yaşatan bir yer bu
lunsun . (Aya�a kalkar . Yolcuya dowu yürür . )  Gece trendesiniz. 
Herkes uykuda, siz uyanık. Tren birdenbire yıldırım h!Zlyla bir şeh
rin içinden geçer. Durmadı�ınız bir gar . Dönüyorsunuz. Siz dö
nerken sokakların ip gibi dümdüz ışıkları da karşınızda dönüve

rir. Her soka�ı bir başka sokak takib eder. Bu sokaklarda yüzleri
ni hiç görmedi�iniz, ve görmeyece�iniz insanlar . Bir pencerede 

bir kadın . Size do�ru gelen bir araba . Hepsi bu kadar. Şehir bitti . 
Gene karanlık ovadasınız. Gidiyorsunuz. Bir daha hiç görmeye-

. ceğiniz ve belki düşünmeyece�iniz bu şehirden içinize akmış ne 
korkunç bir sır var . Zaten hayat bu değil mi? Hepimiz bu trende 
değil miyiz?" 

Tobum'u Ertuğrul Muhsin çok be�enir. Kendisi sahneye ko
yar . Ferhad rolünü de kendisi üıerine alır. Gerek eserin kendisi, 

gerekse oynanışı, tenkitçiler tarafından umumiyetle takdirle kar

şılanır . Bütün bu olumlu görünüşlere rağmen tiyatro tutunamaz 
ve kısa zamanda perdelerin kapanması gerekir . Necip Fazıl'a gö
re halk beğenmemiştir . Eğer kendisi seyirciler arasında bulunsaydı 
şöyle tenkit edeceğini hatıralarında kaydediyor: 

"Bu piyes dinamik hayat akışına ters, küçük hareket baha
neleri etrafında, hep mücerret fikirlerle örülü diyalog manzume
lerinden ibarettir ve tiyatro eseri de�ildir . İçindeki fikirlere g�lin

ce . onlar maka lelik şeylerdir ve kıymetleri ayrı bir mevzu . . .  " 
Sanatına hayran olduğu Muhsin Ertu�rul'un oyununu da zi

yan ettiğine inanan Necip Fazıl, hem kendi tiyatrosunu, hem de 
Muhsin'i kurtarmak için "Bir Adam Yaratmak"ı kaleme alır. Eser 
1 937 kışında yine Muhsin Ertu�rul tarafından sahneye konar o 
devir tiyatrosu için büyük hadise olur. Bu defa tenkitçilerden ol
duğu kadar seyirciden de takdir gelmiş ve uzun zaman kapalı gi
şe oynamıştır. 
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Bir Adam Yaratmak'da , Necip Fazıl'ın kendi Tobum'u için 
söyledikleri yok değildir. Yani bu da, önceki gibi mücerret fikir
lerle örülüdür. Yalnız öncekinde olduğu gibi , vak'a esasen hare
ketliliğe , yani dinamizme müsait değildir. Bir savaş sırası müca
dele eden insanların mistik düşüncelere kapılması , vak'anın ha
reketlil@ne uygun düşmemiştir. Bir Adam Yaratmak'ta Hüsrev, 
Tohumun Ferhad'ının fikirlerini, daha müsait bir dekor ve vaka 
içinde devam ettirir. Hüsrev, bir buhranın insanıdır . Eserinde bir 
insan yarattığı, böylece Allah'a karşı geld@ için cezalandırıldığı
na inanmıştır. insanın ise iradesi yoktur. Her hadise onu mukad
der akıbetine doğru götürecektir . İlerde Parmaksız Salih tiyatro
sunda tekrar edeceği gibi, veraset burada da kaderin bir tezahü
rü olarak görünür. Eser yapı ve teknik bakımdan da başarılı bir 
kompozisyona sahiptir . Bir tiyatro yazarı olan Hüsrev'in "Ölüm 
Korkusu" adlı tiyatrosuyla, "Bir Adam Yaratmak" tiyatrosunun 
vakas:, adeta içiçe . sağlam bir örgü içinde beraber yürür. Necip 
Fazıl , eserinin sahneye konuluşu sırasında Türk Tiyatrosu dergi
sine şu satırları yazar : 

"Evvela sanatkar nedir? Bütün imkanların erişilmez münte
hası , gayelerin gayesi, kemallerin kemali .  maveraların maverası 
olan Allah'a doğru, sonsuz bir tekamül yolunda giden insan oğ
luna mahsus ibda nevileri içinde en zengin . en güzel hissenin üze
rine oturmuş mahlük! Onun bir eseri , bir de kendisi vcırdır . İşte 
sanatkar. çok defa, yaratmaya kalkıştığı tipin . yaratılmış olan ta 
kendisidir . "  

Necip Fazıl'ın tiyatroda üçüncü denemesi Künye , 1938 so
nunda neşredilir . Bu da Tohum'da olduğu gibi savaş kahraman
larını konu almıştır. Fakat tema artık tamamen ferdi olmuştur . Ese
rin kalıtamanı Gazanfer, bir asker olarak künyesini aşmayı, ideal 
bir kumandan olmayi istemiştir. Fakat künyesi, toplumdaki menfi 
tipler yüzünden hep ceza işaretleriyle dolmuştur. Aynı sınıftan ol
dukları halde . arkadaşı Necati daima terfi ederek en iyi şartlar al
tında çalışmış, her devre uygun bir tip olmayı becermiştir. Necati
Gazanfer zıtlığı dikkatli bir paralellikle hemen her tabloda göze 
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çarpar . Est.>r. G azanfer'i ıı . artık hiç bır ışe 1;aramayaıı ü ııifornı.ı 

sı\'la konuşurken sona erer : 
"Tek fikrini işe çevireınedin . Halbuki fikirlerin vardı . onlar iş 

�)lma�·ı bt.'kliyordu .  Bir de senden fatihlik istedim . Fatihlik iş adam
larının harcı . Artık sana acımıyorum. Dur . Hamza Çavuş gelsin . 
seni tavana attırayım . . .  Evladım . künyeni aşmaya bak! Gazanfer 
Paşa künyesini aşmak için her şeyi yaptı ama olamadı . aşama-
d .. ı .  

Necip Fazıl , tiyatroyu , güzel sanatlar içinde bir zirve olarak 
kabul eder. Onu, "ön tarafı açılır-kapanır bir mikap içinde hayatı 
yakalamak" şeklinde tarif eder. Tiyatronun ön tarafının açılır
kapanır oluşu, di!1er edebiyat türlerine göre seyirciye (halka) da
ha açık ve yakın olmasının sembolüdür . Bu görüş, aynı zaman
da Necip Fazıl'ın tiyatroda toplum meselelerine kendisini daha 
yakın buldu!1unu gösterir . Mikap (küp} kelimesi ise sanatkarın bu
rada belli bir mekana mahkOmiyetidir . Hayatın tiyatro ile yaka
lanmasına gelince . Burada da gerçekçi bir sanatın tarifi ile karşı
laştıwmız düşünülebilir. Halbuki Necip Fazıl'ın tiyatrosunun ha
yatla (gerçekle) ilgisi , şiirinde oldu!1u kadardır. Nitekim onun, ti
yatro için söyledi�i başka bir tarif "rüyanın maddeye aktarılması" 
şeklindedir ki, bu kendi tiyatroları için belki öncekinden daha uy
gun olacaktır . Gerçekten de , şiirinde çok mücerred olarak hisse
dilen ve müphem bir karakter gösteren korku , dehşet, sıkıntı, ve
him , şüphe, yalnızlık gibi duygu ve temalar, tiyatrolarında adeta 
kahramanlarının şahsında müşahhaslaşmışlardır. 

Necip Fazıl'ın tiyatrolarında işledi!1i konuların da şiirleriyle il
gisi vardır . Bunlar. günah duygusu,  vicdan azabı, kader ve ira
de , akıl - duygu - sezgi ilişkileri, m�dde ve ruh mücadelesi, bilin
meyenin araştırılması, aklın sınırlarının zorlanması , her şeyin öte
sinde bir sır bulundu�u inancı gibi metafizik ve psikolojik prob
lemlerdir . Bu konular dikkate alınarak onda, geçen asrın sonları 
ile asrımızın başında, bilhassa kuzey Avrupa edebiyatının şöhret
i; tiyatro yazarları lbsen (Norveç) , Strindberg (İsveç) ve Maeter
linck (Belçika)'in tesirinden bahsedilmiştir. Sembolik bir ifade ile 
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aşın bir idealizm , karamsar bir dünya görüşü ve korku duygula
rıyla tezahür eden Avrupalı yazarların doğrudan doğruya veya 
Ertuğrul Muhsin tesiriyle Necip Fazıl üzerinde rolleri olduğu dü
şünülebilir. Bununla beraber Necip Fazıl'ın tiyatrolarında vak'a, 
mekan ve kahramanlar tamamerı yerli olduğu gibi, tesir etmiş ol
duğu ileri sürülen bu temaların işlenişi de yerli motiflerle gercek
leşmiştir. Bilhassa lbsen tesirinin bahis konusu edildiği Bir Adam 
Yaratmak'tan iki sene sonra yazdığı Sabırtaşı, yerli olmanın ya
nında Türk masal motifleri gibi folklorik malzemeden hareket edi
lerek kurulmuştur. Bununla beraber Sabırtaşı için de Maeterlinck' 
in Mavi Kuş' undan getirdiği bazı motifler söz konusu olmuştur. 

Necip Fazıl'ın tiyatroları , tezli tiyatro türüne girer. Bununla 
beraber tezler, eserlerin güçlü ve ustalıklı tekniği · içinde, olabile
ceği kadar eritilmiştir. Kendi ifadesiyle tiyatro "tezin laf olmaktan 
-:-ıkıp , büyü olduğu yer"dir. Zaman zaman tesirli ve nüfuzlu bir 
ifade tarzıyla ve biraz mübalağalı bir üslupla ve her zaman teatral 
tavırla ulvi ihtirasları, kahramanlık ve alicenaplık, şeref' izzeti ne
fis duygularını dile getiren konuşmalaı, klasik tiyatronun tiradla
rını hatırleıtır . 

Henıen bütün piyesleri, tiyatro tekniği açısından aşırı tefer
ruata boğulmuş görünür . Gerçekten bu eserlerin metinlerinde , 
sahneye <oyucuya (rejisöre) hiçbir yorum imkanı bırakmayan bir 
aksesuar, dekor, kostüm, ışık, ses tonu,  jest ve mimik teferruatı 
dikkati çeker. İstanbul Şehir tiyatrolarında kendi oyunlarının pro
valarında oyuncu seçimine kadar müdahaleci, hatta Parmaksız 
Salih oyununda olduğu gibi istediği zaman, eserini oynanırken geri 
alan bir yazar olarak bilinen Necip Fazıl'da bu davranış tarzını, 
muhteva ve şekil bütününün gerçekleşmesindeki titizliği ile izah 
etmek gerekir . 



VII. Hikaye ve Romanları 

Necip Fazıl, yazı hayatının ilk yıllanndan itibaren ,  şiir ve ti
yatro kadar sürekli olmamakla beraber hikaye ile de uğraşmıştır. 
1928 yılında Cumhuriyet Gazetesinde çıkan ilk hikayelerini Bir
kaç Hikaye Birkaç Tahlil (1932) adı altında toplamıştır . Bu ki
taptaki tahlillerin dışında yer alan sekiz hikayesi şu başlıktan taşı

maktadır : Bir Yalnızlık Gecesinin Vehimleri, Paradi, Eski Elbise
lerin Hafızası , Sırtlan , Ölü Saklayan imam, Hayalet, Yılan Kale

sindeki Hazine, Yemek Yemeyen Adam. Daha sonra bunlara ila

velerle Ruh Burkuntulanndan Hikayeler (1965) , Hikayelerim 
( 1970) kitaplannı neşreder. Ölümünden sonra da mirasçılan, için
de 52 hikayesi bulunan Hikiyelerim'i yayınlarlar . Bu hikayele
rinden sekizi kumar ve hasta kumarbaz tipi etrafında bir bütün
leşme gösterir . Bunlardaki şahıslar, vak'a ve temalar kısmen 
Nam-ı Diğer Parmaksız Salih tiyatrosunda işlenmiştir . Bu tema

nın dışında, hikayelerindeki problemlerde de, şiir ve tiyatroları 

için bahsettiğimiz dekor, fikirler ve yapı hakimdir . Bununla bera
ber hikayelerinin , roman ve şiirlerindeki sembolik-alegorik, hat
ta metafizik ve metapsişik yapıya kıyasla daha gerçekçi bir teme
le oturduğunu söylemek gerekir . 

Necip Fazıl'ın son yıllannda yazdığı ve roman adı altında neş
redilen iki kitabından Aynadaki Yalan, ideolojik bir karakter gös

terir . Eserin tezi , edebi değerinin çok üzerindedir ve adeta her 
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sayfasında varlı�ını hissettirir. Romanın bu tarafı, Necip Fazıl'ın 
siyasi, dini ve sosyal fikirlerinin basit vak'a ve diyaloglarla roman
laştırılmış halidir . Bu haliyle aynı düşünceleri İdeolocya Örgüsü 
ile bunun etrafında toparlayabilece�imiz kitap ve yazılannda bul
mak mümkündür. Ölümünden sonra basılan Kafa Kiiıdı ise O 
ve Ben'in ve Babıill'nin hazırlık notlan veya müsveddeleridir. Bu 
iki otobiyografi daha önce çıkmamış olsalardı, Kafa Kipdı için 
bir "kurgu" yapısı aramak belki mümkün olabilirdi ,  fakat önceki 
iki kitabını okuyan okuyucu için bunu da söylemek mümkün de
�ildir . Kaldı ki , "kurgu" meselesinin dışında her iki kitap hakkın
da roman adını vermek için , romanın yeni tariflerini aramak ge
rekecektir. Hikaye türünde başanlı bir çizgi takip etmiş olan Ne.
cip Fazıl'ın, roman alanında aynı başanyı gösterdi�ini söylemek 
mümkün de�ildir. 
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ŞiiR. TiYATRO. HiKAYE VE YAZILARINDAN 
SEÇMELER 

ŞiiRLERi: 

Güneş çekildi demin, 
D�du bir renk akşamı. 

Bu, bütün günlerimin, 
içime denk akşamı. 

Akşamı duya duya, 
Sular yattı uykuya; 
Kızıllık çöktü suya, 
Sandım bir cenk akşamı. . .  

Yegane 

Şimdi bir sor gibi yıkılan gönül 
Sevgi diyarının viranesidir. 
Yalnızlık içinde sıkılan gönül 

Hasret ateşinin pervane sidir . 

Başından geçen hal bir mübtelanın, 
Kanlı izleridir aynı belanın; 
Aynı MecnOn ile aynı Leylanın 
Bu demde söylenen efsane!> ;dir. 

Görünce kaygunun azAdelei 
Derhal olur ölüm Amadeleri, 
Dünyayı taşı11r üftadeleri, 
Her biri deliler divan esidir. 
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Dense de lebinde mey bulunduğu 
Yoktur bu uğurda mest olunduğu, 
Çünkü o afetin bize sunduğu 
Bir zehirli firkat peymanesidir. 

Güya mezardan bu'gün çıkmış kadar 
Saldırmış dünyaya acıkmış kadar, 
Artık hissetmeden pek bıkmış kadar 
Gönülden sevmenin blganesidir. 

Güzelliği nurun değildir eşi , 
Onu aydınlatan bir hırs ateşi; 
Başında gezdirse bile güneşi 
Bence yine zulmet nişanesidir. 

O hüsran yoluna saptıran güzel 
Aşk mabedine put yaptıran güzel 
Günlerce kendine taptıran güzel 
Kafirler bezrrıinin yeganesidir. . . .  

Veda 
Elimde, sükutun nabzını dinle , 
Dinle de gönlümü alıver gitsin! 
Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle , 
Yaşlı gözlerime dalıver gitsin! . .  

Yürü , gölgen seni uğurlamakta, 
Küçülüp küçülüp kaybol ırakta, 
Yolu tam dönerken arkana bak da,  
Köşede bir lahza kalıver gitsin! . .  

Ümidim yılların seline düştü , 
Saçının en titrek teline düştü , 
Kuru yaprak gibi eline düştü , 
İstersen rüzgara salıver gitsin . .  



Aynadaki Hayalime 

Akmayan yaşlarla sıcacık yüzün ; 
Yavrum, bugün seni pek ölgün gördüm. 
Gözünde bir kaçak noktadır hüzün , 
Neş'eni ne bugün , ne de dün gördüm . 

Eğri dallar gibi halsiz, yorgunsun, 
Birikmiş sulardan daha durgunsun , 
Görünmez bıçakla içten vurgunsun 

Seni öz yurdunda bir sürgün gördüm . 

Geçti bir cenaze peşinde ömrün ; 
Bilemem, vardığın neresi, bugün? 
Hergün yürüdüğün kadar yürüdün , 
Arkasından kendi ölünün ; gördüm . . .  

Rüzgar 
İçerimde koca bir dağ gizlidir, 
Rüzgar döne döne çıkar mı bilmem . 
Yarim ince uzun , saz benizlidir, 
Başımı göğsünde sıkar mı bilmem . 

Hey . . .  ne kimsesizdir bu uzun yollar, 
Gözlerim yollarda birini kollar, 

Bana kim göklerden bir haber yollar, 
Gökler susa susa bıkar mı bilmem . 

İçlensem, içlensem bir hayal kursam, 
Göklere yaslanıp çığlık savursam ,  
İçimdeki dağı dağlara vursam 

Bu vuruş gönlümü yıkar mı bilmem . 
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Ninni 

Melekler dolanır bu kuytu yerde , 
Ey gün kadar güzel çocuğum , uyu! 
Bir gün hasretiyle için titrer de, 
Anarsın , bu derin , tatlı uykuyu . 

Uyu da gündüzler su gibi dinsin , 
Menekşe gözüne kirpikler insin ; 
Yarın şafak vakti , içine sinsin , 
Güneşle uyanan kuşların huyu . 

Uyu yavrum,  akşam seni üzüyor, 
Artık gözlerini uyku süzüyor; 
Uykunun gölünde başın yüzüyor, 
Dalgalandırmadan o durgun suyu . .  

Serseri 

Yeryüzünde yalnız benim serseri , 
Yeryüzünde yalnız ben derbederim. 
Herkesin dünyada varsa bir yeri , 
Ben de bütün dünya benimdir derim 

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı, 
Aradım bir ömür, arkadaşımı. 
Ölsem dikecek yok mezar taşımı ;  
Halime ben bile !ar.et ederim . 

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar; 
Ne kendisine yar, ne kimseye yar, 
Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, 
Gölgemin peşinden yürür giderim . 



Anneme Mektup 
Ben bu gurbet ile düştüm düşeli, 
Her gün biraz daha süzülmekteyim . 
Her gece, içine mermer döşeli, 
Bir soğuk yatakta büzülmekteyim . 

Böylece bir lahza kaldığım zaman, 

Geceyi koynuma aldığım zaman , 
Gözlerim kapanıp daldığım zaman, 
Yeniden yollara düzülmekteyim . 

Son günüm yaklaştı görünesiye, 
Kalmadı bir adım yol ileriye ; 
Yüzünü görmeden ölürsem diye, 
Üzülmekteyim ben , üzülmekteyim . 

O Genç 
O genç öldü . . .  o genç eridi, bitti , 
İçirdi toprağa kızıl kanını. 
O genç yadellere bırakıp gitti, 
Hem kız kardeşini hem vatanını . 

O genç neydi , o genç dağlar gibiydi, 
Durmadan içinden çağlar gibiydi , 
Düşündüğü demler ağlar gibiydi, 
Duymayan, bilmeyen yoktu anını. 

Alnında ışığı sönmüş bir bere , 
O genç bir gün dönüp baktı göklere , 
Ömründe ilk defa kapandı yere, 
O da teslim etmek için canını . 
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Ağlayan Çocuklar 
Kafesli evlerde ağlar çocuklar, 
Odalarda akşam olurken henüz. 
O zaman gözümün önünde parlar, 
Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz . 

Ne vakit karanlık kaplasa yeri, 
Başlar çocukların büyük kederi; 
Bakınır korkuyla dolu gözleri: 
Ya artık bir daha olmazsa gündüz? 

Gittikçe kesilir derken sedalar, 
Gece; bir siyah el gözümü bağlar; 
Duyarım,  içime sığınmış , ağlar, 
Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz . . .  

Kara Baht 
Pazardan pazara gezdirdi beni ,  
Sonunda bir pula sattı kara baht. 
Yan yan bakışlarla ezdirdi beni, 
Fırlatıp ortaya attı kara baht. 

Durmadan dem vurdu gençlik çağından , 
Kızıl şaraplardan üzüm bağından; 
Emdirdi yarimin kan dudağından 
Döktüğüm kanları tattı kara baht. 

Gün oldu önümden el gibi geçti, 
Su gibi parladı sel gibi geçti; 
Bir duman kaldırdı ,  yel gibi geçti , 
T azları toprağa kattı kara baht. 



Bundan sonra kasdı yalnız canadır, 
Elim, avucumda son kalanadır; 
O kahpenin bütün nazı banadır . 
Yoksa çok kucakta yattı kara baht. 

Sa!1ımı çevirdi, solumu kesti, 
Kanadımı kırdı, kolumu kesti, 
Bir harami gibi yolumu kesti, 
En fena günümde çattı kara baht . 

Bahtım bana kıydı bu genç yaşımda, 
Artık çukurum da hazır, taşım da; 
Bir altın ok gibi döndü başımda 
Tunçtan yüre!1ime battı kara baht . . .  

Palandöken Dağlan 

Bir gün Palandöken da!1ından geçtim, 
Artık son ışıklar sönüp çakarken ;  
Ta  uzakta eski bir hanı seçtim, 
Yolcular önünde ateş yakarken . 

Bu da!1lar ne yaman, yüce da!1lardı, 
Başında bir bora döner, ça?llardı .  

Derindeki sesler o sadalardı, 
Köpüklü ırmaklar durmaz akarken .  

Kat kat bulutlan başımla deldim, 
Çıktım, çıktım, en dik yerime geldim; 
Birdenbire bir kuş gibi yükseldim, 

Başımı kaldırıp gö!1e bakarken . . .  
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Rüya 
Uzun bir uykudan kalkıp bir sabah, 
Baktım ki , yepyeni odamda eşya. 

Çocukluk evim bu değildi. . .  Eyvah! 
Gördüğüm, değildi bildiğim dünya! 

Ellerim bir kanat gibi titrekti, 

Tutmasam, gözümden yaş inecekti; 
Bir şey, beni dürtüp aynaya çekti, 
Ondaydı gecenin esrarı gı1ya . 

Sordum etrafıma ne oldu, ne var? 
Nedir suratımda bu çukur yollar? 
Sanki yaşamaya güvenim kadar 
Büyük bir şey çaldı benden o rüya . . .  

Anneciğim 
Ak saçlı başını alıp eline , 
Kara hülyalara dal anneciğim! 
O titrek kalbini bahtın yeline, 
Bir ince tül gibi sal anneciğim! 

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, 

Gecenin ardİnda yine gece var; 

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, 
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim! 

Gözlerinde aksi bir derin hiçin, 
Kanadın yayılmış, çırpınmak için ; 

Bu kış yolculuk var, diyorsa için , 
Beni de beraber al anneciğim! . . .  



Azgın Deniz 
Hangi hissin parmagı dokundu ki , derine , 
Düştü bir gizli alev salkımı içerine? 
Hangi kabus bastı ki, seni uykularında, 
Birdenbire cehennem kaynadı sularında? 
Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle , 
Duman duman yayılan incecik köpüklerle . 

Hangi dert kaldı , söyle , bagrına üşüşmeyen,  
Hangi ölüm şarkısı, bu dilinden düşmeyen? 
Hangi öfkeyle yüzün , böyle karıştı yer yer, 
Sana yan mı baktılar, bir şey mi söylediler? 
Bir şey dinleme artık, artık bir şey dinleme! 
Çağır, bütün günahkar ruhları cehenneme! 
Karşına . sahil, kaya, insan kim çıkarsa vur! 
Vur başına alemde, kör, sağır, ne varsa vur! 
Sal her taraftan , dagdan , gökten, pencereden sal! 

Nihayet kala kala dünyada tek kişi kal! 

Yattığım Kaya 
Bu akşam o kadar durgun ki sular, 
Gönül benim gibi kedere diyor 
İçimde maziden kalma duygular, 
Ağla geri gelmez günlere diyor-. 

Ey kalb, beklemeden ümidini kes 
Kaçan bir hayale benziyor herkes, 
Sanki kulagıma gaipten bir ses, 
Buluşmamız kalır mahşere diyor. 

Enginden engine koşarken rüzgar , 
Bende bir yolculuk heyecanı var. 

Yattı!;İım kayaya çarpan dalgalar 
Çıkıver, bir sonsuz sefere diyor. 

93 



94 

Şehirlerin Dışından 

Kalk, arkadaş, gidelim! 
Dereler yoldaşımız, 
Da�lar omuzdaşımız. 
Dünyayı seyredelim, 
Şehirlerin dışından . 
Esmerden , sanşından 
Kaçalım, kurtulalım! 
Haydi yürü, bulalım ; 

Kat kat çıkmış evlerin, 
O cam gözlü devlerin 
Gizledi�i §.lemi! 

Bir tüy gibi yel alsın, 
Bir dal gibi sel alsın , 
Bizden menhus elemi . 
Attı�ımız nS.ralar, 
Yol açsın karanlıkta . 

Çeksin bizi ma�ralar, 
Bir derin ormanlıkta . 
Öttürüp sert bir ıslık, 
Yılanlan ça�ralım . 
Peşinden çı�lık çı�lık, 
Çakallara ba�ralım, 
Ötelim baykuşlarla. 
Kızıl akşamüstleri, 
Hicret eden kuşlarla , 
Sema, deniz ve yeri, 
Çepçevre iklim iklim, 

Dolaşalım . gezelim! 
Yallar bizden bir izdir, 
Ne duysak sesimizdir, 

Ne görsek benzer bize , 



Hiç şaşmayan bir saat 
Gibi işler tabiat, 
Uyarak kalbimize . 
Mevc;imler b�um boğum . 
Zamanın ipliğinde, 
Başı görünmez doğum, 
Sonu ölçülmez hayat . . .  
Hayvan , nebat ve cemat, 
Hepsi ilk gençliğinde . 
Ölen ölür, yıpranmaz; 
Giden, gider, aranmaz. 
Böyle geçer ömrümüz, 
Bir gün gelir ölürüz, 
Haberimiz olmadan. 
Ve o zaman , o zaman , 

Hayat neymiş görürsün! 

Bırak, keyfini sürsün , 
Şehirlerin, köleler! 
Yeter bizi tuttuğu! 
Tükensin velveleler! 
Kalk arkadaş gidelim! 
insanın unuttuğu 
Alla hı zikredelim ; 
Gül ve sümbül hırkamız, 

Sular, kuşlar, halkamız . . . .  

Kaldırımlar 

Sokaktayım,  kimsesiz bir sokak ortasında; 
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum . 
Yolumun karanlığa saplanan noktasında, 
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum . 
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Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık ; 
Evlerin bacasını kolluyor yıldınmlar. 
in cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 
Biri benim , biri de serseri kaldınmlar. 

içimde damla damla bir korku birikiyor; 
Sanıyorum,  her sokak başını kesmiş devler . . .  
Üstüme camlannı, hep simsiyah, dikiyor 
Gözüne mil çekilmiş bir AmA gibi evler. 

Kaldınmlar, çilekeş yalnızlann annesi; 
Kaldınmlar, içimde yaşamış bir insandır. 
Kaldınmlar, duyulur, ses kesilince sesi; 
K aldınmlar, içimde kıvrılan bir lisandir. 

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 
Ben bu kaldınmlann emzirdi!;ii çocu!;ium! 
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; 
Bu karanlık sokakta bitpıesin yolculu!;ium! 

Ben gideyim , yol gitsin ,  ben gideyim , yol gitsin; 
iki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. 
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin ; 
Yolumun zafer takı , gölgeden taş kemerler. 

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; 
Gündüzler size kalsın , verin karanlıkları! 
Islak bir yorgan gibi , sımsıkı bürüneyim; 
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları . 

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya; 
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. 
Dalıp , sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, 
Ölse , kaldınmların kara sevdalı eşi. . .  



Bekleyen 

Sen, kaçan bir ürkek ceyl:lnsm da�oa, 
Ben, peşine düşmüş bir canavarım! 
İstersen dünyayı ça�ır imdada ; 
Sen varsın dünyada, bir de ben varım! 

Seni korkutacak geçti�in yollar, 
Arkandan gelecek hep ayak sesim . 
Sarıp vücudunu belirsiz kollar, 

Enseni yakacak ateş nefesim. 

Kimsesiz odanda kış geceleri, 
İçin ürperdii:Ji demler beni an! 
De ki: Odur sarsan pencereleri , 
De ki: Rüzgar de�il, odur haykıran! 

Gö�sümden havaya kattı�ım zehir, 
Solduracak bir gül gibi ömrünü, 
Kaçıp dolaşsan da sen ,  şehir şehir, 
Bana kalacaksın yine son günü .  

Ölürsün . . .  Kapanır yollar geriye ; 
Ben mezarla sırdaş olur, beklerim. 

Varılmaz hayale işaret diye, 
T opra�ında bir taş olur, beklerim . . .  

İstasyon 

Burda gelir insana, 

Boş günlerin usancı, 
Çalar birden kampana, 
Ölüm çanından sel. 
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Sonra bir d üdük öter, 
Kesik çığlıklarla der: 
Burdan bildik gidenler, 
Yarın döner y.::b<'lncı .  . . .  

Bahçedeki İhtivar 

Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış 
Nurlu ihtiyarın yanaklarında ; 
Yapraktan saçını yerlere yaymış, 
Sonbahar ağlıyor ayaklarında. 

Süzüyor ufukta bir kızıl yeri , 
İçi karanlıkla dolu gözleri ; 
Alnında akşamın ince kederi, 
Sessizliğin sırrı, dudaklarında. 

Yanan bir kağıtta küçük bir satır 
Yazı gibi akşam onu karartır ; 
Artık o, silinen bir hatıradır, 
Bu ıssız bahçenin uzaklarında . . .  

Gel 
Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk , 
O gün başucuma karalarla gel! 
Arkanda, çepçevre, kızıl bir ufuk, 
Tepende simsiyah kargalarla gel! 

Elinden , dal gibi düşerken ümit, 
Ne bir hasret dinle , ne bir ah işit; 
Bir yaprak ol , esen rüzgarlarla git, 
Kırık bir tekne ol , dalgalarla gel . . .  



Yaldızla Bir Gecede 
Sema bize seslenir; 
Kalma, gel , işkencede! 
Ruhumuz ebedidir; 
Bunu duy, tek hecede! 

Ömür ki, bir kurak çöl, 
Onu tek bir güne böl ; 
Şebnem gibi doğ ve öl, 
Yıldızlı bir gecede! .  . .  

Yalnızlık 
Yalnızlık bir fen erse , 
Ben de içindeki mum, 
Onu, billur bir kase 
Gibi doldurur nurum . 

Dışardan bana neler 
Getirir pervaneler! 
Pırıltılar, nağmeler, 
Renklerle eriyorum . . .  

Geceye Şiir 
- 1-

Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün; 
Gelin , gelin , onu açın geceler! 
Beni yadedermiş gibi, bütün gün 
Ötün kulağımda, çın çın , geceler! 

Geceler çekmeyin benim, çin hüzüı:ı, 
Gelin siz, ruhumu tenimden süzün;  
Bırakın naşımı yerde gündüzün . 
Gölgemi alın da kaçın geceler! 
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Geceye Şiir 
-2-

İnsanlar içinde en yalnız insan ; 
Düşün,  taş duvara başın gömülü! 
Ve kapan sükuta , granitten taştan,  
Mazgallı bir kale gibi örülü . 

Gözünü tavandan ayırma ki,  sen , 
Üşürsün ,  gölgeni yerde görürsen . 
Dikilir karşına, mumu söndürsen , 
Ölüler içinde en yalnız ölü . . .  

Geceye Şiir 
-3-

Sesimi alıp da kaybetse rüzgar, 
Versem gözlerimi bir sonsuz renge! 
İçimde bir mahşer u�ultusu var; 
Ruhumdur ça�ıran, tenimi cenge . 

Gözlerim bir kuyu , dilim kördü�üm, 
Bir görünmez alem olsa g0rdü�üm;  
Mermer bir kabu�a girip , ördü�üm,  
Kapansam içimden gelen ahenge . . . .  

Takvimdeki Deniz 

Hasreti denizlerin,  
Denizler kadar derin 
Ve o kadar bucaksız . . .  
Ta karşımda , yapraksız, 
Kullanılmış bir takvim . . .  



Üzerinde bir resim ; 
Azgın ,  sonsuz bir deniz; 
Kaygısız, düşüncesiz, 
Çalkanıyor boşlukta . 
Resimdeyse bir nokta: 
Yana yatmış bir gemi . . .  
Kaybetti�i alemi 
Arıyor deryalarda. 

Bu resim rüyalarda 
Gibi aklımı çeldi ; 
Bana sahici geldi. 
Geçtim kendi kendimden, 
Yüzüme, o resimden , 
Köpükler vurdu sandım ; 
Duymuş gibi tıkandım, 
Ci�erimde bir yosun . 

Artık beni kim tutsun? 

Denizler oldu tasam . 
Yakar, onu bulmazsam, 
Beni bu hasret, dedim, 
Varırım, elbet, . dedim, 
Bir ömür geze geze, 
Takvimdeki denize. 

Ne var, bana ne oldu, 
Odama nasıl doldu, 

Birdenbire bu meltem? 
Ve dalgalandı perdem, 
Havalandı kMıtlar. 
Odamda kıyamet var! 
An yolculuk, yolculuk! 

Ne kadar baygın, soluk, 
O gün bizde betbeniz; 
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Ve ne titrek kalbimiz 
Ve eşyamız ne küskün! 
Yola çıktığımız gün , 
Bir sıraya dizilmiş, 
Gözyaşlarını silmiş, 
Bakarlar sinsi sinsi . 
Niçin o anda hepsi , 
Bir kuş gibi hafifler, 
Arkandan geleyim der? 
Niçin o güne kadar, 
Dilsiz duran bu kadar 
Eşya varsa dirilir, 
Yolumuza serpilir? 
Ufak böcekler gibi, 
Gezer onların kalbi, 
Üstünde döşemenin . 
Bir gizli didişmenin 
Saati çalar o an; 
Birden bakar ki ,  insan . 
Her şey karmakaı ışık . 
Ayırmak olmaz artık 
Bir kalbi bir taraktan ; 
Ve kalb, ağlayaraktan ,  
Çekilir geri geri , 
T erkeder bu mahşeri. 

Bu mahşerin içinden 
O gün ben de geçtim, ben ;  
Nem varsa , evim , anam, 
Çocukluğum, hatıram . 
Ve ne sevdalar serde , 
Bıraktım gerilerde, 



Kaçar gibi yangından . 
Rüzg§rların ardından. 
Baktım da süzgün süzgün . 
Kurşun yükünü gönlün . 
Tüy gibi hafiflettim, 
Denize hicret ettim . . .  

Dağlarda Şarkı Söyle 

Al eline bir de�nek, 
Tırman da�lara, şöyle! 
Şehir farksız olsun tek, 

Mukavvadan bir köyle . 

Uzasan, gö�e ersen, 

Cücesin, şehirde sen; 
Bir dev olmak istersen ,  

Da�larda şarkı söyle! 

Yolculuk 

Yolculuk, her zaman düşündüm onu; 
lçimde bu azgın dAvet ne demek? 
Oraya, nerdeyse güneşin sonu ,  
Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. 

Altımdan kaydırdı bir el minderi; 
Herkes yata�ında, ben ayaktayım . 

Bir gece, rüyada gördü�üm yeri, 
Gözlerim yumulu, aramaktayım .  
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Beni ça�ırmakta yabancı dostlar; 
Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve adsız. 
Eski evde, şimdi bir başka ev var: 
Avlusu karanlık, sulan tadsız . 

Her akşam, aynı yer, aynı saatta, 
Güneşten eşyama düşen bir çubuk; 
Yangın varmış gibi, yukarı katta , 
Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk! 

Başım, artık onu taşımak ne zor! 
Başım, günden güne kayıtsız bana . 
Dalında bir yaprak gibi dönüyor, 
Acı rüzgarlann çekti�i yana . . .  

Ne İleri Ne Geri 

Ne ileri, ne geri; 
Kimlerin var haberi 
Benim sonsuz dünyamdan? 
Belki sabahtan beri 
Ve belki de akşamdan, 
Bakıyorum bir camdan , 
Renk renk billur ehramdan, 

Haberim yok, dünyamdan ; 
Ne geri, ne ileri! 
İskemle düşmüş, bırak, 
Açma, çalsın çıngırak! 

Geçen tirenlere bak; 
Rüyada bir kabartma. 

Onlar gidiyor ama, 



Kalıyor dumanları . 
Tirenler götürüyor, 
Kendi gölgelerinden 
Kaçışan insanları. 
Tirenler götürüyor, 
Dağdan dağa sürüyor 
Kendi gölgelerinden,  
Başsız gövdelerinden 
Kaçışan insanları . . .  
Ve rüzgar üfürüyor, 
Geride dumanları . 
Ve rüzgar üfürüyor, 
Kaynaşan ummanları .  

Vaz geç onlardan vaz geç! 
İstedi�im bu de�il; 
Ve o değil, şu değil . 
Eğil , ruhuma eğil! 
Bin hayal içinden geç 
Ve benim hülyamı seç! 

Bak, şu ağaçlı yola, 
Bize doğru geliyor . 
Orda üç kız kol kolcı 
Bize doğru geliyor. 
Kömür tozundan ince , 
Su gibi şeffaf gece , 
Doldurmuş yüzlerini, 
Silmiş pürüzlerini . 
Kalmamış, Meryem gibi 
Yüzlerinde kırışık; 
Ve o Bakirem gibi, 
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Yüzleri birer ışık, 
Vücutları bir ahenk. 
Öyle hafif ki, onlar, 
T opra�a basmıyorlar. 
Öyle hafif ki , onlar 
Elimizi uzatsak, 

Havayı kımıldatsak, 
Üçü de titreyecek, 
Bir ahenk gibi ürkek, 
Havada eriyecek. 

Başka ses, ayrı biçim , 
Ne de istiyor içim, 

Kapının kenarına, 
Parmaklık duvarına, 

Bir genç aşık otursun . 

Tel tel sazını kursun , 
Karanlıkla başbaşa, 
Gömsün başını taşa . 
Ve derin, sıcak, uzun , 
Şarkısını okusun. 

Tirenler gitmeseydi, 

Yolda gezen kızları, 
Rüzgar eritmeseydi . 
Döşekler yalnızları , 

Dürtmese, itmeseydi. 
Şarkılar bitmeseydi . 
Bir çözülrı:ıez bilmece; 
Hep sayı, harf ve hece . . .  
Peçe üstünde peçe . . .  

Böyle aynı noktanın 



Üstünde saatlerce , 
Benliğime eğilsem ,  
Sabah, akşam ve gece,  
Ortasında odanın , 
Karanlıkla çevrilsem .  
Bir çözülmez bilmece; 
Hep sayı, harf ve hece . . . .  
İçinden bu kafanın , 
Fani dünyayı silsem.  
Dünyalar nice nice; 
Yavaşça ölebilsem,  
Yeni baştan dirilsem ,  
Duysam , görsem v e  bilsem! 
Ne ileri, ne geri, 
Ne geri, ne ileri! . . .  

Bendedir 

Ne azap , ne sitem bu  yalnızlıktan , 
Kime ne,  aşılmaz duvar bendedir . 
Süslenmiş gemiler geçse açıktan , 
Sanırım gittiği diyar bendedir . 

Yaram var, havanlar dövemez merhe m ;  
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem .  
Ne çıkar, bir yola düşmemiz gölgem ;  
Yollar ki, Allah'a çıkar, bendedir. 
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Beklenen 

Ne hasta bekler sabahı , 
Ne taze ölüyü mezar, 
Ne de şeytan ,  bir günahı , 
Seni bekledi?İim kadar. 

Geçti, istemem gelmeni ,  

Yoklu?İunda buldum seni ; 
Bırak vehmimde gölgeni , 
Gelme , artık neye yarar? . . .  

Nakarat 

Küçükken derdi ki dadım : 
Ço?İU gitti, azı kaldı . 
Büyüdüm , ihtiyarladım . 
Ço?İU gitti , azı kaldı . 

Vur kazmayı da?İa Ferhat! 

Ço?İU gitti , azı kaldı . 
Kişne kır at, kişne kır at! 
Ço?İu gitti , azı kaldı. 

Do?İar bir gün benim günüm , 
Ço?İu giti, azı kaldı. 

Kırk gün , kırk gece dü?İünüm, 
Ço?İU gitti , azı kaldı . 



Ektik, ektik , yetişecek, 
Ço�u gitti , azı kaldı . 
Bütün yollar bitişecek, 
Ço�u gitti , azı kaldı . 

Bir gün anlaşılır şiir; 
Ço�u gitti , azı kaldı . 
Ekmek gibi azizleşir, 
Ço�u gitti , azı kaldı.  

Hayat-Mayat 

Hayat, mayat diyorlar; 
Benim gözüm mayat'ta . 
Hayatın eksi�i var; 

Hayat eksik hayatta . 

Takınsam kanat, manat; 
Kuş, muş olsam se�irtsem.  
Bomboş vatana inat, 
Matan'a do�ru gitsem . . .  

Sakarya Türküsü 

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; 
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 
Su iner yokuşlardan , hep basamak basamak; 
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; 

Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir. 
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Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kainat; 

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! 
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne, 
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine; 
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için . 
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 
Rabbim isterse , sular büklüm büklüm burulur, 
Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. 
Eyvah , eyvah, Sakarya'm , sana mı düştü bu yük? 

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük! . . .  

Ne a�ır imtihandır, başındaki, Sakarya! 
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? 

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal: 

Hamallık ki , sonunda, ne rütbe var, ne de mal, 
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan ; 
Ve ayrılık , anneden , vatandan, arkadaştan . 
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ah; 
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an! 
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 
Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna; 

Giden şanlı akıncı , ne gün döner yurduna? 

Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? 
Bulur mu deli rüzgar o sedayı: Allah bir! 
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 
Sakarya, kandillere katran döktü geceler. 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, 
Öz yurdunda garipsin , öz vatanında parya! 



insan üç beş damla kan , ırmak üç beş damla su; 
Bir hayata çattık ki , hayata kurmuş pusu . 
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; 

Siz, hayat süren leşler , sizi kim diriltecek? 
Kaf dagını assalar , belki Çeker de bir kıl! 
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl! 

Sakarya,  saf çocugu, masum Anadolu'nun, 

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun! 
Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız; 
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! 
Akrebin kıskacında yogurmuş bizi kader; 
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! 
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; 

Yüzüstü çok süründün, ayaga kalk, Sakarya! . . .  

Davetiye 

Telli pullu, anlı şanlı bir gelin ; 
Aynalar, gelin! 

Bir güzel ki, en güzeli güzelin; 
Gönüller, gelin! 

Sonsuz gerçek; habercisi ezelin; 
Kitaplar, gelin! 

Şarkı bizde , Şeytan, yeter gazelin ; 
Nagmeler, gelin; 

Ey karanlık, gelmektedir ecelin; 

Işıklar, gelin! 
Toplanın hep, derlenin hep ·düzelin ; 

Yı�ınlar, gelin! 
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En güzeli , en güzeli , güzelin ; 
Habercisi, habercisi , ezelin; 
Tellerinde şafak söken bir gelin ; 
Anneler, babalar, çocuklar, gelin! . . .  

EsselAm'dan 
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Zaman 

O güne kadar zaman, 
Sarılan bir makara, 
Sonra çözülen iplik . . .  

Yıldızlar gökte harman . . .  
Dünya yüzü kapkara; 
Gölge gölge gariplik . . .  

Zaman esrarlı rakkas; 

Bir (var) da ve bir (yok) ta ; 
Başsız, sonsuz helezon . . .  

Bir kılıç veya makas . . .  
Gün kesildi tek nokta ; 
O gün herşey b'aş ve son . . .  

Putlar devrildi o gün , 
T opra�a battı göller. 

Bir alAmet her işde . . .  



Bütün varlıklar ölgün, 
Hasret ya!;imura çöller; 
Kainat bekl�yişte . . .  

Birşey oluyor; nedir? 
Topraktan tüten davet? 
Göklerin kinayesi? 

Mekke'de bir hanedir; 
Orada gaye, evet, 

Gayelerin gayesi. . .  

Mekke'de Bir Hane 

Mekke' de bir hane . . .  
Bin evden bir tane . 
Ne mermer bir saray,  
Ne bilh1r KAşAne. 
Mekke'de bir hane . .  

Mekke'de bir hane . . . · 

Öyle ki zamane; 
Yalanlar gerçek de , 

Gerçekler efsane . 
Mekke' de bir hane . . .  

Mekke'de bir hane . . .  
Mekke bir puthane . 
Allah'ı düşünen, 
Üç buçuk divane . 
Mekke'de bir hane . . .  
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Mekke' de bir hane . . .  
Ve anne ve anne. 
Başında melekler 
Çepçevre pervane, 
Mekke'de bir hane . . .  

Mekke' de bir hane . . .  
Do�uran Amine. 

Do�an ilk ve sondur; 
Gerisi bahane . . .  
Mekke'de bir hane . . .  

Davet 

Peçe altında davet; 
Duvaklar şahid olun! 
Fısıltılı bir halvet: 
Dudaklar şahid olun! 

Erkam'ın evi dolu; 
İlklerin karakolu. 
Önü uçsuz çöl yolu; 
Uzaklar şahid olun! 

ilkler, gençten ve kuldan , 
M ustaripten, yoksuldan . 
Baba ayrı o�uldan; 
Ocaklar şahid olun! 

Kureyşte tepki alay: 

Bu ne acaip olay! 

Hakaret dolay dolay; 
Sokaklar şahid olun! 



Dillerde bilmeceler, 
Büyük günü heceler. 
Şahid olun geceler . 
Şafaklar şahid olun! 

Ve emir: Bayra�ı çek! 
Putlar tepelenecek! 
Küfür debelenecek! 
Sancaklar şahid olun! 
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TİYATROLARI : 

BİR ADAM YARATMAK'tan 
Tiyatro yazarı Hüsrev'in "Ölüm Korkusu" adlı eserinde .  ba 

bası incir ağacına asılarak intihar etmiş olan kahraman , kazaen 
annesini de tabanca ile öldürünce akil dengesi bozulur ve baba
sının asıldığı ağaca kendisini de asar. 1. perdede gazeteci Turgut'la 
Hüsrev mülakat yapar. Turgut konunun Hüsrev'in hayatından 
alındığını düşünür. Gerçekten Hüsrev'in babası da kendini yalı 
nın bahçesindeki ağaca asmıştır . Daha sonra , yakın dostlarıyla 
piyes üzerinde konuşurlar. Kahramanın k:ıza ile annesini öldür 
mesini ikna edici bulmayan misafirlere Hüsrev bir tatbikat yap
mak ister. Boş sandığı bir tabanca ile ateş ederken .  o sırada geç
mekte olan halasının kızına isabet ederek kızı öldürür. 2 .  Perde . 
Maçka'daki apartmanda, sıhhatini kaybetmiş , sinirleri gergin Hüs
rev'le annesi arasında babasının intiharı üzerine bir konuşmayla 
başlar. O gün dostlarından Şerefin gazetesinde , ölen Selma'nın 

Hüsrev'i sevdiği şeklinde sansasyonel haberler çıkmış, ruh dok
toru Nevzat da, hususi kliniğinin reklamı için Hüsrev'i yatırmaya 
ikna etmeğe çalışmıştır. Bu arada Şerefin karısı , Hüsrev'in eski 
sevgilisi eve gelmiş ve Hüsrev'le ilişkilerini devam ettirmek arzu
sunu göstermiştir . Şerefin eve gelmesiyle karısı bir perdenin ar
kasına saklanır. Şerefle Hüsrev gazete haberi üzerine münakaşa 
ederlerken ,  haberciliği ahlaki değerlerden üstün tutan Şeref' e ,  
Hüsrev,  perdeyi açarak karısını ortaya çıkarır v e  bunu da yaz-
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masını söyler. Hüsrev'in çevresi gittikçe daralmıştır. Şeref gaze
tesi için, Nevzat Kliniği için Hüsrev'ln yazarlık şöhretinden fay
dalanmayı, bunun için de Hüsrev'in annesini ikna etmeyi plan
lamışlardır . 3. perde , yine yalıda Hüsrev, kendisine çok benze
yen babasının tablosu karşısında, hezeyan halinde ,  fakat munta
zam cümlelerle konuşur. Uşağı Osman'a kaderden ve ölümden 
bahseder . Bir ara yalının rıhtımına giden Hüsrev, bahçedeki ağacı 
annesinin kestirdiğini öğrenince büsbütün yıkılır. Son sahnede 
Hüsrev, Nevzad'ın ve Şerefin oyunlarını bozmak için . hükumet 
doktoru, gardiyan ve sivil memurlar arasında tımarhaneye yolla
nır . 

Hüsrev, bir buhranın insanıdır. Eserinde bir insan yarattığı, 
böylece Allah'a karşı geldiği için cezalandırıldığı kanaatindedir . 
Halbuki insanın iradesi yoktur. Her hadise onu mukadd.er sona 
doğru itmektedir. 

Aşağıdaki parça, 1 .  Perdenin ilk sahnesinde Hüsrev'le gaze
teci Turgut arasındaki konuşmaları vermektedir : 

BİRİNCİ PERDE 

(Boğaziçi'nin Anadolu yakasında. büyük bir yalının taşlığı . 
Karşıda ve orta yerde rıhtıma açılan camlı kapı . Kapının sağ ve 
solunda. baklava biçiminde , demir parmaklıklı iki pencere ; sağ
da ve ortada çifte koldan yukarı kata çıkan merdiven . Merdive
nin iki kolu içinde, bahçeye bağlı antre . Solda birbirinden uzak 
iki kapı . İki kapı arasında. üstünde çay takımları duran rönesans 

bir dresuar . Her tarafta hasır koltuklar. tabureler. Orta yerde İn
giliz stilinde , büyük yuvarlak; maun masa . Tavanda , masanın 
merkezine doğru sarkan billur avize. Duvarlarda tek tük yağlı boya 
resimleri . İki kanadı açık kapıdan çırpıntılı deniz ve Rumeli kıyı
ları görünür . )  
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BİRİNCİ SAHNE 

Hüsrev-Turgut 

(Hasır koltuklara oturmuşlar. Turgut, elindeki deftere not alı
yor . Bir, iki satır yazdıktan sonra Hüsrev'e bakar . Oturuş ve ha
reketler saygılı . )  

Husrev- Babası, kendini bir incir dalına asmıştı . 
Turgut- Nitekim sonunda, o da kendini bir incir dalına ası-

yor . 

Husret- Evet! Elinden çıkan kazaya kadar hiç düşünmediği 
bu şey . ondan sonra beynine öyle yerleşiyor ki o da tıpkısını ya
pıyor. Kendisini .  evinin bahçesindeki ihtiyar incir ağacının dalına 
asıyor. 

Turgut - Derler ki bazı sanatkarlar, eserlerindeki vakaları, çok 
kere kendi hayatlarından alırlar . Hiç olmazsa gördükleri , tesadüf 
ettikleri hadiselerden çıkarırlar . Benim en çok merak ettiğim ne
dir. biliyor musunuz? Acaba piyesinizin vakasıyla hususi hayatı
nız arasında bir yakınlık var mıdır? 

Husrev - (Düşünür, gülümser . )  Lütfen ayağa kalkar mısınız? 
(Turgut elindeki defteri tabureye bırakır . Şaşkın ayağa kal

kar . )  
Husrev - (Eliyle camlı kapıyı gösterir . )  Ş u  kapıyı biraz geçin! 

Oradan rıhtımın sol köşesine doğru bakın . 

(Turgut kapının eşiğini biraz geçer . Sola döner, bakar . )  
Husrev - N e  görüyorsunuz? 
Turgut - Büyük bir incir ağacı! 
Husrev - Her dalında bir insan çekecek kadar iri bir incir ağa

cı. değil mi? 
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Turgut - Evet! 
Husrev - Demin rıhtıma çıkınca nasıl oldu da bu ağacı gör

mediniz? Sizden biraz evvel gelen gazeteciler, sözlerine ,  bahçem
deki incir ağacından giriştiler . 

(Turgut, Husrev'i dinlemiyor gibi , dikkatle ağaca bakmakta
dır . )  

Husrev - Ne  kadar d a  merakla seyrediyorsunuz! Noel ağacı 
değil bu, adi bir incir ağacı gelin artık yerinize! 

Turgut - (Gelirken) Üstadım, istihzan1Z1 anlamıyor değilim . Fa
kat bu incir ağacı bence çok manalı. Bahçenizde böyle bir ağaç 
olmasaydı, piyesinizdeki kahraman herhalde kendisini bir incir da
lına asmayacaktı . Babası da evvelce aynı ağaca asılmış olmaya
caktı . 

Husrev - Öbür gazeteciler sizin kadar ileriye gitmediler. Yal
nız aradaki tesadüfe işaret etmekle kaldılar . 

Turgut - (Yerine oturur . )  Piyesteki incir ağacı buluşu,  belki 
bir çoklarınca teferruattır. Bence değil .  Onda yaşanmışa , hayat
tan alınmışa benzer bir koku var . Daha bahçenizdeki ağacı gör
meden bunu sezdim. 

Husrev - Hele gördükten sonra . . .  
Turgut - Şüphelerim büsbütün dirildi . 
(O anda rıhtımın sağ tarafından , Ulviye,  Mansur , Selma gö

rünür. Camlı kapıya kadar gelirler .  Husrev'le Turgut gelenlere 
bakar . )  

• • • 

Aşağıdaki kısım , 2. Perdenin son sahneleridir . Şerefin , karı-
sı Zeyneb'in,  ruh doktoru Nevzad'ın . türlü skandallardan sonra 
sahneyi terketmesini sonunda Husrev. kendisine inanan dostu 
ve tiyatroda piyesinin kahramanı rolünü oynayan aktör Mansur'la 
ve annesi U lviye ile beraberdir . 

(Ulviye ayağa kalkar . Elindeki mendilin içine hıçkırarak yü
rür . düşmemek için gayret sarf ediyor Kanapeyi güç bela döıwr . 
Sağdaki kapıdan ken disin i dM atar Kapıvı arkasınd,rn k."\patır 
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Husrev sola döner . Sol duvardaki aynaı,/a doğru garip bir yürü 
yüşle ağır ağır yürür : Aynaya bir adım ka la durur Aynadaki ha 
yaliyle karşı karşıya.  Bir  mecnun hayretiyle kendisine bakıyor . 
Mansur. Husrev'i arkasından takip etmiş ve aynanın solunda. sol 
yanını H usrev'e vererek durmuştur.  Merak ve korkuyla dostunu 

tetkik ediyor.)  
Husrev - (Hiçbir şeyin farkında deği l . )  Bu berı miyim) (Man

sura doğrui Söyleyiıı ban�.  ben kirrıim? (Yine aynaya doğru) Şu 
surata da bak! Kasap dükkanlarında , meşeden bir kütük üzerin
de. meşeden bir çekiçle dövülmüş bayat bir  et parçasına benzeri 

(Eli yavaş yavaş alnına çıkar .)  Şu kafaya da bak' Nasıl ezilmiş, 
nasıl hurdahaş olmuş. Kamyon altından çıkmış bir horoz ölüsü

ne benziyor! (Parmaklarını uzaktan yüzünün üstünde gezdirir . )  
Şu çizgilere 0e bak!  Ne aciz , ne şaşkın kıvrımlar içinde . Nasıl ağ
lamayı , na.<;ıl boşalmayı arıyor da bulamıyor. Gözlerim!  Gazsız bir 

idare lambası halindeki ışığından ne de utanıyor. (Elleriyle el
mac.K kemiklerine vurur . )  Ya şu kemikler! Üşüyen bir çocuk gibi 

incecik bir deri yorganına muhtaç! Nerede yorganı? Bu ben mi

yim? (Ani bir hayret buhranıyle.)  Kim getirdi beni bu hale? Bu 
adamı ezmezler, süründürmezler. tımarhaneye sokmazlar da ne 

yaparlar? (Ceketinin yakalarına yırtılacak gibi yapışır . )  Bu elbise

ler benim değil mi? Kim kuşandı , elbiselerimi .  kim giyindi benim 
kalıbımı da çıktı karşıma? (Aynadaki hayaline. avazı çıktığı kadar ) 

Söyle diyoru m ,  ben ,  bu ben kimim? 
(Husrev'in elleri yavaşça düşer . Sol tarafa kayar . Orada bul

duğu bir iskemleyi arkalığından yakalar. Yavaş yavaş bir balta gibi 

kaldırır. Gözleri hep aynadaki hayalinde. Hayalini nişanladığı bel

lidir . Mansur dehşetten dehşete geçiyor, fakat menetmeğe cesa
ret edemiyor .  O anda sağdaki kapı açılır . Eşikte Ulviye . )  
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ON BİRİNCİ SAH N E  
Ulviye-Evvelkiler 

· ( Ulv iye ancak kanapeye kadar ilerleyebilir . Orada kala kalır .  

H u srev 'in aynayı kırmak üzere olduğunu farketmiştir . )  

U lviye - (Heyecanla haykırarak . )  H usrev1 Ne yapıyorsun? 
(Husrev arkasına bakmadan hareketini durdurur . İskemle ha

y ,v1a .  bir an tevakkufta . H usrev , iskemleyi yerden aldığı tarzda, 

k.?sık kesik . aynı yavaşlıkla yere bırakır . Annesine döner . )  

Husrev - (Ağlayan bir sesle . )  Hiç .  anne! 

PERDE 

* * * 

3.  Perdede birinci perdenin geçtiği yalıda . Husrev'in çalışma 

odası . Bütün mekan ve dekor. eserin son sahnelerindeki trajik 

ağırlığı verecek şekilde takdim edilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ PERDE 
(Yalıda Husrev'in kitap odası . Cephede. yerden birer karış 

yüksekliğinde üç pencere . Solda oturulacak yüzü ve iskemlesi sol 
duvar tarafında ve cephesi karşı duvara doğru . dört ayaklı . bü

yük bir  yazı masası . Yazı masasının üstünde . solda bir abajur .  or 
tada hokka takımı .  sağda birkaç kitap . Yazı masasının önünde , 
sol köşesine yapışık ve cephesi meydana doğru.  geniş bir kol

tuk Yazı masasının ta karşısında ve sa5'.J duvarda.  içi odun dolu 

bir şömine. Şöminenin sağ ve sol yanın da, duvarın içi oyulmak 
suretiyl12 yapılmış iki açık k ütüphane . Şöminenin üstünde.  du

\ ara müselles bir kordonla asılı büyük bir yağlı boya portre . H us

rev· ın babası . Tıpkı Husrev. Şöminenin mermeri üstünde altışar 
m umlu iki gümüş şamdan . Sağdaki duvarın ön kısmında ve şö

mıneye bir kaç metre mesafede sofaya açılan büyük kapı . Şömi

nenin sağ ve solunda biri cephenin sol köşesine. öbürü sol duva
rın ön kısmına bakan iki koltuk daha. Şöminenin önünde ve iki 
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koltuk arasında alçak ve yuvarlak bir sigara masası . Sol duvarın 
ön kısmında,  duvara bitişik ve yazı masasına birkaç metre mesa
fede bir divan.  Divanın yazı masası tarafındaki başına bir etajer 
bitiştirilmiş . Etajerin sağında bir telefon, ortasında bir heykel,  so
lunda bir abajur. Etajerle yazı masa!Jı arasında küçük bir kapı .  Sol 
duvarda ve etajerin üstünde , kalın ve siyah bir örtüyle kapalı bir 
çerçeve eşya baştanbaşa stil . Cephedeki üç pencere arasındaki 
iki boşluk kısmında, birer sehpa üzerinde iki abajur daha . Sağ
daki kapıya yakın kütüphanenin önünde de bir kolon abajur. Ta-. 
vanda tenvirat yok . )  

BİRİNCİ SAHNE 
Kimse yok - Sonra Osman 

(Perde açılır açılmaz kitap odası olduğu gibi görülür . Bom
boştur .  Pencerelerden gelen tek tük ışık kırıntılarından başka mey
danda h iç bir ışık yok . Mevsim kış , vakit gece ve oda karanlık . 
Uzaktan rüzgar uğultusu gelmekte. Birdenbire telefon çalar ve du
rur. Gelen yoktur. Peşinden bir daha , bir daha çalar. Sağdaki 
büyük kapı açılır. Osman girer. Girince kapıyla kütüphane ara
sındaki elektrik düğmesini çevirir. Bütün abajurlar yanar. Mavi, 
kırmızı , sarı, portakal rengi bir ışık demeti hasıl olur. Osman tele
fona koşar. Ahizeyi kulağına götürür . )  

Osman - Buyurun efendim! (Bir an sükGt) Husrev Beyin ya
lısı' Evet . evet efendim (Bir an sükGt) . Hayır kimse yok . (Bir an 
sükut) Beyefendi mi? Maçka'daki apartmanda değil mi? (Bir an 
sükut) Hayır' Buraya hiç uğramadı . Ne bugün ,  ne dün . (Bir an 
sükut) Peki efendim . (Bir an sükut) . Ben mi? Ben uşak Osman? 

(Osman ahizeyi yerine koyar . Müteessir bir tavırla geldiği yer
den çıkar. Giderken abajurları söndürmez. Rüzgar uğultusu kah 
yükseliyor. Rüzgarın duraklar gibi olduğu bir anda telefon yine 
acı acı öter. Bir daha öter . Osman acele acele içeriye girer . )  
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İKİ NCİ SA HNE 
Osman 

(Osman telefona seğirtir . Ahizeyi alır . )  
Osman - Benim efendim ,  Osman! (Bir an sükut . Heyecanla) 

Siz misiniz hanımefendi? Buyurun efendim! (Uzunca bir sükut) 
Beyefendi gelmediler efendim. Hiç uğramadılar Demin başka 
lan da sordu .  Efendim? (SükUt) Ağaç kesildi . Evet , ben kestim .  
Dibinden testereyle kestim.  (Bir an sükut) Başüstüne efendim 
Peki efendim . (Bir an sükut) Emredersiniz? (Hiç bir şey an lamı 
yor gibi telefonu kapatır. Kendi kendisine söylenir . )  Yarabbi ,  sen 
kurtar efendimi! 

(Şömineye doğru yavaş yavaş yürür . Şöminenin önünde du 
rur . Yere çömelir . Alçak masadan kibrit kutusunu alır . Şömineyı 
yakmaya çalışır. Bir iki kibrit sarfeder. Rüzgar arada bir duyul  
makta . Tam şömine alev almağa başlamıştır ki  sağdaki kap ı aç ı  

lır . Sırtında paltosu, yakası kalkmış , başında şapka . elleri cehı r ı  
de , bir hayal gibi, H usrev içeriye girer . )  

* * * 

ÜÇÜNCÜ SAHNE 

Husrev ihtiyar uşak Osman'la konuşmaktadır . Osman Hu-. 
rev'in anlattıklarından bir şey anlayamaz ve korku içindedir Ht>r 
kes gibi o da efendisinin aklını kaybettiğini düşünmektedir Kom�u 
yalıdan piyano sesleri , dışarıdan rüzgar uğultusu gelir . Husre v .  
portre karşısında Osman'a babasını ,  babasının sıcak ellerini so
rar : 

H usrev - Şimdi o eller nerede? Şimdi onlar belki bileğinden 
kopmuş, buzdan soğuk,  beş tane kemikten kalem!  

(Müzik Husrev'in ses'yle mutabakat halinde . Cümle durak 
larında müzik yalnız kalır ve daha iyi duyulur . Cümle başlangıç 
larında Husrev'le birleşir . Husrev marazi tavırlarla resme doğru 
işaretler yaparak konuşuyor . )  
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Husrev - Bu gözler. baktığı zaman gören . görd üğü şeyin ha

yal in i  ayna gibi içine aksettiren bu gözler nerede ? On lar birer fin 
can renkli suydu . Toprağa döküldü .  Buhar olup bulutlara karış
tı . (Sesi birden coşar . Gitgide kendisini kaybediyor . )  Nerede bu 

adam Osman? Gözünü ,  yüzünü .  ellerini ,  ayaklarını bırak! B ütün 
terkibiyle, terkibin tek ve yegane rnanesıyla nerede bu adam? Eri 
di, dağıld ı ,  kurudu, ufalandı .  sil indi değil mi? Ya erimek, dağıl 
mak, kurumak, ufalanmak. sil inmek de ne demek? Herşey erir . 
terkibinin mihrak noktasından fışkıran hayat alevleri ,  varlık şevk 
ve kudreti , var olmak haz ve emniyeti nasıl silinir? Bu haz ve em 
niyet iradesi nasıl olur da miskin eczamızı birbirine lehimleınez? 
Leşimizi ensesinden kavrayıp ayağa kaldırmaz? Yoksa asıl giden ,  

silinen o mu? (Sükut, müzik) Hayır! O silinmiyor . Belki değil , yüz
de yüz silinmiyor. Çatlarım, yine inanamam.  Silinemez. Fakat 
nereye gittiğine, nerede gezindiğine. nasıl olduğuna aklımız er

miyor. Osman! Aklımız yetmiyor . Onun için çıldırıyoruz. Şu res
me bak! Bir takım nebatlardan çıkarılmış boyalarıyle, muşambası 
ve çerçevesi karşımızda. O birşeyin taklidi değil . kendisi . O şeyin 
kendisi yok, taklidi var . Bu nasıl güneş ki kendisi yok dalgalarda 
aksi var? (SükGt, müzik . )  Yaşayamıyoruz. Resimlerimiz.  fotoğ
raflarımız kadar yaşayamıyoruz. Mendilimiz, gömleğimiz . potin

lerimiz kadar yaşayamıyoruz. (Hızla dönüp masasını gösterir . )  Bir 

sigara kağıdını şu masaya koy, üstüne bir taş bırak .  kapıları ka
pa ve git! Üçyüz sene sonra gel, yerinde bulursun. Belki sarar
mış, belki buruşmuş, fakat yine o. Bir sigara kağıdı kadar yaşa
yamıyoruz. Kefenimizden evvel çürüyoruz. Duyuyorum! Kulak 
ver, sen de duyarsın! Toprak altında ,  milyarlarca kurdun, çıtır çı
t ır dut yapraklarını yiyen milyarlarca ipekböceği gibi, milyarlarca 
ölüyü yediğini duyuyorum. (Çılgın) Ölüler! Gözsüz kulaksız kurt
ların içtiği köpüklü şampanya damlaları! Tozun toprağın mezele
ri! Korkunç bir saklambacın korkunç oyuncuları . Kurtarın beni ebe
dilikten! Öldüm sizi araya araya, kurtarın beni düşünmekten! 
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(Husrev susar. Müzik fevkalade sürükleyici ve düşündürücü 
Husrev tam bir deli . Dizleri üstünde yere çömelir gibi yaylanmı� . 
eliyle meçhul bir şeyi gösteriyor. Osman , efendisinin arkasında 
başı göğsünde , sessiz ağlıyor . Husrev hep o. Müzik devam edi
yor . )  

Husrev - Allah'ım , ben yok olamam' Herşey olurum,  yok ola
mam. Parça parça doğranabilirim Nokta nokta lekelere dönebi
lirim .  Tütün gibi kurutulabilir, ince ince kıyılır , bir çubu�a doldu 
rulur, içilir, havaya savrulabilirim . Fakat yok olamam . Madem 
ki bu kadar korkuyorum , yok olamam . Eczahane camekanların 
da, ispirto dolu bir kavanoz içinde , düşürü lmüş bir çocuk ölüsü 
gibi , yumruk kadar bir et  parçasına inebilir. bir şişeye hapsedile 
bilirim . Fakat şişenin camından yine dışarıyı seyreder. önümden 
geçenleri görür, kendimi bilir ve duyar, kendimi ve Allah' ı  dü�ü 
n ebilirim . Razı değilim Allah'ım! Yok olmaya, kalmamaya , gel · 
memiş olmaya, mevcut olmamaya razı değilim . (Sükut .  müzik) 
Bu dünyada bırakamayacağım hiç bir şey yok . Ne deniz. ne ağaç . 
ne şehir, ne ev,  ne kadın , ne de ben . (Eliyle göğsüne çarpar . )  
B u  kalıbım ,  b u  zarfım ,  bu kafesimle ben . Onların hepsini bıraka
bilirim .  Fakat şuurumu , bilmek. duymak var olmak şuurumu bı· 
rakamam . Razıyım bir toz parçası olayım . İnsanlar üzerime basa
rak geçsin .  Canım acısın . Duyayım . Canımın acıdığını duyayım 
Razıyım bir kertenkele olayım . Kızgın yaz günlerinde bir bahçe du
varına tırmanayım . Tırnaklarımı tuğlalara geçireyim .  Yeşil ve ı s  

la� sırtımı güneşe vereyim . Fakat güneşle sırtım arasındaki öpüş 
meyi duyayım . Tuğlaların incecik zerrelerini sayayım Kovukl,ır 
daki böceklerin , bir boru içinden bakar gibi bana baktıklarını gö 
reyim ve düşü neyim . Razıyım bir nokta olayım . Fakat o nokta�.:a 
bütün kainat, oütün mevcudiyle dolsuıı . Ben yok olamam Ağ 
!arım , tepinirim , çatlarım , çı ldırırım , ölürüm .  fakat yok olamam 
(Sükut, müzik . )  Herşey benim olsun .  vereyim.  gökler . yıldızlar . 
gökteki samanyolu , ay , dünya vereyim. Fakat aklım bana kal 
sın! (Acı acı ulur) Aklım bana kalsın'  Aklım . 
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(Husrev , birdenbire parmaklarının ucuyla kafasını tutarak du
rur. Müzik yalvarıyor. Osman, Husrev'in arkasından fırlar. Efen
disinin sağ yanına geçer . Husrev, sanki beyninde bir bomba pat
lamış gibi , tüyler ürpertici bir halde . Osman'ın yanına koştuğunu 
farketmiş, fakat tavrını bozmamıştır . Gözleri yaş ve kan hücumun
dan pıhtılaşmış. Eliyle başını kavramış, birşey keşfetmek istiyor 
gibi . Müzik son ve kısa bir çırpıntıdan sonra durur. Husrev kaşla
rını alabildiğine çatmış, birşey tutmak istiyor . )  

Husrev - (Osman'a hiç bakmadan) Osman , bu sözlerim be
nim değil? 

(Osman efendisinin maksadını anlayamaz. Korkuyla Husrev'e 
sokulur . Yüzüne baka kalır . Husrev sanki çıldırıyor . )  

Husrev - (Sesi yırtıcı bir tonla patlar.) Bu sözler benim değil, 
Osman! 

Osman - Efendim! Anlıyamıyorum. Sizin değil de kimin? 
Husrev - Oradaki adamın sözleri! 
Osman - Oradaki adam da kim? 
Husrev - Birşeyler yazdım ya ben! Hemen oynadılar tiyatro

da? 
Osman - Evet? 
Husrev - İşte oradaki adam! 
Osman - Onun laflarını siz yazmadınız mı, beyim? 
Husrev - Onun laflarını ben yazdım . Benim laflarımı da şim-

di o yazıyor . 
Osman - Beyim kurbanınız olayım, yatın artık! 
Husrev - Yataklar beni almıyor Osman! 
(Derin bir sükut. Uzaklarda acı bir zil sesi . )  
Osman - Sokak kapısı çalınıyor. İzin verir misiniz açayım? 
Husrev - (Deminden beri hiç bakmadığı Osman'a yine J:ıak-

maz . )  Aç açmaya! Fakat düşmanlarım gelmişse alma içeriye! 
Osman - Kim ,  beyim düşmanınız? 
Husrev - Herkes, herkes! Sen onları görünce tanırsın .  
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HİKAYELERİ: 

ESKİ ELBİSELERİN HAFIZASI 
Kapalıçarşıda birkaç istikametten düdük sesleri gelmeye baş

ladı . Bu, her akşam üzeri çarşı bekçilerinin verdiği bir işarettir ki , 
kapanma saatinin geldiğini ve dükkanını kapamaya geç kalanla
rın acele etmesini ilan eder . O saatte Sahaflar Çarşısı tarafındaki 
büyük kapıdan içeriye bir göz atmak korkunçtur. Çarşı , kimi ka
panmış, kimi kapatılmaya uğraşılan iki sıra dükkanın çizdiği, ka
ranlık ve nerede bittiği belirsiz bir dehliz halinde uzar . Ayrıca ke
pengi olmayan bazı vitrinli mağazaların camekanlarındaki eşya, 
bütün gün Üzerlerine serpilen elektrik ziyasından ayn düşünce kor
kularından büzülürler ve camdan,  çarşının tenhalaşmış yolunu 
görmemek için gözlerini yumarlar. 

Gene o saatte çarşıdan geçenlerin adımları o kadar hızlı ve 
halleri o kadar telaşlıdır ki, üç adım geride bir cinayet işlemiş far
zedilebilirler. Sanki tepelerindeki kurşun kubbe biraz daha çöke
cekmiş gibi, çarşının ta öbür başında gündüzün son beyazlığını 
çevreleyen kapıdan bir an evvel geçip temiz havaya kavuşmak 
için can atarlar . O saatte geçen herkesi görünmez bir elle arka
sından iterek kapılardan dışarıya atan ve ağır kilitler, keskin gıcır
tılarla kapanan iki tunç kapının arasında tek başına kalmak isle
yen , sanki bir mana, bir ruh vardır. Vehimleri seven bir adam 
için bu ruhun yuva kurduğu yer eski elbiseciler tarafıdır . 

Düdük sesleri seyrekleşmiş ve eski elbiseci, dükkanının yola 
doğru uzanan peykesindeki mankenleri omuzlayarak içeri · al
dıktan sonra kepenkleri kapamıştı . O günkü kazancını buruşuk 
bir zarfın içine doldurup cebine attı . Kepenkleri bir bel kemeri gi
bi saran demir kolu muayene etti . Kilidi vurdu ve arkasına bak
madan ağır adımlarla ilerleye ilerleye k:ıybold u .  
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Kullanılmış elbise giyen ,  siyah boyalı, dört başsız manken , küf 
kokan taş kubbeli daracık d ükkanın içinde yüz yüze duruyorlar. 

Koyu karanlıkta birbirlerini görüp görmedikleri malum değil . 

Dördü de dükkan sahibinin gittikçe uzaklaşan ayak seslerini din

leyip artık hiç bir şey duymaz olduktan sonra hala gizli bir ses işi

tiyormuş gibi . bir müddet dalgın beklediler . Taş k ubbeden ,  rutu
bet damlaları halinde şıp . " şıp . . .  süzülen . adeta , yürüyen zama

nın ayak seslerin i  sayan bir ahenk d uyuluyor . Mankenlerden biri 

hafif fısıltıyla yanındakine h itap etti : 

- Bak . şu karşımızdaki koyu elbiseliyi görüyormusun? Yahu-

d i .  bugün satın aldı onu .  H aydi konuşalım! 
Öbürü başını salladı :  
- Haydi konuşalım! 
Üçüncü mankenin de eteğin i  çektiler :  
- Haydi konuşalım! 
İlk söze başlayan manken yeni gelene dönerek sesini  biraz 

daha dikleştirdi :  
- Bugün seni yahudiye getiren genç n e  kadar d a  solgun yüz

lüyd ü .  Sönük gözlerinin manasını .  karanlıkta ancak biz anladık . 
Üstünde. kolları iki parmak kısa gelen bir ceket. bol gelen bir pan

tolon vard ı .  Belliydi ki. o elbise , bir arkadaşından bir günlüğe alın
mış bir elbiseydi . Seni fena bağlanmış bir paket içinde,  koltuğu

mı n altında taşıyordu .  Sen onun yegane elbisesiydin , değil mi? 

Ve üç manken yeni gelenin henüz hiç işitmedikleri sesini duy-

mak için kulak kabarttılar. 

Yeni ge:en cevap verdi : 
· - Evet .  

Fakat bu tek kelimelik cevap o kad ar resmi ve ses o kadar 

maskeliydi ki. yeni gelenin iç yüzünü anlamak. kabil olamadı . Ay

lard an beri bu dükkanda oturan yahudileşen öbür mankenler, he

men ıttif ak ettiler k i .  yeni geleni anlayabilmek için ona uzun bir 

cumle söyletmelidir 
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İçlerinde en kıdemli ve açık gözlü , ilk söze başlayan manken 
devam etti: 

- Biz o gence ne kadar şaştık .  Senin gibi iyi kumaştan ve 
iyi terziden çıkmış, ana ve baba tarafından asil bir elbiseyi hiç pa
zarlık etmeden yahudinin ilk verdiği paraya bırakıverdi .  Genç pa
raları alırken dikkat ettim . Öyle bir nefret aldı ki , müthişti. Parayı 
alırken bir anda gözleri yahudinin siyah tırnaklarına takıldı . O ka
dar . . .  Sonra dükkanın önünden uzaklaştı. O nasıl uzaklaşıştı o .  
Biz ki, başsız tahta mankenler, her şeyi görür v e  anlarız; eminiz 
ki, o genç sokağın köşesini döner dönmez: 

"Yahudi arkamdan geliyor . Şimdi satın aldığı elbiseyi geri ve
rerek vazgeçtim diyecek . . .  " diye koşa koşa kaçmıştır . 

Halbuki bu neticeye asıl kendi layık olan yahudi, o anda key
finden benim omuzlarımı okşamış ve bir dükkancı komşusundan 
ödünç bir sigara istemişti . Gencin elbise paketini uzatırken titre
yen parmaklariyle , yahudinin elbiseyi muayene ederken suratı
nın zoraki somurtuşu hiç hatırımdan çıkmayacak . Seni bu şekil
de satması için kimbilir o genç ne büyük bir ihtiyaca düşmüş ol·· 
malı, değil mi? 

Ve gene üçü birden , görünmeyen başını, teessürden göğsü
ne düşmüş farzettikleri yeni gelen mankenin artık içini dökeceği
ni tahmin ederek beklediler . Yeni gelen gene kısaca cevap ver
di :  

- Evet . . .  
Artık yeni arkadaşlarının ağzından bir söz almak için : 
- Anlatsana, kuzum bize gencin hikayesini anlatsdna. 
Demeden başka çare kalmamıştı . Halbuki bunu söylemeye 

üçü de tereddüt ediyorlar ve karanlıkta , elsiz kollarını büyük bir 
heyecanla inip kalkan tahta göğüslerine bastırarak bu suali sor
duracak cesareti yüreklerinde biriktirmeye çalışıyorlardı .  Yeni ge
lenin kumaşı gibi asil sükutu , onların merak ve heyecanını artır
dığı kadar cesaretlerini de kırmıştı . Yine en akıllıları olan birinci 



manken bütün zeka ve inceliğin i toplayarak son bir hücuma kal
kışmak istedi . Fakat gözünün önünden geçen bir hayal . son sa 
hibinin hayali dudaklarını kilitledi . Artık o .  yeni gelen genci söy
letmek değil , kendisi söylemek istiyordu :  

- Ah, bilsen biz senin ıltırabını ne iyi anlıyoruz Biz k i .  her
şeyi görür ve anlarız. Düşün . bir elbiseyle bir vücut arasındaki es
rarlı rabıtayı düşün! O elbise kı .  terzinin elinden vücudun basit 
hendesesine göre yapılmış manasız bir kalıp halinde çıkar ve sonra 
bir vücuda yapışıp onun bütün hareketleriyle yaşamaya başlayınca 
ne hale gelir, düşün! 

Başlangıçta dümdüz bir alın gibi hiçbir şey ifade etmeyen el
biseler atılacağı güne kadar vücudun her hareketini saniyesi sa
n iyesine kaydeden korkunç bir hafızadır . Birçok oturuş şekilleri
nin kabarttığı dizkapaklarımızı düşün! Her duygunun hususi bir 
biçim verdiği omuzlarımızı düşün! Kambur vaziyetlerde nasıl ar
kaya toplandığımızı, bütün mafsal yerlerinde nasıl halkalaştığımızı 
düşün! Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay 
hangisidir? Bunların içinde sefaletlerin , açlıkların , ihtirasların , ci
nayetlerin , coşkunlukların ,  kahkahaların alnımıza çizdiği hep hu
susi bir çizgi vardır. İ nsanlar sanırlar ki, bizim üstümüzdeki her 
çizgi, her intiba, bir diğer çizgi veya intiba ile silinir, hepsi birbiri
ne karışır, manasız bir halita olur ve sonunda biz eskimiş bulunu
ruz .  Eskiriz, fakat insanlardan evvel eskidiğimiz için onlardan da
ha ince ve hassas olan biz, bütün çizgiler ve intibalarımızı hep bir
birinin içinde saklarız. Bu öyle bir halitadır ki, bunun düğümünü 
ele geçirebilen göz onu çözdükçe , doğumumuzdan ölümümüze 
kadar bütün hayatımızı, zamanın atomları içine sıkıştırır ve bu kor
kunç, ah,  bu korkunç hafıza küpü içinde , mazin in,  birbirinin üs
tünden akan küçük yılanlar halinde nasıl kaynaştığını görür. Fa
kat o göz kimde vardır? Kimsede . Yalnız bizde . Biz ki, herşeyi 
görür ve anlarız, seni görüyor ve anlıyoruz . . .  Bize artık hikayeni 
anlatma . Ne lüzum var? Biz onu biliyoruz . Ben sana kendi hi-
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kayemi ne diye anlatayım? Sen de onu bilirsin .  Beni bir ölünün 
üstünden çıkardılar. Burada satılacak adam bekliyorum .  Öbü
rü tıpkı benim gibi, bugün bir ölünün üstünden çıkmadıysa yarın 
ikinci veya üçüncü sahibinden sonra bir ölünün üstünden çıka
cak. Düşün, düşün, biz insanlardan evvel eskidiğimiz halde kaç 
insan eskitiyoruz? Bizim ıstırabımızı düşün . Biz vücutsuz kalan bir 
elbise miyiz, yoksa elbisesiz kalmış bir ıstırabın vücudu mu? 

Evet. . .  
Üç manken de yeni gelen mankenin üçüncü "evet" kelime

sini söylediğini zannettiler. Halbuki o hiçbir şey söylemeden su
suyor ve o anda dükkanın taş kubbesindeki pencereden giren ay 
ışığında, omuzlarında solgun yüzlü gencin başı olduğu halde, göz
leri hayret ve korkuyla açılmış, dükkanın kirli aynasından kendi
sini seyrediyordu .  

HASTA KUMARBAZIN ÖLÜMÜ 

Sokaktan "akşam simidi!" sesleri geliyordu. Hasta Kumarbazın 
pansiyon sahibesi Macar kokanası, üzerine soluk ve yırtık bir ka
dife örtülü masada, mıncıklana mıncıklana sefil bir hale gelmiş 
iskambil kağıtlarıyla (pasyans) açıyor . 

Kalktı, elektriği yaktı . 
Sokaktan sesler: 
- Akşam simidi, akşam simidi! 
Kiracısının odasını düzelttiği saat buydu.  Hasta kumarbaz, he

men her gün bu saate kadar uyur, akşam üzeri çıkıp giderdi . 
Önlüğünün cebinden oda kapısının ikinci anahtarını çıkardı ,  

kordidoru geçti ve kapının önünde durdu . 
Hayret! 
Anahtar döndüğü halde kapı açılmıyordu .  Demek ki arka

sından sürgülüydü. 
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Yani Hasta Kumarbaz içeride . . .  
Gerçekten hayret! . .  
Bu saate kadar evde kaldığı hiç vaki değildi .  
Macar kokanası , kapıyı birkaç kere vurdu ,  ses yok . . .  
Kulak verdi : 
İçeriden garip bir hırıltı geliyor . Fakat insan sesine benzeme

yen madeni bir hırıltı . . . .  
Bir an durdu ve sonra şiddetle , peşinden daha şiddetle kapı

yı yumrukladı . Hiçbir ses yok . . Derinlerden bir hırıltı, tavada ye
mek yanıyormuş gibi bir hışırtı ; o kadar . . .  

Macar kokanası hızla döndü, koridorun avluya bakan pen-
ceresini açtı , aşağıya sarktı ve haykırdı :  

- Durmuş efendi! Durmuş efendi! . . .  
Aşağıdan gür bir ses : 
- Ne var . madam? 
- Sen gelir burada? 
- Geliri 
Yine Hasta Kumarbazın kapısında . . . .  Yumruk üstüne yum-

ruk . . .  Kulağını kapıya dayadı . 
A! . . .  Bir ses :  
- Gang çalındığı zaman saat tam on dokuzdu! 
Pansiyon sahibesi macar kokanasında saati noktası noktası

na bildirmek imkanı olmadığına,  bildirinceye kadar zamanın bir
kaç saniye geçeceğine dair bir şuur yok . . .  Bu,  olsa olsa, Hasta 
Kumarbazda olabilir . . .  

Kokana bağırdı :  Radyo! . .  
- Radyo açık bıraktı! 
Artık Hasta Kumarbazın içeride ve kendi kendisine konuşan 

radyodan habersiz bir halde olduğu şüphesiz . . .  
Macar kokanası kapıyı yumruklaya dursun . .  Apartman ka

pıcısı Durmuş efendi kapıyı çalıyor . . .  
Kadın kapıya Btıldı ve açtı. 
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Yüzü ve sesi ağlamaklı : 
- Durmuş Efendi! Radyo açık bıraktı! 
- Ne demek o? 
Kokana bozuk Türkçesiyle dilinin döndüğü kadar anlattı . 
Durmuş efendi başını kaşıyor: 
- Polise mi haber verelim, yoksa kapıyı zorlayıp da biz mi 

açalım? 
Sonra, yüzüne aptal aptal bakan Macar kokanasına bir göz 

atıp kararını verdi :  
- Belki hastadır, baygındır; en iyisi kapıyı bir açalım! 
Ve yürüdü ,  kapının ön ünde durdu ,  sol eli takmakta, sağ 

omuzuyla abandı . Kapı, sallanan bir diş gibi sökülüverdi . 
Girdiler: 
Hasta Kumarbaz yatağında . . .  Sol eliyle yorganı başının üs

tüne kadar çekmiş ve öylece kalmış . . .  Sağ eli yorganın dışında . . .  
Sağ elinin iki parmağı arasında sönük bir sigara . . .  Sigaranın, par
mağına kadar geldikten sonra söndüğü, etteki yanık yerinden ve 
yerdeki küllerden belli . 

Macar kokanası koşup radyoyu kapattı . Durmuş efendi de 
yorganı çekti : 

Hasta Kumarbaz, hafifçe sağına yatık, açık gözleri yerdeki is
karpinlere mıhlı , hareketsiz . . .  

Macar kokanası, elleriyle, at kuyruğuna dönmüş oksijenli saç-
larını kavrayarak haykırdı: 

- Öldü! 
Bir an kalakaldılar. 
Hasta Kumarbazın elektrikler kesildikçe yaktığı mum, bitme 

noktasına kadar gelmiş, küçük bir şamdan içinde ve radyonun 
üstünde . . .  

Bir saat sonra, Macar kokanasının (Pasyans) açtığı soluk ve 
yırtık kadife üzerinde eski bir daktilo makinesi ve masada iki po
lis . . Polislerden biri elinde bir not , arkadaşına soruyor: 

l .H 



- Ekler arasında neler var? 
- HükOmet tabibinin kalb sektesine dair raporuyla tesbit edi-

len eşya listesi . . .  
- Öyleyse yaz! . . .  Yazıyor musun? 
- Evet! 
Polis dikte ediyor: 
- "ilişik eşya listesine, kimlik vesikalarına ve şahiilerin ifa

delerine göre, "Hasta Kumarbaz" lakabiyle tanınan ölünün, mın
tıkamızda mevcut bütün kulüplere kayıtlı ve kumarı tek iş halin
de devam ettirici bir şahıs olduğu anlaşılmıştır ." Yazıyor musun? 

- Tamam! 
Ve dikte eden polis, daktilo makinesinin tıktaklarını bekledik

ten sonra devam etti : 
- Tespit edilen eşya arasında ölüye ait not defterinin bazı an

laşılmaz ibarelerle dolu olduğu görülmüştür . Bu ibareler arasında 
polis incelemesi yönünden mühim olabilecek satırlar şunlardır: 
(Herkes benim kuman kumar için oynadığımı sanıyor. Bir zaman
lar o kadar bağlı olduğum sanat ve edebiyatı bunun için bıraktığı
mı sanıyorlar . Halbuki ben kumarı, düşünmemek için oynuyo
rum .  Ruhuma üşüşen sabit fikirlerin , beyin zarımı yırtan vehim
lerin biricik ilacı olarak onu buldum . Kumarı oynayamayacak hale 
geldiğim gün intihar etmekten başka çarem kalmayacaktır. Alla-· 
hın bu imtihanı karşısında her defa hezimete · uğrayan beni, bir 
de emanete kıymak günahından kim kurtaracak? . . .  Halimden şu 
Macar kokanası kadar anlayacak birinin , damarıma saplayacağı 
küçücük bir iğne yeter!) 

Dikte eden polis, son cümlenin yazılmasını bekledikten son
ra başını kaldırıp Macar kokanasına hitap etti: 

- Korkacak bir şey yok! Savcıya ifade verir ve ölünün senin 
iğnenle değil de, kalb sektesinden gittiğini morg raporuyla tesbit 
ettirirsin' Orada ölüyü kesip biçerek her şeyi anlarlar ve hasta ku
mMbazın niçin ve nasıl öldüğünü keşfederler. 
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Macar kokanası, elleri yine saçlarında çığlık basıyor: 
- Ben öldürdü! Olmaz! 
Ve eliyle , masanın bir kenarında açık ve karmakarışık duran 

kağıtların üstündeki Maça Kralını gösterip haykırdı :  
- Bu öldürdü,  bu öldürdü! Gece odasına girdi, öldürdü! 
Daktiloda yazı yazan polis güldü :  
- Biz de katili nerede arıyoruz değil mi? . . .  
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MAKALELERi: 

FİL DiŞİ KULE 

Fil dişi kule , içinde yaşadı�ı cemiyetle bütün alakalarını kes
miş sanatkarın,  ferdiyeti etrafında ördü�ü kozadır. O, bu koza
nın içinde, halka yasak edilmiş bir sarayın bekçisi halinde, şahsi 
servetlerine mu hafızlık eder ve bu servetlerin tek alıcı ve tanıyıcı

sı sıfatı ile, dışarı alemin bütün kıymet hükümlerine rakip, fakat 
dışarı alemi kendi kıymet hükümlerine fethettirmek gayretinden 
de müstağni, mermer duvarlar ve canfes perdeler arasında, doğ
mayacak bir yarını bekler. Fil dişi kulede oturan sanatkarın her 
edasından sızan şikayet şudur: Ben anlaşılamıyorum. 

Bu şikayetin tonunda dışarı aleme teklif etmek istediği bir 

hasreti gömülüdür. Onun içindir ki dışarısı ile alış veriş yapan her 

geçer akçeye düşman ve değersiz insanları visaline alan zevksiz 
bir kadınmış gibi dışarıya küskündür. Hakikatte , bir aşkın ters te
cellisinden başka bir şey olmayan bu küskünlük, derinleşe derin
leşe o hale gelir ki asıl gayesini unutarak kendisini gaye diye ka

bul eder, alakasızlığın , ifadesizliğin , dilsizliğin felsefe ve mizacını 
yapar ve timsah derisi gibi dikenli bir kabuğa bürünmüş, başının 

üstünde gidip gelen güne:;lerin acelesine kayıtsız, ömrünün so
nuna erer . 
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Sanatkarı fil dişi kuleye çeken benlik ve şahsiyet humması , 
büyük çaptaki insanı, maskarasından ayıran en esaslı çizgidir ama 
hiç bir mesele fil dişi kulede fasledilemez. Fil dişi kulede doğan 

hayat, tohumun kabu�unu çatlatışı gibi, fil dişi kuleyi yıkmakla 
işe başlayacak ve bu dışardan içeriye giriş ve içerden dışarıya çı
kış, her parçası irtibatlı bir tekevvün halinde kendisini tamamla
mış olacaktır. Sanatkar, alim , peygamber, filozof, tek bir üstün 
yaratılış gösterilemez ki kendi iç aleminin zindanına kapanmadan 
mevcut hayatı kabul etmiş ve sonra da o zindanda sonuna ka
dar kalmış olsun . 

Fil dişi kule ulvi hastalıkların tedavi gördüğü hastahanedir. 

Kendisini bu illetten muaf gören sıhhatli sokak yaygaracısının is
mi AHMAK ve büyük hayatı bu hastahanenin içinde kabul ede
nin ismi de CÜCE'dir. 

Do�du�umuz zaman bizi sardıkları kundak bir fil dişi kule, öl
dü�ümüz zaman bizi yatırdıkları tabut başka bir fil dişi kuledir. Yal

nızlıklarımızın fil dişi kuleleri sayısız ve her yıkılacak fil dişi kule
nin altında bekleyen fil dişi kuleler namütenahidir. Buna rağmen 

en mübarek gaye fil dişi kuleyi yıkmak ve içimizin ışıklarını bir si
nema perdesi gibi soka�a ve piyasaya aksettirmektir. 

Mistik telakkiye göre her şeyden ve her ifadeden evvel var 
olan Allah, alemleri bir aşk hamlesi içinde, görünmek, bilinmek 
ve sevilmek için yarattı . 

O halde hayat, ilk sebep ve ilk hamlenin, fil dişi kulesini yırt
ması ve gömleğini sıyırması hadisesidir. 

İçinde sonsuz varlıkların tazyikini duyan herkes ve her şey, 
bir gün gömleğini parçalayacak ve bu gömle�in altından çıkacak 
şekli başka gözlere arzedecektir. 
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BEKLENEN SANATKAR 

"D" grubunun resim sergisi, bir kitap okuyacağımız zaman 
seçtiğimiz bir ağaç altı gibi, düşüncelerimin başı değil yastığı ola
cak. 

Ne resim gibi sanatın ayrı bir şubesinden, ne de bütün şube
l�rini birden kucaklayan bir sanat nazariyesinden bahsedecek de
ğilim . Bugünkü Türk sanat ve sanatkArından aldığım müşahhas 
teessürleri söyleyeceğim:  

Büyük harpten bugüne kadar sanat hayatımız üzerinde ve
rilmiş h ükümlerin özü toptan ve kabaca şudur: 

"Sanat yok, sanatkAr yok, hareket, hararet, kıyamet yok. Ye
ni nesil kuvvetsiz, gayesiz, nizamsız . .  Nerede beklenen sanatkAr?" 

Bu hükmün görebildiği şey, bir hastanın derisindeki uçukluk 
gibi (realite) nin en üst ve en sığ tabakasıdır. 

Kimse bu (realite)nin dibine inmeye , bugünkü neslin içinde 
kopan faciayı kökünden seyretmeye, sanatın bütün dünyada ge
çirdiği ihtilAçlardan bugünkü Türk nesline düşen payı aramaya 
ve sormaya zahmet etmiş değildir. 

Son elli seneden beri insan kafası, yalnız bir şubede değil , bü
tün hayat ve bütün madde üzerinde korkunç bir tecrübeye giriş
miş bulunuyor. Bir minareden seyrettiğimiz kaldırım taşlarını,  üze
rine burnumuzu dayıyarak bir kirpik mesafesinden görebilmek için 
kendimizi minareden balıklama fırlatışımıza benzeyen bu tecrü
be , dünle bugün arasında, anlayış ve görüş farkı olarak bir Sü
veyş kanalı değil bir okyanus açtı . 

Sanki yeryüzünde bir Met olmuş, küreyi cin çarpmış, bir kar
puz kabuğu yerine bir dünya parçası akıntıya kapılmıştır. Birçok
larının işliye işliye bitiremediği ve her okur yazarın bildiği bu deri 
değiştirme değil, kemik değiştirme hAdisesi, mübarek evimiz dün
yanın bacasından bir yıldırım çevikliği ile içeriye dalmış, her oda-
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nın bütün eşyasını tavan arasına kaldırmış . götüremediklerini . işe 

yaramaz manasız ve hayatsız yığınlar halinde öteye beriye savur
muştur. Levhaları hala kapılarında duran bu odalardan mesela 
sanat odasına girdiğimiz zaman ne görüyoruz? 

Bir muayede salonu kadar büyük odada tek bir reis koltuğu 
yok. Eski atlas sedirlerin yerinde, vücudumuzun neresine göre 
yapıldığı meçhul, bir kaplumbağa biçiminde işsiz, emeksiz, hü

nersiz dört ayaklı tahta parçaları . . .  Bu anafor, yoklara karıştırdığı 
eşyanın yerine bunları mı getirdi? Beride (Hugo) nun gömleği, 
korkusundan (Shiller)in çoraplarını göğsüne bastırmış bekliyor. Ve 

hepsinden felaketlisi, hasın sökülmüş cılk tahtaların bir teneşir ayaz 
ile est@, her cismin ve her hududun fevkinde bir boşluk, bir çıp
laklık . 

Bu değişmenin sebep ve hikmeti ne olursa olsun netice mey
danda: 

19 uncu asrın sonuna kadar hayatın her şubesinde üst üste 
yığılan kıymet milyarlarını bugünün anlayışı, onların yerine yeni
lerini koyduğu için değil, fakat onların bayatlığını, kofluğunu,  ki
fayetsizl@ni sezdiği için harman etmiş, ateşe vermiş ve külünü 
rüzgara savurmuştur. 

Bir İngiliz hanedan evinin şöminesi başındaki meşin koltuk 
halinde yedi cedden beri elden ele teslim edilen ananeden bu
gün ün çocukları sanki "babamızın babamız o lduğuna 
inanmıyoruz" der  gibi hiç bir miras kabul etmediler . 

Noel ağacına benzer kafasının her dalında, Allah'ı ,  Peygam
beri, Melekleri, Şeytanı, Cennet ve Cehennemi kademe kade
me asılı duran dünün , inanmış vecdini bulmuş sanatkarı yanın
da bugün,  inanmayan, hiç bir gıda ile doymayan, hiç bir kalıba 
sığmayan, başının etrafındaki iman güvercinlerini imdadına ça

ğırdığı kadar onların yoluna en biçimsiz korkulukları diken, se
vimsiz, rahatsız, yüzü ıstırap, istihza ve hakaret dolu bir mahluk 
peydalandı. Belki bir kurtarıcı, belki bir hasta olan bu mahli.ık bü-
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tün dünyada belli başlı bir sanatkara değil, bugünün müşterek ru
huna ait bir remizdir. 

fman ve gaye bütün insanlık için esastır. Fakat nasıl bir iman 
ve nasıl bir gaye? 

Dünya bugünkü hamleye hazırlanırken memleketimiz "Tan
zimatı Hayriye" serlevhası altında kısır bir Avrupalılaşma hareke
tine girişiyordu .  

B u  hareketin bayraktarları, Avrupa' d a  elçilik ve talebelik eder

ken {St. Michel) bulvarında halka mahsus kocaman bir kütüpha
ne olduğunu hayretle görmüş, {Hyde-Park) da bir adamın dile
diği gibi halka hitap edişini gözleri faltaşı gibi açılarak seyretmiş, 
(Versailles) da yüzlerce musiki aletinin konserini düşük çenesi ik 
dinlemiş, {Charlottenburg) sarayının gül bahçesinde kendinden 
geçmiş, basit bir İsviçre köylüsünün ruh haletini taşıyan bir züm
redir . 

Bu zümrenin memlekete hediye ettiği kıyafet de , aynı köylü
nün Berlin'de , köylülere hazır elbise satan bir mağazadan çıkar
ken kırıta kırıta sırtında taşıdığı ruba . . .  

İçinde yaşadığı cemiyetin bütün duygularını kucaklayamamış 
da olsa , dili annesinin d ilinden ayrı bir karagöz diline de benze
se , sahası bir deniz gibi hayatın bütün kıyılarını tutan bir genişlik 
yerine, kuyu gibi derinliğine , muayyen bir kaç his darlığına sıkış
mış da olsa, şahsiyetinin , ferdiyetinin en yüksek derecelerine var
mış olan eski saf ve mükemmel divan şairi bu rubayı giyince mey
dan adi bir mukallide kald ı .  

Hintlilerin maymun avlamak için harikulade bir usulleri var
mış. Maymunların üzerinde dolaştığı ağaçların dibine ağzı dar bir 
küp gömerler ve küpün içine fındık doldururlarmış. Maymunlar 
görsün ve taklit etsin diye de ellerini küpe sokarak bir kaç fındık 
alırlar, yerler ve giderlermiş. Maymun fındığı avuçlamak için eli
ni küpe sokup avuçlarını alabildiğine doldurur, fakat şiş avucu 
küpün dar ağzından geçmediği için kolunu küpten çıkarmaz; bir 
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türlü avucundaki fındıkları bırakmayı akıl edemez ve böylece canlı 

canlı gözleri zeka ve şeytanlıkla parlaya dursu n ,  avcısının eline 

düşermiş.  

Hazımsız ve anlayışsız taklit psikolojisini ifade için bu misal
den başka ne söylenebilir . Tanzimattan sonraki Türk sanatının 

da kolu , hem de içinde yalnız fındık kabuğu bulunan bu küpte 

büyük harp sonuna kadar bekledi .  Arada (Baudelaire) ve (Rim

baud) gibi bugünün , hatta yarının girift sanatkarlarından halis nu

muneler gel ip geçtiği devirde ,  okuduğu , konuştuğu yegane lisan 

Fransızca olan . ne Türk , ne Arap .ne  İslam.  ne gavur .  ne Avru · 

palı, ne Asyalı. levanten bir mektep. (Musset) ile (Sully Prudhom
me) un tuzlu göz yaşlarından başka içecek ke·Jser bulamamıştı . 

(Edebiyatı cedide) devri . şahsiyetli eser vermeyi deği l ,  k im

lerin taklide değeri olacağını bile takdir edememiş, baş şairi (Mus
set) den ve baş romancısı (Goncourt) biraderlerden ilerisini anla

yamamış, bir zevk ve idrak harem ağalığı devridir .  

Nihayet bu fındık küpünün üstüne bir  balyoz indi . Bu balyo

zu indiren ne yeni nesil ,  ne eski nesildir. 

Bir kelime ile HAY AT tır . 
H ayat kendi ilerisinde ve kendisine hakim yürümesi lazım

gelen (Criterium) ların seviyesini kendi kendine aşmış. dalga yol

cuyu sandaldan evvel götürmüş ve kayık geride parçalanmıştır . .  
İşte bugünkü bahtsız neslin içinde bulunduğu şartlar . . .  

Bir şatonun mancınık gü llesi yerine üfürükle yıkılması tarzın

da, ölümlerin en şerefsizi i le rakipsiz . mücadelesiz ölen evvelki

ler için n e  hazin akıbet , bugünküler için ne korkunç bir ders ve 

istikbal . . .  

B ugünkü nesil başını kurtarmak için iki büyük devin başını 

yemeye mahkumdur . 

Bu devlerden biri, arkasındaki harabeler , kül olmuş kıymet

ler ve haciyvada dönmüş putlar arasına dikeceği yeni ve hariku

lade şehrin mimarisini gizleyen muadele , ikincisi, içinde yaşadığı 
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kendisi gibi bezgin ve inkarcı cemiyetin deri n .  namütenahi derin . 

ölüm kadar derin kayıtsızlığı . . .  
Kafamızda nasıl kulaklanmızın sıkletini hissetmezsek kendi sık

let ve haşmetini hissetmeyen ve kulak üstünde tıpa halinde bir 

ikinci kulak gibi uzviyetleşmiş olan bu müthiş kayıtsızlık . ahlak

sızl ık .  uzaklık . sanatkarın değil  azrailin bi le hayatını tehlikeye so

kabilir .  Bugünkü sanatkarın öz ve m ücerret sanat karşısında yeni 
ve değeri ne olursa olsun . cemiyetin ona d uyduğu alakaya ; d�

mak . yetişmek ve yemişini vermek hususunda gösterdiği imka

na nispetle kıymeti . gövdelerini havaya kaldıran ve m uallakta tu

tan Hint fakirlerinin m ucizesi veya Yedikule surlarının iki taşı ara

sındaki alçı parçası içinden fışkıran incir ağaçları gibi bir natür ha
.rikasıdır .  

Demin o cemiyet için inkarcı dedi m .  O inkarcı değildir . Onda 
inkar bi le yok . 

Bu serginin bir evvelkisinde resimleri teşhir edilen dostum ba-

n a :  
"Razıyız . halk gelsin . beğen mesin . çerçevelerimizi başımıza 

geçirsin . Fak at bizi onlarla karşı karşıya bırakmasın . "  demişti . 

Sanatkar od ur k i .  ferdiyetinin etrafında bir alaka deği l :  bir ayin 

görmek ister . B una rağmen gene sanatkar odur ki. beklediği ala

kadan hiç birini görmediği halde .  tecrübenin birini . binini .  milyo
n u n u  hiçe sayıp . ölünceye kadar hep aynı hareketi yapan ve hep 

aynı imkansız ümidi besleyen deliler gibi. daima aynı faa.liyeti tek

rar eder . 
İşte bu ümit .  bu çocukça . fakat her türlü olgunluktan daha 

olgun bu ümit .  bu yalancı . fakat her doğrudan daha doğru bu 

ünı i t . onu besleyen ve Tanrının suyu ve havası gibi parasız gelen 

biricik gıdasıdır .  

K ısaca : 

Yenı nesil ufak tefek farklarla dün yanın her tarc.fında olduğu 

glbı memleketimizde de bir (Chaos) içindedir. 
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S,-matııı (Al sı ıhl.rn bdşl.l\ ' ıp (Yl S i ı ı e  �.ıciar her şc:yi ı,ım v e  

halıs olarak tesıs l'lnwk l)l l a  di.ışliynr Dıliııi daha beş l)n se ııe evwl 

bulmuş olaıı bu nesil . bundan sonra okuyucusun u .  seyirc isinı . din 

le>•icisin i nw�·dana 9l'lirnwye ve onun yanıbaşında .  mil yarları n ı .  

ölçülerini . \.'asaklarını . yani kendisini ortaya koymaya m ecbur ·  

dur . 

Tohum o .  toprak o. a!)aç o . . .  

Bir Türk edibinin saman ekme!)inden yetiştii:Jini ve hakika

ten benzi saman renginde olan bu nesil işte bu davanın karşısın 
da .  Bu neslin şeref ve necabeti . şimdiye kadar verd@ eserleri hiç 
birile de!';PI . yıkmaya mecbur oldu!1u Kaf da!1ının heybeti ile mü
tenasiptir. 

"Sanat yok, sanatkar yok, hareket, hararet. kıyamet yok. Ye
ni nesil kuvvetsiz, gayesiz, nizamsız . . .  nerede beklenilen sanat
kar?" 

Beklenen sanatkar yolda! 
E9er fazla yaklaşınca görece9i manzaranın dehşetinden ür

küp geriye dönmezse . . .  

POETİ.KA 'dan 
Şiir 

• "Şiir nedir?" suali çok eski ve pek çetin . .  'Bu sual, insanoi:j
luna (Aristo) dan bugüne kadar duman kıvrımlarındaki muadele
nin tesbiti kadar zor göründü.  Bu yüzden gayet adi laflar ettiler. 
(Aristo)dan (Pol Valeri) ye kadar bütün poetika fikircileri, ya sa
hilsiz bir tecrit denizinde boyuna açıldılar; yahut aşa9ının bayai:jı

sı birtakım kaba tekerlemelere düştüler. Hepsi bu kadar . .  Ve şii
rin ne oldugu, her büyUk mefhum gibi meçhul kaldı. 
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• İlk poetika fikircisi (Aristo)ya göre şiir, eşya ve hadiseleri 
taklitten ibarettir. Sonunculara göre ise (Valeri vesaire) kaba bir 
his aleti olmak yerine, girift bir idrak cihazı . . .  Baştakilere göre şi
ir, en basit ve umumi temayül içinden zaptedilmek istenirken ,  so
nunculara göre, hususi ifade kalıpları içinde tahassüs edasına bü
rünmesi şeklinde tarif edilmek isteniyor. Bu tariflerin başında ve 
sonunda, şiiri merkezleştiren haysiyetli bir muhit ile , şiir muhitini 
kuran ulvi merkezden bir eser yoktur. 

• Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir. Eşya ve hdiselerin , 

bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en mahçup, en 
nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nisbetlerini bularak, mut
lak hakikati arama işi. . .  

• Nebatlaşmaya doğru giden cemad , hayvanlaşmaya doğru 
giden nebat, insanoğluna doğru giden hayvan , en sonra da k�n
disini aşmaya doğru giden insanın , hulasa bütün alemin ; akan 
su , uçan kuş ve düşünen insanla beraber, bilerek veya bilmiye
rek cezbesine sürüklendiği mutlak hakikati aramak yolunda, ço
cukça , canbazca ve kahramanca bir usul. . .  Sırdaşlık ve laubali
likte en verimli ve en pervasız, kaba fayda ve kuru akılda en boynu 
bükük ve en korkak cehd ve onun usulü . . .  

Şiir budur . . .  
• Şiir, mutlak hakikati aramakta , fevkalade sarp ve dolam

baçlı, fakat kestirme ve imtiyazlı bir keçi yoludur . Oradan kala
balıklar değil gözcüler, işaret memurları ve kılavuzlar geçer. Şiir 
söyleyen ,  onu gerçek söı;leyen kılavuzdur. 

• Şiir , beş hassem izi kaynaştırıcı idrak mihrakında maddi ve 
manevi bütün eşya ve hadiselerin maverasına sıçramak isteyen ,  
küstah ve başıboş kıvılcımlar mahrekidir. O, bir noktaya varma
n ı n  değil, en varılmaz noktayı sonsuz ve hudutsuz aramanın da
vasıdır Maddi ve manevi �şya ve hadiselerin maverasında ka
rargah kurmuş olan mutlak hakikat kapısı önünde, ebedi bir fe
ner alayı . 
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Şiir budur. 
• Mutlak hakikat Allah'tır 
• Ve şiirin, ister ona inanan ve isteı irıanmayan elincil> . istf'r 

bilerek ve ister bilmeyerek ,  onu ararnaktan başka vazifesi yok 
tur. 

• Şiir. Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işidir 

Şiirde Usfü 

• Evet : şiir , herşey gibi bütün madde bükülüşleri ve mana 
kollarıyle birlikte , mutlak hakikatin arayıcısıdır . Onun başlıca hu
susiyet ve mümtaziyeti bu arayıcılıktaki usulünden gelir . 

• Şiir dışında mutlak h�kikat arayıcılığını apaçık temsıl eden 
müessese eğer ilimse. şiirin usulünü ayırt edebilmek için ikisini 
�:anyana getirmeli ve kıyaslamalı : ilim ,  hakikati , akıl yolundan . 
akılla çerçevelendirerek. aklın takatını esas tutarak . attığı her adırı ı ı  
ötekine bağlayarak . yolu daima açık ve mahfuz bulundurarak . 
ulaştığı her merhalenin hesabın ı vererek ve daima sebebe bağla 
yarak arar : ve alet diye fikri kullanır : şiir ise alet diye yine fikri 
kullanır . fakat ona hiçbir ırgadlık işi vermez. meşakkat çektirmez . 
onu kendi tahlilci yürüyüşüne bırakmaz. zaman ve mekan k<ı
yıtlarının üstüne doğru iter . izah ve hesap yollarını açık ve mah
fuz bulundurmaksızın ve sebep aramaksızın bir anda büyük neti 
ce ve terkibe fırlatır . 

• İlim . mutlak hakikati , polis tavriyle arar . Beldesi . mahalle 
si . karakolu . nöbet kulübesi . geçtiği sokaklar. çaldığı kapılar .  iş 
bölümü .  vazifesi . vakti . imkan ları . hülasa bütün zaman ve me 

kan ölçüleriyle tabak gibi açık ve meydandadır . 
• Ya şiir? . O .  mutlak hakikati hırsız gibi arar . Hiç birşeyı belli 

değildir: hatta ismi ve cismi bile . .  Karanlık gibi . şeffaf camlardan 
sızacak : dumanların asansörüne binip bacalardan inecek nı:>fos 
alınca kapılardan sığmayacak. nefes verince de anahtar delik le
rinden süzü lüverecektir . 
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• Biri mesuliyetli bir tahlil, öbürü mesuliyetsiz bir terkip . . .  
• Biri, a�acın yemişine ,  taş taş duvar örerek ve her taşa üs

tündekileri taşıtarak yükselir; öbürü iki d izi üzerinde yaylanıp zıp
lar. 

• Biri, ilim, asli gayesinden uzaklaşa uzaklaşa. birtakım mü
şahhas eşya ve hadiselerin ameli fayda noktalarını avlar ve mü
cerretten müşahhasa döner; öbürü, şiir, asli gayesine yaklaşa yak
laşa , teşhis vesilesi diye kullandı�ı aynı eşya ve hadiselerin ameli 
sevk ve idare kanunlarından uzak yaşar ve müşahhastan mücer
rede kıvrılır . 

• ilimde tecrid, teşhis için ;  şiirde teşhis, tecrid içindir . Bu yüz
dendir ki, tecridde kalan ilimlere, sanat (felsefe) ismi verilirken , 
teşhiste kalan şiire de davulculuk zanaatı gözüyle bakılır. Bütün 
kaba maddahlar (didaktik) ve (politik) şairler bu soydandır. 

• ilmin usulünde tebli�, şiirin usulünde de telkin vardır. 
• Şiirde tebli�, kaba davulculuk, telkin ise sihirli kemancılık . . .  
• Şiirin usulü ,  mutlak hakikati aramaya d�ru müşahhas te-

zahür gergefinde tecrid ve terkiblerin en girift ve en muhteşemle
rini örgüleştirerek,  kah onları bütün dü�ümlerinden çözerek ve 
kah yepyeni dü�ümlere ba�layarak, idraki tek an içinde eşya ve 
hadiselerin maverasına sıçratabilmektedir. 

Şiirde Gaye 

• Ana gayesi, mutlak hakikati usullerin en ince ve en giriftiy
le aramak olan şiir . . .  İşte şiir ve gayesi! . .  Evet, şiirin bu en gizli 
ve en mücerret gaye etrafında müşahhas ve soydaş gayeleri gü
zellik, heyecan, ahenk, eda gibi işporta malı ölçülerden evvel ve 
sonra, remzilik ve sırriliktir. 

• Hiçbir şiir yoktur ki, vezin ve kafiye gibi şiiri adi laf tertiple

rinden ayıran birtakım dış ve kolay nisbetlere bürünebilmek us-
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talı!)ı yüzü suyu hürmetine , yalancı iklimini gerçekleştirebilsin :  ve 
balmumundan yemişlerini sahici diye sürebilsin . . .  

• Sırtına bal sürüp tavus tüylerinin üstünde yuvarlanan ve . 
sonra tavuslar meclisine girmeye yeltenen meşhur karganın tali
hine güven yoktur . Böyle talihler, malik bulundukları hilkat ve 
tabiat ifadesinin dış planda taklitçisi sahte özenişlerle bilhassa şiir 
sahasında hemen enselenmeye mahkOmdurlar. 

• Şiirde ,  esas bakımından bir iç protoplazma vardır ki, bütün 
kalıp ve vasıtalardan mücerrettir. Bu da, şiirin en belirli ve en soy

daş ikinci gayesi olarak, onun remzi ve sım bünyesidir. 
• O kelam tarzı ki , kasaların şifreleri gibi , bir şey bildirmekten 

ziyade, bir şeyi saklamaya memurdur . "Ne söyledi?" yerine "na
sıl söyledi?" kaygısından başka gaye tanımaz. İşte bu kelam tar
zının ismi şiirdir. 

• Hiçbir şiirde "ne söyledi?" yok, "nasıl söyledi?" vardır. Şi
irdeki bu "nasıl söyledi?" seciyesi, onun "ne söyledi?" cephesini 
peçeleyen ve manasının dış yekOnunu iç delalete tabi kılan bir 
remzidir. 

• Her remzde "gizli" den bir işaret ve her gizlilik işaretinde 
sırdan bir haber· vardır. 

• En büyük gizli , Allah'tır. Ve şiir üstün manasıyla sadece Al
lah'ı arayan bir alet oldu!)u için, ister güneşten bahsetsin, ister ker
tenkeleden , eşya ve hadiseleri kuşatıcı namütenahi ince ve girift 
nisbetler içinde , Allah'ın hudutsuz sanatındaki sonsuz mimarinin

. 

bir kapısından girip bir kapısından çıkmaya memurdur. Böylece 

şiir, kör dü!)ümlerinin en belalılan arasından süzülerek, daima bul
du!)u şeyin arkasında kalmaya mahkOm başka bir "bulunacak şey" 
arar . Şair ise, işte bu soydan "bulunacak şey"lere yol açtı!)ı nis
bette sanatkar; onları çıkmaz sokaklara tıkadı!)ı nisbette de basit 
bir davulcu olarak kalır. 

• "Allah'ın sır hazinesi Arş'ın altındadır ve anahtan şairlerin 
diline verilmiştir" buyuran ilahi vahyin mukaddes dudakları, her 
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hadisede oldu!';İu gibi, bütün bir (poetik-şiir hikmeti) davasında 
da tek cümlenin esrarlı menşuru içinde ve hiçbir faninin ulaşa
mayaca!';İı nisbette şiir hakikatini renk ve çizgiye bO!':İmuştur. Biz
se hangi istikametten gelsek o tek istikametin eş@nde ve tüyleri
mizi diken diken eden bir vecdin baskısı altında kendi öz ve kü
çük hakikatimizi de, yine ve daima tek hakikat gibi, Allah Resu
lünün mukaddes dudaklannda görüyor ve bu yeni ve bu en çar
pıcı delile, topyekan Hakikat Sultanının eliyle nail oluyoruz. 

• Böyle olunca şiir, sonu bulunmaz, dibine varılmaz, etrafı 
çerçeveye alınmaz iç delaletlerin, maske altında maske, maske 
altında maskesi olarak, soydaş gayesini, remzi ve sırri mahiye
tinde hülasa edici ulvibir idrak makamı halinde karşımızda abi-
deleşiyor. ıı  

• Şiirin soydaş gayesi, alemlerin namütenahi kesret ifadesi 
içinde büyük ve merkeZi vahdete do!';İru, içiçe remz ve sır hele
zonlarından kayacak, harikulade çevik ve ince bünyenin heykelt-
raşlı�ıdır. /i 

ıv 
Şürin Unsurları 

• Şiirde başlıca iki1 büyük unsur vardır: His, fikir . . .  
• Şiir, düşüncenin�duygulaşması, duygunun da düşünceleş

mesi şeklinde, bu iki u��urdan herbirinin öbürünü kendi nefsine 
irca etmek isteyişindeki' 1mesud med ve cezirden do�ar. 

• His, fikir olmaya, likir de his olmaya do�ru kıvrımlaşmaya 
başlayıncadır ki, kıvrımla� arasındaki halkaların içinde, sanat, ka-, 
rargtihını kurar. ' 

• Şiirin ana maddesi1�ayılan ham ve cılk duygu; şiire en uzak 
ne�ne bilinen sert ve kunf düşünce teker teker yalnız kaldıkça hiç
bir şiir, zarfını kendi başına imla etmek talihine eremez. Bunlar
dan ilki, kula�ı çekildikç�na�layan köpek yavrusundan, ikincisi 
de eşya dersleri kadrosundan birer adi sestir . 
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• Şiirin ana unsurunu ,  altın yüzüğün elmas taşını çepçevre 
ve diş diş kavraması gibi , en yüksek his kutbu tarafından pençe
lenmiş en yüksek fikir kutbu diye hülAsa edebiliriz. Bu nisbetin 

aksi de doğrudur. 
• Şiir, tek kelimeyle üstün idrAktir; ve idrAk yolunda basit ve 

kuru fikrin koltuk değneklerini elinden alıp onu en karanlık seziş
lerin üzerine çeken ve ışık hızıyla uçuran sihirli seccadedir. 

• Demek ki, şiir, (klor) ile (sodyum) un bir araya gelince kur
duğu ve ayn ayrı bunlardan hiç birine benzemiyen esrarlı tuz ter
kibindeki sırra eştir. Her terkibde olduğu gibi, hisle fikir arasında 
bir "fasl-ı müşterek" araçizgi hAdisesi. . .  

• Faka.t hisle fikir arasında bu katışma ve birbirini birbirinin 
üzerine çekme dAvAsında en ince nokta, şiirde fikre düşen tagay
yür ve istihalenin , hisse düşen tagayyür ve istihaleden bir derece 
daha fazla oluşu . . .  

• Zira içine tek damla fikir düşen his, aslında baştan başa ye
ni renk pırıltıları kazanacak bir bünye sahibi olduğu halde, fikir, 
tahassüs edası haline gelebilmek ve girişeceği müthiş (akrobasi) 

ile kemiklerini ve kılçıklarını kaybedecek kadar yumuşayabilmek 
için, en kuvvetli ve nadir duygu muamelelerine muhtaçtır. 

• Öyle ki, şiirde kuru ve kaba fikir, mAden suyunda çelik ve 
pancarda şeker gibi , kendi asit maddesi ve rengiyle görünmeye
cek, tAbi olduğu büyük duygu hamurunun ana rengi içinde inhi
lAl edecek, yoklara karışacaktır . YAni fikir histe fAni olacaktır. 

• Netice ve teşhis: Şiirde temel unsur, tahassüs edası şekline 
bürüne bilmiş gizli fikirdir. 
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