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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983); ilk şiirini1 1920’lerde yazmış, ar-
dından 1925’te Örümcek Ağı ve kendisine şöhret yollarını açan şiir 
kitabı Kaldırımlar’ı da 1928’de yayımlatmıştır. 1945’te yazmaya baş-
ladığı “Poetika”sındaki yazılar ise ilkin Büyük Doğu dergisinde “İde-
olocya Örgüsü” başlığı altında çıkmıştır. Sonraki yıllarda Sonsuzluk 
Kervanı (1955), Çile (1962), Şiirlerim (1969) ve tekrar basılan Çile 
kitabında bu yazılara toplu olarak yer verilmiştir. Kısakürek’in, şiir 
anlayışlarını ele aldığı bu yazıların edebiyat tarihimizdeki yeri için 
Orhan Okay’ın “ ‘poetika’ kelimesi, hiçbir yazarda, Necip Fazıl’da ol-
duğu kadar kavram olmaktan çıkıp yazarıyla özdeş ve müşahhas hâle 
gelmiş değildir.” (Okay, 2015: 133) ifadeleri önemlidir. Zira “Necip 
Fazıl’ın Poetika’sını, kendisinden önceki ve sonraki benzerlerinden 
ayıran iki mühim tarafı vardır. Birincisi, Haşim’de olmayan veya Or-
han Veli’de olduğu gibi bir tepki poetikası olmamasıdır.” (Okay, 2015: 
133) diyen Okay, iki şairden farklı olarak Necip Fazıl’ın bu yazılarını 
daha rahat bir ortamda yazmış olduğunun altını çizmektedir.

Necip Fazıl, 1934’te Abdülhakim Arvâsî ile tanışmasını kendi şiiri 
için dönüm noktası olarak kabul etmiş olsa da araştırmacılar onun 
şiir çizgisini dönemlere ayırmamakta ve “aslında ilk şiirlerinden 
itibaren aynı duyarlılığı” (Daşçıoğlu, 2016: 88) sürdürmüş olduğu-
nu belirtmektedirler. Bunların yanı sıra “Necip Fazıl şiirinin, anlam 
bakımından, ana karakteri, önceleri dinî olmayan mistik, sonraları 
tasavvufi ve ideolojik diye tanımlanır ama her zaman duyularla algı-
lananı zorlamak isteyen; zaman zaman aklın buluşu olarak da görü-
lebilecek imgeler üretmek isteyen bir mekanizma içinden ses ve an-
lam dengesi kurmuştur.” (Daşçıoğlu, 2019: 86) diyen Daşçıoğlu’nun, 

1 “Kitabe” adlı ilk şiiri, 1 Temmuz 1923’te Yeni Mecmua’da yayımlanmıştır.
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Cumhuriyet Dönemi Türk şiirine etkisi bakımından Kısakürek’in 1923-1940 
yılları arasında şiir ortamını en çok etkileyen şairlerin başında geldiğini söyle-
mesi de Türk şiiri açısından kayda değer bir önem taşımaktadır.

Necip Fazıl; yalnızca şair kimliğiyle değil, aynı zamanda bir ülkünün ve gele-
neğin sesi olmak mahiyetinde Cumhuriyet Dönemi’nin öne çıkan pozitivist, 
kapitalist ve de sosyalist düşüncelerine karşın toplumsal ve siyasal bütün-
lüğü içerisine alan İslami duyarlılığıyla bir aydın profili olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda kendisinden önce, aynı olmasa da benzer düşünce 
çerçevesinde İslam duyarlılığıyla öne çıkan M. Âkif’in “Asım”ından mülhem, 
fikir zeminini Batıcılığın oluşturduğu Fikret’in “Haluk”una müsned bir genç-
lik modeli olarak gelecek nesil tahayyülünü oğlu “Mehmed” üzerinden öne 
sürmüştür diyebiliriz. 

Bu kısa girişten sonra şairin poetikası bağlamında mevzubahis şiirini incele-
yebiliriz. “Zindandan Mehmed’e Mektup”; 14 bent, 70 dizeden meydana gelmiş 
olup 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Necip Fazıl, hayatı boyunca hem sanatçı 
kişiliği hem aksiyoner kimliği hem de muhalif duruşuyla dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Bu bakımdan defalarca hapis yatmış, tutuklanmış ve onlarca 
dava görmüş sanatçılardan biri olan Kısakürek; tam da 27 Mayıs (1960) İhti-
lali’nin yaşandığı sıralarda evi basılarak tutuklanır ve “zindan”a atılır. İşte bu 
yıllarda (1961), o şiirin ilk dizelerinde oğlu Mehmed’e şöyle seslenir: 

Zindan iki hece, Mehmed’im lâfta!  
Baba katiliyle baban bir safta!  
Bir de, geri adam, boynunda yafta… 

   Halimi düşünüp yanma Mehmed’im!  
   Kavuşmak mı?... Belki… Daha ölmedim! 

Hece şiirinin en güçlü seslerinden biri olan Necip Fazıl, 11’li hece ölçüsünü 
kullanarak kaleme aldığı bu şiirinde de içeride olmasına rağmen tavrından 
hiç taviz vermeyerek cesur ve ümitvar kişiliğini dışarıya haykırarak âdeta di-
riliğinizi kaybetmeyin demektedir çünkü bu, “(…) san’atının kanunlarını he-
celeyen san’atının zaman ve mekânını birbiriyle kaynaştıran ve takoz takoz 
iklimini kuran mana mimarı…” (NFK, 1962: 495) şairin mesuliyetidir.   

İç ve dış âlemin yansımalarını, tasvir yoluyla atmosfer oluşturarak, güçlü dış 
sesler (ses, ritim) yaratan şair, dizelerine şu şekilde devam eder; 

Avlu… Bir uzun yol… Tuğla döşeli,  
Kırmızı tuğlalar altı köşeli.  
Bu yol da tutuktur hapse düşeli… 

   Git ve gel… Yüz adım… Bin yıllık konak.   
  Ne ayak dayanır buna, ne tırnak! 
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Oluşturulan bu atmosferle şairin, okuyucu ile “duygu” ortak paydasında bu-
luşmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Böylelikle okuyucu, şiirdeki ortamı du-
yumsayarak bunu benimseyebilecektir. Ancak duygu derken kastımız; “ham 
ve cılk bir duygu hâli değil, üstün ve mâmul bir idrak işi” (NFK, 1962: 496) olan 
şiiri, şiir yapan şey kabul ettiğimiz “duyarlılık”tır. 

Bilindiği üzere Necip Fazıl’ın şiirinde “soru”lar önemli bir yer tutmaktadır. 
Böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı hakkında bilgimiz yoksa bile kendi 
nazarımızda dikkat ettiğimiz üzere onun şiirinde soru ifadelerine sıkça rastla-
nabilmektedir. Şiirin devam eden dizelerine bakacak olursak: 

Bir âlem ki, gökler boru içinde!  
Akıl, olmazların zoru içinde.  
Üst üste sorular soru içinde: 

  Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?   
   Buradan insan mı çıkar, tabut mu? 

Yukarıda verdiğimiz dizeleri; şairin hapishanedeki iç sesi, iç muhasebesi ola-
rak değerlendirecek olursak eğer bir “çatışma” durumundan söz edebiliriz. Ak-
lın kabul etmeyeceği durumlar, ona çeşitli sorular sordurmaktadır. Bir bakı-
ma aslında cevabı belli olan bu soruları retoriğe araç olarak da kabul edebiliriz 
yani bunların gerçek bir soru olmayıp okuyucunun dikkatini başka noktaya 
itmenin bir tekniği ya da retorik unsuru şeklinde yorumlarsak “Buradan in-
san mı çıkar, tabut mu?” ifadesini, açmazı göstermek üzere aklın icat ettiği bir 
söylem şeklinde yorumlayabiliriz. Bu yöntemin bir örneği sayabileceğimiz söz 
konusu dizeler için şunları söyleyebiliriz: Şiirin kendisinin, zaten usul bakı-
mından “mutlak hakikati ilmin açık ve hep genişliğine arayıcılığı karşısında, 
gizli ve hep derin…” (NFK, 1962: 496) ve de tebliğ etmez oluşu, telkin ihtiyacını 
doğurmaktadır. 

Yukarıda, şairle okuyucunun ortak paydası olan duyarlılıktan söz ederken şii-
rin, ham ve cılk bir duygu’dan öte oluşunun altını çizmiştik. Bu bağlamda şairin;   
Bir idamlık Ali vardı, asıldı; 

Kaydını düştüler, mühür basıldı.  
Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı.  
  Ondan kalan, boynu bükük ve sefil; 
  Bahçeye diktiği üç beş karanfil… 

dizeleri, aynı zamanda çıplak ve soğuk bir gerçekliğin ürünü olarak kabul edi-
lebilir. Başta dünyanın geçiciliğine çağrışım yapan dizeler, aynı zamanda mev-
cut durumun da ilelebet sürmeyeceğini anımsatmaktadır. Öyle ki geride kalan 
üç beş karanfil de bizlerden dünyaya kalan saf, pirüpak, bembeyaz çiçeklerdir. 
Bu çiçekler ki “kendi zatı ve öbür kelimelerle, nispeti yönünden şairin gözün-
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de, içine renk renk, çizgi çizgi ve yankı yankı cihanlar sığdırılmış birer esrarlı 
billûr zerre”leridir (NFK, 1962: 484). 

Şiirin devam eden dizelerinde de belirlenen şairin tavır sahibi oluşu ve ısrarın-
daki kararlılığı, müthiş bir özgüvenle kendisini aksettirmektedir: 

Müdür bey dert dinler, bugün “maruzât”!  
Çatık kaş… Hükûmet dedikleri zat…  
Beni Allah tutmuş, kim eder azat? 

  Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem…        
  Anlamaz; ruhuma geçti bilekçem!

İlk mısradaki ironik söylem, aslında sonrasında gelecek mısranın ön hazırlı-
ğı olarak görülebilir çünkü aslında sadece bir devlet memuru olan müdür bey 
üzerinden, kişileştirilerek -öfkeli bir- hükûmet eleştirilecektir. Buradaki zat 
sözcüğünün bir bütünü temsil ettiğini düşünürsek metonomiden söz etmek 
yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra şairin; şiirin anlamını bozmayan, ölçüye 
de ayak uyduran “kelepçem” sözcüğünün yerine bilekçemi kullanması dil sap-
ması oluşturmasına rağmen kendisindeki ses duyarlılığının hangi düzeyde 
ve ne denli mükemmeliyetçi olduğunu saptamak açısından bizce mühimdir. 
Ayrıca mana bakımından da değerlendirecek olursak sırtını Allah’a yaslayan 
birini, zindandan ya da benzer durumlar içerisinden çıkarmak mükâfat ol-
mayacağı gibi minnet duygusu hissetmek de mevzubahis olmayacaktır. Biraz 
daha açacak olursak “san’atkârı, hem kendi eliyle müesseseleştiren, hem de 
onu tıknefes olmaktan koruyan tedbirli bir devlet eli, şairden, şiirin binlerce 
yıllık uyuzu olan methiye ve siyasî mev’ize istemez ve hatta buna müsaade 
etmez.” (NFK, 1962: 494) Bu görüş kabilinden de ifade edilebilirsek şayet “şair 
devletten kendisine biçilen payı alıp almamakta ve onunla dilediği gibi yaşa-
makta, hiçbir makama karşı mes’ul olmaksızın, hürdür.” (NFK, 1962: 495) 

İnancın ya da inanmış olmanın (yaratıcıya) vermiş olduğu ferahlığı, bizlere 
teselli niyetine sarınacak birçok imkân sağlamaktadır. Yaratıcının varlığına 
dair maddi ve manevi her unsur da buna yetmektedir. Yer, mekân ve zaman 
düşünmeksizin bu ferahlık hep bizimle hep içimizdedir. Bu minvalde şairin; 

Somurtaş ki bıçak, nâra ki tokat;  
Zift dolu gözlerde karanlık kat kat…  
Yalnız seccademin yününde şefkat; 

   Beni kimsecikler okşamaz mâdem;  
    Öp beni alnımdan, sen öp seccadem! 

dizeleri, olanca keskin ve karanlık ruh durumlarında, sığınmanın veya kur-
tuluşun ancak Allah’ın huzuruna çıkmakla sağlanabileceğinin güzel bir örne-
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ğidir ki zaten ona göre “şiir, türlü tecelli yoliyle Allah’tan gelir; (…) Allah’a yol 
açmaya doğru gider.” (NFK, 1962: 497) 

Şiiriyle var olma mücadelesi veren bir şairin, gücünü ve kuvvetini Allah’tan al-
dığı kaidesini unutmamak gerekir ve bu nazarla şairin, aynı zamanda estetik, 
etik ve ideolojik bağlamları göz ardı etmediğine de kani olarak aşağıda verece-
ğimiz dizeleri okumamız, bir çelişki doğuracağını düşündürebilir: 

Sükût… Kıvrım kıvrım uzaklık uzar;  
Tek nokta seçemez dünyadan nazar.  
Yerinde mi acep, ölü ve mezar? 

   Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?  
   Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? 

Şiirinin henüz başlarındaki dizeler için şairin, kaos ortamında dahi ne kadar 
ümitvar olduğunu söylerken bu dizelerdeki ifadelerden yola çıkarak sessizlik, 
ölüm, mezar gibi sözcüklerle şiire olumsuz çağrışımlar yüklenmiştir, diyebilir 
miyiz? Cevabı, Mustafa Miyasoğlu’nun yazısından aktarım yaparak Necip Fa-
zıl’ın, 1930’lu yıllarda kendisiyle yapılan bir mülakatta “Şiirleriniz neden bu 
kadar marazîdir?” sorusu üzerine karşılık olarak “Lâkin bu marazda ne kadar 
kuvvetli bir sıhhat olduğuna dikkat ediniz.” ifadeleriyle verelim.  Bir diğer ifa-
de ile aslında marifet; şiir yoluyla “mutlak hakikati aramaya doğru müşahhas 
tezahür gergefinde tecrit ve terkiplerin en girift ve en muhteşemlerini örgüt-
leştirerek, kâh onları bütün düğümlerinden çözerek ve kâh yepyeni düğümle-
re bağlayarak, idrâki tek an içinde eşya ve hâdiselerin maverasına sıçratabil-
mektedir.” (NFK, 1962: 475) diyebiliriz ve ayrıca aynı değerlendirmeleri aşağı-
daki dizeler için de yapmak mümkündür; 

….  
Ne gelir ki elden, kader bu, emir… 
Garip pencerecik, küçük, daracık; 
Dünyaya kapalı, Allah’a açık. 

Şairin aksiyoner bir kimliğe sahip oluşu, bir fikir hareketine dönüşen Büyük 
Doğu ülküsü etrafında cereyan eden konferanslarıyla birlikte geniş ve saygın 
bir kitle doğurmuştur. Hatta günümüzde bu toplantılarda bulunmuş ve top-
lumda etkili olmuş birçok kişiyi kapsayan birkaç nesilden / kuşaktan söz et-
mek mümkündür. Koca kalabalıkları tek başına hâkimiyeti altına alan, bakış-
larıyla ve mimikleriyle bile tek celsede bir uğultuyu, konuşmayı bastırabilen 
şair, şiirlerinde de bu hamasi ya da epik denebilecek türden söylemlere ver-
mektedir; 
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… 
Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş!  
  Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!  
  Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

Bu ifadeler ancak toplumun arkasından giden değil, toplumu arkasına alan ve 
öncülük etmeye meyyal bir şaire ait olabilir desek abes kaçmayacaktır çünkü 
toplumu, toplumun ferdini ya da bu dizelere muhatap kabul edebileceğimiz 
kimseleri harekete geçirmeye yetecek veya en azından coşkulandıracak bu 
sözler “(…) hüviyet ve şahsiyet içinde (…), evinin, kılığının, sokağının niza-
mından, insan, cemiyet ve her türlü dünya nizamına kadar bütün merkezle-
riyle hayatı kucaklayıcı bir kürsü sahibi” (NFK, 1962: 489) şairin elinden, di-
mağından çıkagelmiştir. 

Fikir ve hissiyatın bir arada fakat ne fikrin önde ne hissin geride (tersine de 
okunabilir) olduğu bir şiir bütünü, şairin ve okuyucunun mutabık olabileceği 
nadir ve en kıymetli hususlardan biridir. Bu iki unsurun şiirdeki insicamı, es-
tetik zevki yüksek olsun olmasın, bir okuyucu için velinimet cinsindendir de-
sek abartılı olmayacaktır. Dolayısıyla şairin de bilinçli bir istikametle seyretti-
ği bu tutumunu, emeline ulaşma noktasında kendisine kifayet etmektedir de-
mek mümkündür. Bu noktada, her nerede ne vaziyette ise davasını ve bunun 
peşinden geleni kucaklamaktan kaçınmayan, üstelik moral veren, Mehmed 
derken aslında binlerce Mehmed’in sırtını sıvazlayan şair; 

Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte! 
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!  
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 

  Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!  
  Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! 

diyerek seciyesi ya da tabiatı gereğince umudunu/umutları hep diri tutmaya 
çalışmaktadır. Zira tüm bunları şiiriyle duyuran şair için “Şiir, tek kelimeyle 
üstün idraktir; ve idrâk yolunda basit ve kuru fikrin koltuk değneklerini elin-
den alıp onu karanlık sezişlerin kanadı üzerine çeken ve ışık hıziyle uçuran 
seccadedir.” (NFK, 1962: 478)  

Necip Fazıl’ın 1963 yılında kaleme almış olduğu bir manzum mektup örneği 
Zindandan Mehmed’e Mektup şiirinde mahpusluğa yönelik empatik bir söylem 
kullandığını ifade ederek sözü daha fazla uzatmadan yazımızı neticelendire-
lim. 

Miyasoğlu’nun, Tanpınar’dan aktararak Necip Fazıl adına söylediği şu sözler 
önemlidir: “Şair, ilhamının geçtiği merhaleleri özetler. Bir toplumun rüyasını 
gören şair, başka biri gibi bunu anlatmak durumundadır. ‘Ben’ derken aslında, 
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‘biz’ demiş olur.” (A. Hamdi Tanpınar’dan aktaran Mustafa Miyasoğlu, 1994: 
24) Bunun yanı sıra Sevinç Çokum’un “Büyük düşünmenin ve inanmanın be-
delini zindanlarda ödemiş olan bu insana Türk toplumu borçlu kalmıştır.” ifa-
deleri, Mehmet Can Doğan’ın “Sanatı üzerinde düşünmeyi bir görev olarak ka-
bullenen Necip Fazıl, yaşamıyla olduğu kadar şiiriyle de örtüşen poetikasında 

‘kurtarıcı özne’ ya da kendi deyimiyle ‘klavuz’ olan sesini bir kez daha duyurur.” 
cümleleri ve son olarak, genel anlamda sanat konusundaki görüşünün belirsiz 
bir mistisizmden dine dayalı metafizik düşünceye dönüştüğü ise: “Anladım 
işi, sanat Allah’ı aramakmış; / Marifet bu, gerisi yalız çelik çomakmış” (Akta-
ran Yılmaz Daşçıoğlu: Sanat, 1939) dizeleri ile belirtilmektedir. 

Biz de, bu şiiri Necip Fazıl’ın poetikası bağlamında değerlendirirken anlıyoruz 
ki; Poetika, onun Çile’si ve Zindandan Mehmed’e Mektup ise bu çilenin hikmetle-
rinden sadece birisi imiş. Bu vesileyle vefatının 37. Yıl dönümünde kendisini 
rahmetle anıyoruz.
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