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NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN 
ŞİİRLERİ VE ŞİİRLERİNDEKİ 

DEĞİŞMELER
Enes Yıldırım

Her zaman daha iyisi, daha mükem-
meli olabileceği düşüncesiyle, saf şiire 
ulaşma isteği şairleri şiirlerinde çeşitli 
değişmeler yapmaya iter. Türk edebi-
yatında birçok şair ve yazarın kitapla-
rının yeni baskılarında değişiklikler 
yaptıkları görülür. Necip Fazıl Kısakü-
rek, 1922-1983 yılları arasında yazdı-
ğı şiirlerle Türk edebiyatında haklı bir 
yer edinmiştir. Bu uzun sanat hayatı 
içerisinde dünya görüşünde değişimler 
olduğu gibi şiir sanatında da farklı ter-
cihleri olmuştur. İbrahim Kavaz, 1985 
yılında Hüseyin Ayan danışmanlığında 
hazırladığı “Necip Fazıl Kısakürek’in 
Şiirlerindeki Değişimlerin İncelenmesi” 
adlı yüksek lisans tezini geliştirerek bu 
kitabı ortaya çıkarmıştır. Kavaz, Necip 
Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki 
Değişmeler1 adlı bu çalışmasında edebi-
yatın birçok türünde eser veren Necip 
Fazıl’ın yayımlanmış şiirlerinde yaptığı 
değişiklikleri örneklerle detaylı bir şe-
kilde göstermektedir.

Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirle-
rindeki Değişmeler adlı bu kitap, “İnce-
leme” ve “Metin” olmak üzere iki ana 
bölümden oluşur. “İnceleme” kısmına 
geçmeden evvel çalışmada takip edile-
cek yol belirtilmiştir. En başta şiirlerin 
ilk yayımlanma tarihleri belirlenmiş 
ardından bunlar kronolojik olarak sı-
ralanmıştır. Şiirlerin yazıldığı nüsha-
lar kaydedildikten sonra ise metin ilk 
hâliyle verilmiştir. Şiirlerin tarihleri 
belirlenirken karşılaşılan tutarsızlıklar 

1 Bu yazıda tanıtımı yapılan kitap çalışmasının 
tam künyesi şu şekildedir: İbrahim Kavaz, Ne-
cip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki De-
ğişmeler, Kesit Yayınları, İstanbul 2020.

dipnotlarda belirtilmiştir. Yalnızca “Al-
lah” ve Kara Baht” şiirlerinin tarihleri 
belirlenememiştir. Şiirler aynı seneler-
de yayımlanmışsa ilk yayımlanma ta-
rihleri esas alınarak bir sıralama yapıl-
mıştır. Şiir metinlerinin kurulmasında 
ilk kaynaktaki şiir ismi esas alınmış 
ancak şiir isminde daha sonradan de-
ğişiklikler olduysa bu durum parantez 
içinde belirtilmiştir. Şiirlerin ilk ya-
yımlarında ithaf varsa belirtilmiştir. 
Şiirlerini ithaf ettiği bazı kişilerle arası 
açılan Necip Fazıl’ın sonradan bu ithaf 
kayıtlarını kaldırdığı da kitapta dikkat 
çekilen hususlardan biridir. Örneğin 

“Kaldırımlar” şiirinin Yakup Kadri’ye 
ithaf edildiği görülse de daha sonraki 
yayımlarda bu ithaf kaldırılmıştır. Yine 
Peyami Safa’ya ithaf ettiği “Gece Yarısı”, 

“Şehirlerin Dışından” gibi şiirlerden de 
ithaf kaydı kaldırılmıştır. Bu tür örnek-
leri çoğaltmak mümkündür.

“İnceleme” kısmı, “Necip Fazıl Kısakü-
rek’in Şiirleri ve Şiir Sanatı Anlayışı”, 
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“Şiirlerindeki Değişmeler” ve “Şiirlerin-
deki Değişmelerin Sebepleri” olarak üç 
ana başlık altında değerlendirilmiştir. 
Şiirleri ve şiir anlayışı inceleme kısmın-
da şairin şiirleri, poetikası, temaları, bı-
raktığı etkiler anlatılmıştır. Şiire genç 
yaşta başlayan Necip Fazıl, kısa sürede 
adını edebiyat camiasına duyurmuştur. 

“Kaldırımlar” yayımlanınca büyük ses 
getirir ve Necip Fazıl “Kaldırımlar Şairi” 
olarak anılır. Şehirli bir şair olan Ne-
cip Fazıl, insanın yalnızlığını etkili bi-
çimde ortaya koymuştur. Şair, hakikat 
arayışını ömrü boyunca sürdürmüş ve 
sanatına da bunu aksettirmiştir. Necip 
Fazıl’ın tasavvuf ile tanışıklığı hocası 
İbrahim Aşki ile olduğu gibi asıl yöne-
lişi Abdülhâkim Arvasi ile tanışıklığın-
dan sonra olmuştur. 

Çalışmanın ana bölümünü oluşturan 
Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerindeki 
değişmeler, “Metin” kısmında kronolo-
jik olarak verilmeden evvel “İnceleme” 
kısmında değerlendirmeler yapılmıştır. 

“Adı Değiştirilen Şiirler”, “Metni Değiş-
tirilen Şiirler”, “Değiştirilmeyen Şiirler” 
başlıkları altında şairin şiirlerindeki 
değişmeler değerlendirildikten sonra 
bu değişmelerin sebepleri açıklanmış-
tır. İbrahim Kavaz, bu değişikliklerin 
sebeplerini estetik ve fikrî olmak üzere 
iki başlık altında inceler. Sonuç olarak 
Necip Fazıl’ın şiirlerindeki değişmele-
rin sebeplerini 12 madde hâlinde sıra-
lar. İbrahim Kavaz’a göre şair, kelime 
sesi ve mana arasında uyumu yakala-
mak, metinde musikiyi sağlamak, ka-
palı hecelerin ses zenginliğinden yarar-
lanmak, her türlü ruh hâlini yansıtmak, 
insan ve eşya tasvirlerini çarpıcı hâle 
getirmek, konu bütünlüğünü sağlamak, 
gereksiz tekrarlardan kaçınmak, hece 
düşüklüğünü önlemek, sanat ve fikir 
yönünden zayıflıklardan kaçınmak, ilk 
şiir ve son şiir arasında fikrî uyumu 
sağlamak ve okuyucu üzerinde afyon 

tesiri bırakmak gibi nedenlerle şiirle-
rinde değişiklikler yapmıştır. 

İbrahim Kavaz, “Metin” kısmında şiir-
leri kronolojik sıralamış, yayımlanmış 
fakat sonradan çeşitli nedenlerle şair 
tarafından kitaplarından çıkarılmış şi-
irleri dipnotta belirtmiştir. Bu hususta 
15 Haziran 1923’te Yeni Mecmua’da ya-
yımlanan “Allah” başlıklı şiir 1928’den 
sonra şairin kitaplarında yer bulama-
mıştır. Şiir kitaplarından çıkarılmış ya 
da hiç alınmamış şiirlere şunlar örnek 
verilebilir: “Kitabe”, “Sevgilim”, “Çılgın”, 

“Yegâne”, “Sarhoş”, “Derbeder”, “Yârin 
Sesi”. Kavaz, Necip Fazıl’ın yayımlan-
mış 205 adet tam şiirini tespit etmiştir. 
Bu 205 şiirden 131 tanesi üzerinde çe-
şitli derecelerde değişiklik yapılmış, 8 
şiir üzerinde bir değişiklik yapılmamış 
yalnızca başlığı değiştirilmiştir. 44 şii-
rin hem metni hem başlığı değiştirildi-
ği gibi 79 şiirde eksiltme, ilave ve mıs-
ralar arasında yer değişikliğine gidil-
miştir. “Metin” kısmında 205 tam şiir 
dışında 361 adet münferit beyit ve 64 
şiir olarak “Esselâm” başlıklı manzum 
siyer yer almaktadır. Kavaz, Necip Fa-
zıl’ın 16 adet siyasi-hiciv içerikli şiirini, 
şiir değeri üzerine yeni tartışmalara 
neden olmamak için kitaba almamıştır. 
Şiir başlıklarında bir değişiklik olduysa 
parantez içinde sonradan tercih edilen 
başlık verilmiştir. İlk yayımlandığında 
başlığı “Kitabe” olan şiir sonradan “Bir 
Mezar Taşı” olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişiklikler şöyle sıralanabilir: “Ana 
Baba Günü-İhtilal”, “Noktürn II- Gece-
ye Şiir II”, “Zeybeğin Ölümü-O Zeybek”, 

“İşkenceyle Kıydıkları Ada Şehidimi-
ze-Ada Şehidimize”, “Gelir-Ve Gider”, 

“Nefs-Hep Nefs”, “İnsan-Mercek.” 

İbrahim Kavaz, Necip Fazıl’ın hem şiir 
başlığını hem metni değiştirdiği 44 
şiir tespit etmiştir. İlk olarak “Son Ak-
şam” olarak neşredilen şiir daha sonra 

“Mevsim Dönerken” başlığıyla neşre-
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dilmiştir. Şiir metninde değişiklik de 
yapılmıştır: ikinci mısra “Bugün çabuk 
geçti, akşam tez oldu.”, “Gün çabucak 
geçti, akşam tez oldu.” olarak değişti-
rilmiştir. “Keder” şiirinin başlığı “Azap” 
olarak çevrilmiş ve metin içerisinde 
değişiklikler yapılmıştır. İlk baskıda 

“Kader, saçlarıma ak.” olan mısra son-
raki baskılarda “Azap, saçlarıma ak.” 
şeklinde değiştirilmiştir. Şair, ilk olarak 

“Noktürn” başlığıyla yayımladığı şiirleri 
“Geceye Şiir” başlığıyla değiştirmiştir. 
Bu noktada 1939’da Yeni Mecmua’da 
ilk yayımlandığında “Senfoniya” olan 
şiir 1943 yılında Büyük Doğu’da yeni-
den neşredilirken başlığı “Çile” olarak 
değiştirilmiştir. İlk yayımlandığında 

“Allegro”, “Adagio”, “Andante”, “Fina-
le” gibi alt başlıklara ayrılan şiir “Çile” 
başlığıyla yeniden neşredilince bu alt 
başlıklar çıkarılmıştır. 1947 yılında ise 
şiirin başlığının altında “Allah’ı Nasıl 
Buldum” ifadesi yer almıştır. M. Orhan 
Okay’ın bu hususta tespitleri de dikkat 
çekicidir. Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kez-
zap adlı kitabının bir bölümü olan “Sen-
fonya’dan Çile’ye” bölümünde şiirle-
rindeki değişmeler ve musiki üzerinde 
durulur. Okay’a göre “Kaldırımlar” şiiri 
ferdiyetçiliğini, “Çile” ferdiyetçilikten 
mistik dünyaya geçişini, “Sakarya Tür-
küsü” ise cemiyetçiliğini yansıtır.  “Çile” 
şiir kitabının bölümleri olan “Şehir”, 

“Allah” ve “Cemiyet” şairin geçirdiği 
dönemleri gösterir. Okay’ın tespitle-
rine göre musiki edebi eserlerinde ne 
tema ne de motif olarak yer almamıştır. 
Yine Okay’a göre “ilk isim, yani Senfon-
ya, daha çok forma bağlı bir kavram-

dır. Yani şiirin yapısını vurgulayan bir 
isimdir. Necip Fazıl’ın, estetik değerleri 
daha ön planda tuttuğu bir dönemin 
ifadesidir. Çile ise şeklin değil muhte-
vanın habercisidir.”1

Necip Fazıl’ın ismi ile özdeşleşen “Kal-
dırımlar” şiiri de 1928 yılında yayım-
landıktan sonra, ilk hâliyle kalmaz. İlk 
yayımlandığında “Yolumun karanlığa 
karışan noktasında” olan mısra “Yolu-
mun karanlığa saplanan noktasında” 
olarak değiştirilmiştir. Bunun gibi bir-
çok örnek verilebilir. M. Orhan Okay, 
şairin şiirlerindeki değişimle ilgili şöy-
le demektedir: “Birçokları tarafından 
tenkit edilen, şiirlerini sık sık yaptığı 
değişiklerin ana motiflerinden biri-
ni, şiirde ses unsurunu araması olarak 
izah etmek isterim.”2 İbrahim Kavaz da 
bu hususu şairin şiirlerindeki değişi-
min nedenlerinden birisi olarak görür. 
Kavaz’a göre şair en iyi ve en mükem-
mele ulaşabilmek için şiirlerine bir ku-
yumcu hassasiyetiyle yaklaşmıştır. 

İbrahim Kavaz, bu eseri hazırlarken 
hocası M. Orhan Okay’ın görüşlerin-
den yararlanmış, onun desteğine ve 
vasiyetine borcunu kitabı Okay’a ithaf 
ederek ödemiştir. İbrahim Kavaz’ın bu 
çalışması Necip Fazıl külliyatına katkı 
sağladığı gibi şairin çeşitli sebeplerle 
kitaplarından çıkardığı veya kitapla-
rına hiç almadığı şiirleri toplu olarak 
göstermektedir. Necip Fazıl Kısakürek’in 
Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler adlı bu 
çalışma, birçok çalışmaya örnek olacak 
ve birçok araştırma için ana başvuru 
kaynağı olacak niteliktedir. 

2 M. Orhan Okay, Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018, s. 115.
3 M. Orhan Okay, age., s. 103.


