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sunuş
Necmettin TOZLU

Bir toplumun değerleri aniden ve kendiliğinden 
oluşmaz. Ferdi değerler de öyle. Bu açıdan her top
lum bir değerler manzumesine dayandığı gibi, her 
fert de bu manzumenin bir yaratıcısı, özümleyicisi 
durumundadır. Bu yüzden toplumlar ve fertler belirli 
bir kimliğe ve ayırdediciliğe ancak sahip oldukları 
ve dayandıkları değerler manzumesiyle ulaşabilirler.

Toplumlann maddi-manevi zenginlikleri, kültü
rel dokuları, önemli ölçüde geçmiş nesillerin damga
sını taşır. İnsan hiçbir çağda içerisinde doğduğu kül
türel ve maddi dünyayla yetinmemiş, daima onu sor
gulamış, belirli ölçülerde değiştirip yeniden varet- 
miştir.

Gelişme ve yenilenme, zaman içerisinde bir za
rurettir. Herhangi bir toplumun kimliğini kaybetme
den kendisi olarak kalması ve yenilenmesi günümüz
de adeta bir dilemma halini almıştır. Zamana karşı 
yeniden bedenlenmek, gelişmeleri özümsemek ve 
şahsiyet olarak kalmak toplumumuz için sanki bir 
imtihandır.

Çağ bir yandan insani ve toplumsal değerleri 
fiziki varlığa indirgerken, bir yandan da erdeme 
dayalı kriterleri ve metafizik؛ boyutu teknik başarı ve 
kuvvete irca ediyor. Irkı, ekonomiyi ve gücü ön pla
na çıkarıyor. Bu belirleyicilere dayalı bir sömürü sis
temini meşrulaştırıp, gelişmemiş diye damgaladığı 
toplumlara hayat hakkı tanımıyor. Hatta onlar tüm 
değerlerinden soyutlanmakta, aşağılanmakta tarih dı- 
şılığa itilmekte, ölüme mahkum edilmektedir.

Bu mahkumiyet en çok da bize reva görülmekte
dir. Değerlerimizle, felsefemizle ve insana bakışı
mızla, insanlığın geçmişine damgamızı vurmuş, ona 
"gül bir medeniyet” hediye etmişiz. Asırlarca sömü
rünün yolunu tıkamış, zulmü ve adaletsizliği hayat-

Prof. Dr.
Yüzüncü Yıl 
üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı
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tan kovmuşuz.

Bugün tekrar dirilme potansiyeli olan bir toplumuz. Bu diriliş önemli ölçüde 
ve bir yö؟ üyle değerler temelinden soluklanacak, onlarm işlenip geliştirilmesiyle 
troelle^rilecektir.

Bunu iyi bilen ve bu konuda ihtisasa dayalı araştırmalar yapan düşmanlan- 
mız, hep değerlerimize hücum etmekte, hep onlar• gözden düşürmek için gizli- 
aç،k bir sürü yol ve metoda başvurmaktadtflar. tüze lli yıldır bir ateş çemberiyle 
çevrilişimizin esas sebebi budur. insanımızın bozuluşu, vurdumduymazlığımız, 
bir kenara çekilişimiz, anarş؛ ve teröre gönüllü kapılamşımız, manevi hâzineleri- 
mize sırt çevirişimiz, onlara olan sayg! ve inancımızı yitirişimiz kısaca tüm ka- 
yıplar hanemizde ne varsa önemli ölçüde bu tür çalışma ve anlayışların eseridir. 
Yani çökertilişimiz, değerlerimizin yok edilişiyle eş anlamlıdır.

Bu tablo karş،smda yapılabilecek en hayati iş, tarihten süzülüp gelen bu 
değerlerin yüceltilmesi, dünya ölçüsünde işlenip geliştirilmesi, yeniden gençlere, 
halka, hatta tüm insanlığa tenimsetilmiştir. Onların etrafında ceztedici bir sevgi 
halesinin oluşturulmasıdır.

Bunun en emin ve netice alıcı yolu, bu değerleri en üst seviyeden sanatla, 
edebiyatla, tefekkür ve devrin tekniğiyle işleyen, yeniden kuran ve yepyeni form- 
larda takdim eden düşünürlerin benimsetilip kabul edilmesinden öte, kalplere 
nakşedilişidir.

üstad Necip Fazıl Kısakürek, bu anlamda abide değerlerimizden biridir. Bizi 
biz yapan telirleyicilerimizi, inancımızı duyarlılığımızı, hayata ve kainata bakışı- 
mızı sadece klasik yolla değil, sanat ve tefekkürün en ince ve cezbedici esaslarıy- 
la da ele almış, şiirden folklora tüm sahalarda yepyeni tarz ve şekillerle işlemiş, 
onurlu bir millet olmanın vazgeçilmez temellerini örmeğe çalışmıştır. Bakışını, 
hale, maziye ve geleceğe çevirmiştir. Ruhuyla, varıcıyla ezikliğe, taklide diren- 
miş, toplumumuzun rahminde alicenaplığın, şahsiyetin, adaletin, incelik ve kah- 
ramanlığm tekrar mayalanmasında zihnin, kalbin ve reelin tüm şubelerini kulla- 
narak bu dengede somutlaşan eserler vermiştir.

Tüm bu ifade edilenler çerçevesinde bizler Necip Fazıl Kısakürek gibi değer- 
lerimizi tekrar tekrar anmak, üzerinde incelemeler yapmak, gelecek nesillere 
ulaştırmak borcundayız.

Üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de budur. Halka, tarihe ve mil- 
lete mal olan düşünür, yazar, şair ve benzeri değerleri tanıtmak, araştırmak, 
sevdirmek ve benimsetmektir. Topluma nüfuz etmenin, onun bir kurumu olduğu- 
nu tanıtmanın, onu gelecek zamanlara taşımanın yolu budur.

Biz, “On Yıl Sonra Necip Fazıl” haftasını (22-28 Mayıs 1993) Türkiye Ya
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zarlar Birliği ile tertib ederek bu manayı benimsediğimizi, bu yolda yürüyeceği
mizi gösterdik.

Necip Fazıl Haftası'mn tertib edilişinde ve icrasında emeği geçenlere haftaya 
tebliğleriyle katılanlara, tebliğlerin kitaplaşmasında ve tüm organizasyonun yürü
tülmesinde üstün gayret, zihin ve beden gücü safedenlere, özellikle Türkiye Ya
zarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür 
ederim.



Büyük şair ve yazarımız Necip Fazıl Kısakürekle 
ilgili bu kitap ءهءء itibariyle Türkiye Yazarlar Birli- 
ği'nin 15. yıl kutlamaları çerçevesinde 22-28 mayıs 
1993 tarihleri arasında bir hafta süreyle ،؛ءمس/«محا  
gerçekleştirdiği "On Yıl Sonra Necip Fazıl" dizi top- 
lantılarının metinlerinden oluşmaktadır.

Sözkonusu metinlerin bir kısmı bize yazılı olarak 
ulaşmış, bir kısmı ise ءءء kayıtları çözülerek elde 
edilmiştir. Ne yazık ki, bu şekilde kayıt bozuklukları 
yüzünden bütün konuşmaların kitaba alınması 
mümkün olamamıştır. Elde olan metinlere Van 
Üniversitesi öğretim elemanlarından Ahmed Alpe- 
ren ve Omer Say'ın yazıları ile ٠ . Mehmet Doğan'ın 
Bir Adam Yaratmak piyesinin 50 yıllık bir aradan 
sonra yeniden sahnelenmesi üzerine Necip Fazıl'ın 
tiyatro eserlerini değerlendiren yazısı eklenmiştir.

Türkiye Yazarlar Birliği, merhum Necip Fazıl'ın 
yurt dışında anılması ve tanıtılması için de gayret 
sarfetmiştir. Bu maksatla 1993 martında Türkis- 

'ااهءمحا،  yapılan Türk ülkeleri yazar kuruluşları top- 
lantısında konu gündeme getirilmiş ve büyük şair 
ve yazarımızın bütün Türk dünyasında anılması ka- 
٢٠٢ altına alınmıştır. 1993 Eylülünde Kazakistan'ın 
başkenti Almatı'da yapılan Türkçenin 2. Ulus- 
lararası Şiir Şöleni'nde bir gün Necip Fazıl'a ayrıl- 
mış, büyük ödüllerden birisi de Necip Fazıl adına 
verilmiştir. Bu ödülü Çuvaşistanlıء>،ا،ء Raiza Sarbi 
almıştır. Türkiye Yazarlar Birliği Necip Fazıl'la il- 
gili hem Kazakistan'da, hem de Özbekistan'da top- 
lantılar yapılmasını sağlamış, Necip Fazıl'ın çok sa- 
yıda şiiri başta Kazak ve Özbek lehçeleri olmak üze- 
re çeşitli Türk / /ء/ءءمءسما>مم  aktarılmıştır.

Bu eserin, Van üniversitesi ile ortaklaşa yayın- 
lanması konusunda gerekli alakayı gösteren ٧٠«

bütün 
yönleriyle 
necı'p fazıl 
kısakürek
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100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Necmeddin Tozlu'ya ve 
bütün ilgililere teşekkür ediyoruz.

"Bütün Yönleriyle Necip Fazıl", öyle sanıyoruz ki, çağımızın bu büyük şair 
ve yazarının hatırlanması ve bilinmesi konusunda önemli bir boşluğu doldura
caktır.

On Yıl Sonra Necip Fazıl
Büyük şair ve yazarımız Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 10. yılı dolayısıyla düzen

lenen anma haftasında şu program uygulandı:

1. GÜN - (22 .5.1993) NECİP FAZIL'SIZ ON YIL 
Oturum B aşkanı: Ahmet Kabaklı
Konuşmacılar : Erdem Beyazıt, Akif İnan, M. Niyazi Özdemir, A. Haydar Öztürk.
2. GÜN - (23 .5.1993) NECİP FAZIL, SİYASET VE SİYASİ İLİŞKİLER 
Oturum B aşkanı: Dr. Lütfı Şehsuvaroğlu
Konuşmacılar : Haşan Celal Güzel, Muhsin Yazıcıoğlu, Dr. Necmettin Türinay.
3. GÜN - (24.5.1993) NECİP FAZIL'IN ŞİİRİ 
Oturum Başkanı: Beşir Ayvazoğlu
Konuşmacılar: Ebubekir Eroğlu, Bekir Oğuzbaşaran, Adnan Özer, Abbas Abdullah.
4. GÜN - (25.5.1993) NECİP FAZIL'IN FİKİR HAYATIMIZDAKİ YERİ 
Oturum B aşkanı: D. Mehmet Doğan
Konuşmacılar : Ali Nar, Rasim Özdenören, Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu, Prof. Dr. Necmettin 
Tozlu (tebliğiyle), Zübeyir Yetik.
5. GÜN - (26.5.1993) NECİP FAZIL'IN ROMAN VE HİKAYELERİ 
Oturum B aşkanı: Mustafa Miyasoğlu
Konuşmacılar : Sevinç Çokum, A. Haydar Haksal, Alim Kahraman, İsmail Kıllıoğlu, 
Ömer Lekesiz.
6. GÜN - (27.5.1993) TİYATRO VE SİNEMADA NECİP FAZIL 
Oturum B aşkanı: Muhsin Mete
Konuşmacılar : Yücel Çakmaklı, Üstün İnanç, Abdurrahman Şen, Mesut Uçakan
7. GÜN - (28.5.1993) NECİP FAZIL'IN BASIN HAYATI VE DAVALARI 
Oturum B aşkanı: Hüsnü Kılıç
Konuşmacılar : M. Cemal Çiftçigüzeli, Mustafa Everdi, M.Şevket Eygi, Doç Dr. Şükrü 
Karatepe, Prof. Dr. Orhan Okay, Hüseyin Üzmez.

1. Gün AKM'deki toplantı D. Mehmet Doğan'ın konuşması ile başladı. İstanbul 
Bakırköy Belediye BAşkanı A. Talip özdem ir ileBahçelievler Belediye Başkanı Muzaffer 
Doğan birer konuşma yaptılar. 2. Günden itibaren toplantılar TYB İstanbul Kültür 
Merkezinde yapıldı. Son gün, Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Ahmet Kabaklı konuştu.
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Bugün, çok sevilmiş ve takdir edilmiş, çok övül
müş; buna karşılık yaşadığı dönemde bazı kesimlerin 
çok daha fazla nefretini çekmiş, dolayısıyla çok tartı
şılmış bir büyük şahsiyetimizi vefatının onuncu yı
lında hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Necip Fa
zıl hakında yazılanlar sevgi ile nefretin bir insanda 
nasıl bu kadar odaklaşabileceğinin olduğu kadar bir 
ülkede değer kargaşasının hangi boyutlara ulaşabile
ceğinin de göstergesi sayılmalıdır.

"On Yıl Sonra Necip Fazıl" faaliyeti, Türkiye 
Yazarlar Birliği'nin 15. yılı faaliyetleri arasında bu 
yüzden önemli bir yer işgal ediyor. Türkiye Yazarlar 
Birliği'nin, yani bir kültür kuruluşunun 15. yılına 
ulaşması ve bu süre içinde sürekli ve kalıcı faaliyet
ler gerçekleştirmesi, kültür hayatımızı yakından ta
kip edenlerin takdir edecekleri bir keyfiyettir. Türki
ye Yazarlar Birliği 15 yıldır var ve on beş yılda çetin 
yollardan, ciddi imtihanlardan geçerek varlığını sür
dürdü. Türkiye'nin bugün de süren kültürel kimlik 
mücadelesi 1978'de Türkiye Yazarlar Birliği'ni orta-

on yıl sonra 
necip fazıl
D. Mehmet DOĞAN

Türkiye 
Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı
Açış Konuşması
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ya çıkardı; Türkiye Yazarlar Birliği de bu mücadelede aktif olarak yerini aldt. 
Ülkemizde yerleşik yazar, sanatçı imajının kültürümüze, insantmtza aykırı yapı- 
lanmasına karşı bir direniş için bir araya gelen yazarlar, uzun, sabtr gerektiren, 
zor bir yola çıktıklarını biliyorlardı. Türkiye gibi gerçek sivil toplum kurumlan- 
nın oluşumuna imkan tanımayan bir ülkede 15 yıl varlığım sürdüren, belirli faal؛- 
yet alanlannda istikrarlı çalışmalarla kurumlaşan Türkiye Yazarlar Birliği kolay 
başarıların değil, kalıcı politikantn, yani kültürün talibi oldu.

"Yazarlar Birliği" 1978'de kuruldu, 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 
"Türkiye Yazarlar Birliği" oldu, 1991 yılında ise yine Bakanlar Kurulu kararıyla 
kamu yararına çalışan kuruluş olduğu tescil edildi. Resmi-gayri resmi dayanaklar 
olmaksızın 15 yıl var olabilen, sürekli kültürel faaliyetleriyle, 12 yıldır gelenek- 
leştirdiği Yılın Yazarları değerlendirmeleriyle, 10 yıldır yayımladığı, ülkemizde 
alanında tek yayın olan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllıklarıyla, yazarlık alanında 
ilk defa düzenli öğretim denemesi sayılabilecek "Yazar ©kulu" ile, Türk dünyası 
başta olmak üzere dış ilişkileriyle kültür hayatımızda Türkiye Yazarlar Birliği in- 
kar edilemez bir vakıad ır .

Son on beş yılın önemli değişikliklerinden biri de ülkemizde "yazar" tanımı- 
mn değişmesi, önceki dönemlerin ideolojik saplantılı, ülke değer ve gerçeklerin- 
den uzak yazan, yerini farklı bir yazar tipine bıraktı. Kültürel alanın değerlendi- 
rilmesi, birikimin gelecek kuşaklara aktarılması Türkiye Yazarlar Birliği'nin Tür- 
kiye kültür ve sanat yıllıkları ve yılın yazarlan değerlendirmeleri ile süreklileşti.

Türkiye Yazarlar Birliği, kendi kimliğimiz doğrultusunda gelişen şehirli ay- 
din kesimin kültür-san؛ıt ve estetik ihtiyaçlarına yönelik sürekli faaliyetleri ile bir 
mesleki kültür kuruluşu olarak ülkemizde kültürel alanın yeniden ve doğra şekil- 
de tanımlanmasında "önemli" ve "inkar edilemez" bir rol oynadı.

1992 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni, 20 
ülkeden Türkçe yazan şairlerin katılmasıyla tam manasıyla adma uygun bir top- 
lantı oldu, Türk dünyası ile kuruluşlar arası kültürel ilişkilerin gelişmesi açısın- 
dan bir dönüm noktası teşkil etti. Ardından bütün Türk dünyası yazar kuruluşla- 
rıyla karşılıklı kültürel ilişkileri geliştirmek maksadıyla protokoller imzalandı, 
uluslararası bir Türk yakarlar birliği kurulması için çalışmalara girişildi.

Türkiye Yazarlar Birliği, 15. kuraluş yılını bütün seneye yaygın bir faaliyet 
programı ile kutlamayı planladı. 15. yıl faaliyetlerinin açılışı ise, yaşayan en bü- 
yük yazarlarımızdan birisi olduğunda bütün otoritelerin müttefik olduğu romancı, 
hikayeci, TarıkBuğra'ya 75. yaşı dolayısıyle tahsis edildi. 15. yıl faaliyetleri ara- 
sında yüzyılımızın büyük şairi Necip Fazıl'a da önemli bir yer ayrıldı. Vefatından 
10 yıl sonra Necip Fazıl ilki bir hafta sürecek yaygın toplantılarla anılacak. Bu 
anma faaliyeti Türk dünyasının belirli merkezlerinde de sürdürülecek.
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Yazılı kültürün iyice geri plana itildiği, kitaba alakanın zayıfladığı, diplomalı 
okur yazarlara rağmen gerçek okurların korumaya alınmayı gerektirecek kadar 
azaldığı bir ülkede Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1993'ün yayınlanması da gali
ba en önemli 15. yıl faaliyetlerimiz arasında sayılmalıdır!

10. yıllığımız, yaklaşık 6.000 sayfalık bir külliyatı tamamlıyor. Bu 6.000 say
fada son dönem tarihimiz edebi-kültürel olduğu kadar siyasi-iktisadi yönleriyle 
de yer alıyor. Binlerce biyografi, binlerce kitap, film, oyun, dergi, gazete tanıtım 
ve değerlendirme yazısı.. Soruşturma, konuşma, özel yazı ve nihayet yüzlerce 
yazarın katkısıyla ortaya çıkan tam bir kütüphane...

"On yıl Sonra Necip Fazıl", bu dizi toplantı, büyük şairimizin kendi mısraı ile
"Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak" 

demek için düzenleniyor adeta.

îlk şiirleri 1922'de yayınlandı, bu yüzden 'cumhuriyet devrinin ilk önemli 
şairi' nitelemesi yerindedir. Cumhuriyetten onlarca sene sonra, 1980 yılında 'Sul- 
tanüşşuara' ilan edilmesi de ne kadar çelişki gibi görünse de ona yakışır.

Daha bin dokuz yüz yirmilerde şöyle söyler:

"Söndürün lambaları, uzaklara gideyim
Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim"

Çok günlük hale gelmiş, hamasete, dışa yönelmiş şiirimizi insana, onun içine, 
ruhuna doğru bir hamle haline getirmesiyle bütün kendinden sonrakileri etkiledi.

Ölümü ilan edilen bir imanın ve medeniyetin çığlığı oldu. Bu yüzden 
sultansız bir ülkede, zamanla alay edercesine, "şairler sultanı" tacmı takındı.

Necip Fazıl'la ilgili antipatiler ve nefretler yalnızca onun eserlerinin, 
kişiliğinin bir sonucu değil. Esas itibariyle dönemin ideolojik inandırmalarının 
bir yaptırımından ibaret. Yüzyılımızın en büyük şairlerinden biri iken şairliği 
adeta inkar edilen, tiyatro edebiyatımızın gerçek klasiği mesabesindeki eserlerine 
rağmen en az elli yıldır eserleri devlet sahnelerinden uzak tutulan, altmış yıllık 
yazı hayatında muhtelif gazetelerde ve kendi yayımladığı dergilerde yazdıkları 
ile, çok sayıda fikri kitabıyla yok sayılan bir şahsiyetin en azından merak için 
okunması, bilinmesi aydın haysiyeti icabıdır. Daha ötesi, bu memleketin aydınım 
diyen insanlarının boyun borcudur.

Necip Fazıl, Türkiye'de aydın olmanın anlamını bize hayatıyla anlatan bir 
şahsiyet olmasıyla da bilhassa önemli. Sistemin kendisine tanığı mevkide otur
mak için sussa veya kendisine biçilen rolü oynasa idi, resmen övülen, resmen 
büyütülen bir kişilik olacaktı. Necip Fazıl, gerçek, kelimenin tam anlamıyla soy 
aydınların seçmesi gerekeni yaptı. Kendisine biçilen elbiseleri giymek yerine
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karşı koyuşun ateşten gömleğini sırtlandı.

Necip Fazıl yaşadığımız son asır tarihinin öğretilen tarafına isyan etti. Sis
temin, günün mutlak sayılan tarih doğrularına karşı gerçeği bulmaya ve ilan et
meye çalıştı. Bunu 1940'larda, 1950'lerde yaptı. Bugün, cumhuriyetin dogmatik 
tarihini yargılayanlar, Necip Fazıl'm bundan kırk-ellil yıl önce vardığı sonuçlara 
henüz varamadılar. Fakat yaklaştılar. Eğer antipatilerini, nefretlerini atıp Meh- 
med Akifle, Said Halim Paşa'yla, Saidi Nursi'yle, İskilipli Atıf Efendi'yle, Nu- 
reddin Topcu'yla, Necip Fazıl'la tamşsalardı bu kopukluk olmayacak, tarihi veya 
Amerika'ya yeniden keşfetmelerine lüzum kalmayacaktı.

Türkiye'nin ve Türkçenin en büyük şairlerinden, yazarlarından birini anlamak 
için geç kalmanın hala çok sayıda mazereti bulunabilir. Fakat mazeret ne ilme, 
ne aydm tavnna ne de insanca bakışa yakışır.

Necip Fazıl, "Surda bir gedik açtı". Sur, gerçeğin önündeki engeldi. O surdan 
erken girenler var, geç girenler var, henüz girmeyenler var. Hiç girmeyecekler de 
olabilir. Fakat hakikat kuşatıcıdır. Hiç bir engel tanımaz ve sonunda kendini 
kabul ettirir.

TYB'nin "On Yıl Sonra Necip Fazıl" dizi faaliyeti İstanbul'da başlıyor ve bir 
hafta sürüyor. Rahmetli Ustad bu toplantılarda her gün bir yönüyle hatırlanacak. 
Bu yıl içinde Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde bir veya iki gün süren faaliyetler 
yapılacak. Ve ilk defa Necip Fazıl, resmi isimler dışında Türk dünyasında anıla
cak bir şahsiyet olacak. Bu yıl içinde Necip Fazıl’ı Bakü'de, Taşkent'te, Almatı'da 
ve başka Türk illerinde tanıtacağız.

On Yıl Sonra Necip Fazıl toplantısının Türkiye Yazarlar Birliği için bir rah
metinden daha söz etmek istiyorum : Bir kaç yıldır onaranını tamamlayıp faali
yete açamadığımız Mimar Sinan yapısı küçük fakat sevimli ve samimi Kızlara- 
ğası Medresesini, bizim deyimimizle TYB İstanbul Kültür Merkezi'ni bu vesile 
ile faaliyete geçiriyoruz. Bu mekanda ilk olarak Necip Fazıl konuşulacak. Bu da 
bizim için bir mutluluk kaynağı.

Şair Necip Fazıl'ı, yazar Necip Fazıl'ı, mütefekkir Necip Fazıl'ı, kendi 
deyimiyle "aksiyoncu" Necip Fazıl'ı rahmetle anıyoruz.
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Necip Fazıl Kısakürek, şiirsel söylemleri ve 
poetik yaklaşımıyla Türk Şiiri'nde öncesi olmayan 
bir şair kimliğine sahiptir. Sanatı üzerinde düşünme
yi bir görev olarak kabullendiğinden şairlik yaşantı
sının 24. yılında şiirlerini bir dünya görüşü üzerinde 
temellendirme ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaç onu, 
dışarının ürünü olmayan bir poetika yazmaya yönelt
miş ve şair, şiiri: "Mutlak hakikati arama işi" olarak 
benimsemiştir. Poetikalar şiirden sonra yazılmaları 
münasebetiyle işin başından önceki şiirleri kuşata- 
mama tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Necip 
Fazıl'ın poetikasıyla uyuşmayan önceki şiirlerinden 
bazılarım reddetmesi, bazı şiirlerinde değiştirmeler 
yapması, be-lirttiğim tehlike ile açıklanabilir. "Çile" 
adlı şiirin son dörtlüğün ilk dizesi ilk defa yayınlan
dığında

"Diz çök, zorlu kader, önümde diz çök!"

şeklindeyken, sonraları bu dizedeki "kader" söz
cüğünün "nefs" sözcüğü ile değiştirilmesi, İslâmî bir 
saygıdan kaynaklanmaktadır. Necip Fazıl Şiiri'nin 
Poetika öncesi ve sonrasının böylesine belirgin bir 
şekilde ayrılmasına karşın, ben'in kuşkularıyla dolu 
olan "Serseri", "Ölünün Odası", Çan Sesi", "Kal
dırımlar" adlı şiirlerinin reddedilmemesi, bu şiirlerin 
"mutlak hakikati" aramanın acısmı taşımalarmdan- 
dır. Poetika'da canlı cansız her şeyin "mutlak hakika
ti" aradığının belirtilmesi, şiirsel bir atmosfer oluştu
ran yukarıdaki şiirleri, Necip Fazıl'ın neden reddet
mediğini açıklamaktadır. Bu şiirler, şiirselliklerini 
büyük ölçüde ses ve yaratılan imge dünyasından alır
lar. Necip Fazıl'ın Poetika'nm yazıldığı yıllara kadar 
gelen şiirlerinde görülen sözcük seçiciliği sözcükle
rin yoğun çağrışım imkanlarından yararlanma düşün
cesinden çok, imgelerle düşünceleri resmetme amacı

şiir için 
tehlike[، şair
Mehmet Can 
DOĞAN

Şair, yazar
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taşımaktadır. Peşinden gidilenin kaybedileceği korkusu, "Kaldırımlar 3" adlı 
şiirde, pencere önünde soyunan bir karartıyı bile, esmer bir kadına benzeyen ge
ceden bir parça olarak algılayan insanın geceyi ne şekilde resmettiğini göster
mektedir.

"Arkamdan bir kahkaha duysam yaraftnırım;
Onu bir başkasına ram oluyor sanırım,
Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı"

"Kaldırımlar", bireysel olanın imgelerle resmedilmesi bakımından yoğun bir 
örgüye sahiptir. Bu örgü içinde: Kuşku, kaygı, korku, arayış gibi ruh hallerini 
barındırırken, "ben" şiirinin kurulmasını sağlar.

Şiirinin içeriğiyle geleneğin dışında kalan Necip Fazıl, nesli içerisinde şiirsel 
bir kırılmayı da ifade eder. Şiire, estetik sınırlar içerisinde misyon yükleyen bu 
iki şairin çıkış alanları farklıdır. Bu fark nedeniyle Nazım Hikmet bu günün ve 
burasının şiirini yazmakta; Necip Fazıl ise mutluluğu ve huzuru hep erteleyerek 
ötelere uzanmak istemektedir. Poetika'yla beraber onun şair olarak "kurtarıcı 
özne" rolünü üstlenmesine neden olur. Bu kurtarıcı özne buraya karşı ötelere 
göstererek, kendini dinleyenlere korku salar. Bu nedenle Örümcek Ağı, 
Kaldırımlar, Ben ve Ötesi adlı kitaplarındaki şiirlerinde görülen endişe, sonraki 
şiirlerinde de sürüp gider. Endişe, Necip Fazıl'ın şiirlerinde anlatılan bireyin ruh 
halini açıklayan önemli bir kavramdır. Var oluşunu anlamlandırma çabasında 
olan şair^Kaldırımlar" ve "Çile” adlı şiirlerinde sadece bohemyan bir yaşam bi
çimini dile getirmez. Orada, fanteziden öte bir var oluş sorunu anlamlandınlma- 
ya çalışılır. Var oluş karşısında giderilemeyen tehlikeli durum, korku ve endişeyi 
yaratmaktadır. Freud'un belirttiği üzre, "endişe tehlikeli bir duruma tepki olarak 
ortaya çıkmakta ve durumun her tekrarlanışında düzenli olarak yeniden kendini 
göstermektedir."

"Kurtarıcı özne" öbür dünyayı kurmak için burada sürekli tehdit altında 
olduğunu düşünmektedir. Şairin var oluşundan kaynaklanan endişesi, Ab- 
dülhakim Avrasi ile tanıştıktan sonra yazdığı şiirlerinde toplumsalın sözcülüğüne 
dönüşür. O artık "kılavuz"dur ve kitlenin kurtuluşu için endişelenmektedir. Şiir
lerinde kendisi adına "mutlak hakikati arama” yerini, mutlak hakikate akmaya 
bırakmıştır. Heidegger ve Walter Benjamin şair, Tanrı ile insanlar arasında bir 
yaratıktır yargısına ulaşmışlardı Hölder'in şiirlerini çözümlerken. Necip Fazıl da 
Poetika'da şairi, böyle bir üst makama oturtuyor, "Klavuz".

Nesli içerisinde Necip Fazıl'ın ölüm karşısındaki tutumu, onun yaşamı ve 
şiirinin misyonuyla bir farklılığı işaret eder. Form ve duyarlık bakımından Necip 
Fazıl'a yakın olan Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerinde 
estetize edilmiş bir ölümü vardır. Bu ölüme "başkasının ölümü" de diyebiliriz.
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Bu şairlerin şiirlerdeki ölümü, bir sonu bildirmez; sadece çağrışım gücü ve gös- 
terge ol؛u"ak bir anlam ifade eder. Ahmet Hamdi Tanpmar ve Ahmet Kutsi Te- 
cer'in şiirlerinde estetizm yaşamın önüne geçmiştir. İşte burada Necip Fazıl'ın 
şiiri tehlikeli bir boyut kazanır. Onun şiirleri, okuyucuya bir dünya görüşü ve 
yaşam biçiminin "klavuzluğu" nu yapmakta ve bu ؛ırada okuyucuya da estetik bir 
doygunluk yaratmaktadır. Artık Necip Fazıl şiirinin benzerini okumak okuyucu 
için cazip değildir ayrıca gereksizdir de. Oysa Ahmet Hamdi Tanpmar ve Ahmet 
Kutsi Tecer'in yanında Ahmet Muhip Dıranas ، ؛اا  Fazıl Hüsnü Daglarca'da aynı 
ilgi ve merakla okunma isteği uyandırabilir. Okuyucu, bu şairlere hayranlık 
dular: Necip Fazıl'ın şiiri karşısında ise bir tercih yapmak zorunda kalır. Necip 
Fazıl şiirinin yarattığı estetik duygunluk. Sezai Karakoç ve İsmet özel'in şiirleri 
için de geçei'lidir.Bu şairler şiirsel atmosferin dışına çıkmadan "işte dünya bu 
kadar" diyebilmektedirler. Bu uyarıya ،la silkme var oluş sorunundan kaynaklan- 
dığı gibi bir dünya görüşüne benimseme ve görüşe taraf olanı amacıda taşıyabil- 
mektedir.

Necip Fazıl'm şiirleri ile Sezai Kai'akoç’un şiirine dünya g؛؛rüşü ve i$lâmi 
tavır yönünden karşılaştırınca, Sezai Karakoç’un burada, Necip Fazıl'ın ötelerde 
durduğunu görebiliriz. Sezai Karakoç günü, Islâmi bir هع ا ؛ ا  düşüncelerle yo- 
rumlarken burada çözüm üretmemiz gerektiğini fassettirmektedir. Necip Fazıl'ın 
ise olaya göre telkin edici bir üsluba sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bu da ki- 
min nerede olduğunu görmek bakımından ilginçtir. Gelenekten yararlanma ve 
divan şiirini söylemini günümüze taşıma konusunda da Necip Fazıl'm her hangi 
bir kaygısı yoküır. Oysa örneğin Sezai Karakoç'an Leyla ile Mecnun'u Arap efsa- 
nesinin ya da divan şiirinin diinya görüşünü değil, bugünün sorunsallaşan ilişki- 
lerine yansıtma amacı taşır

Necip Fazıl halk Şiirinin formlarından yararlanmıştır sadece. Şiirde biçime 
önem veren Necip Fazıl’ın bu hassasiyeti yaşadığı dönemdeki şiir tutam alarının 
hep biçim üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca şairin bireysel 
tercihin de, poetika da biçim üzerinde özellike vurgu yapılmasını gerektirmiştir. 
Yaşamında düzeni seven ve buna özen gösterin bir insana, şiirde 1 حاا م  bir anlayı- 
şa yönelmesi beklenemez اا0جمح  olarak. Şiirde biçim h a s iy e t in i ,  mükemmel ta- 
biat düşüneesinin bir yansıma olduğunuda belirtmeyelim.

Foetika ;şiiri belirleyen bir unsur değildir ve şiiri açıklama kaygısı da taşı- 
maz. Sadece şiirin nedenselliği hakkında şairin düşüncelerini içerir yapılan işin 
bilinç düzeyini gösterir. Sanatı üzerinde düşünmeyi bir görev olarak kabullenen 
Necip Fazıl, yaşamıyla olduğu kadar şiiriyle de örtüsen poetikasmda "kurtarıcı 
özne" yada kendi deyimiyle "klavuz" sesini hirkez daha duyurur.



Saf şiiri açısından yapılan değerlendirmelerin bir 
çoğunda. Şeyh Galip'ten Yahya Kemal'e kadar pek 
bir şair yetişmediği söylenir. Ara yerdeki Hâmid'in 
taşıdığı istidadı ve dile getirmeye çalıştığı metafizik 
ürpertiyi, kullanılmamış bir imkân olarak istisna 
tutarsak, söylenenlerde büyük bir gerçek payı vardır. 
Evet, gerçekten de şiirimiz, Şeyh Galip'ten Yahya 
Kemal ve Ahmet Haşim’e gelinceye kadar taşıyama
yacağı düşünce ve öteki şiir dışı unsuılara boğulmuş, 
dolayısıyla şiir olmaktan çıkmıştır. Muallim Naci'nin 
şiir dışı tartışmalar yüzünden divan şiirine yönelmesi 
de şiirimize fazla birşey kazandırmamış, dolayısıyla 
yüzyılın başında Fikret'le şiirimiz gerçek bir çıkmaza 
girmişti. Gerek yenilik şairleri, gerekse divan ve halk 
tarzında şiir söyleyenlerin yazıp söylediklerine bu
gün birer talihsizlik olarak bakmadan edemiyorsak, 
bunun bir tek sebebi var: Yaşadığımız medeniyet 
krizi...

Batılılaşmanın doğurduğu şaşkınlık ve taklitçilik, 
kolay bir yolu mümkün ve modem bir tutum gibi 
ortaya koymasaydı, Namık Kemal, Abdülhak Ha- 
mid, Muallim Naci, Fikret ve Cenap Şehabettin bu
gün birer büyük şair olarak anılabilirlerdi. Dönemin 
imkânları buna elverişlidir. Şiirin öncü fonksiyonu, 
bir hakikat arayıcısı olma kabiliyeti, şiirde çok şey 
yapmaya her zaman imkan verir. Akif bu imkânı za
man zaman kullanabilmiştir. Herşeyden önce bir i- 
manın sözcülüğünü üstlenerek tarihî bir misyonu ifa 
etmiştir. Bu misyonu değerlendirmeyi ve tarih boyu
tunu yaşanılan hayatla birlikte ele alarak ortaya koy
mayı bilen Yahya Kemal, Akif ten oldukça farklı bir 
şiir dünyası kurarak, saf şiir anlayışıyla yeniden ilgi 
kurabilmiştir. Haşim ise tamamen yeni ve orijinal 
kalmayı başarabilmesiyle, batılılaşma döneminden 
en büyük avantajı sağlamış şair olarak karşımıza

necip fazıl ın 
şıırı
Mustafa
MİYASOĞLU

Yazar
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çıkar.

Necip Fazıl, şiire başladığında, bu tecrübelerden fazla olarak, halk şiiri ve 
teKke edebiyatı örnekleri de gündemdeydi. Irsiyetinin imtiyazlarıyla edebiyat ho
casından edindiği tasavvufi alakâ, Necip Fazıl'ı Yunus ve öteki tekke 
mensuplarıyla temasa getirdi. Bu dönem aruzdan heceye, millî edebiyattan 
"çağdaş edebiyat"a geçebilmek için Fransız şairlerine doğru tabii bir yönelişin 
gündemde olduğu bir dönemdir. Yani Türk sanatçısı, her bakımdan kendi kendi
siyle ve küçük bir aydın çevre ile başbaşadır:

"Duvara, bir titiz örümcek gibi
ince dertlerimle işlediğim bir ağ.
Eserin duvarın bir çerçevesinde;
Çıkmaz içimden bir seda..."

Kaldırımlar şairi Tanzimat'tan bu yana yaşanan krizi benliğinde hisseder, 
bunu derinliğinde yaşar. Şehir ve tabiata ait unsurları "içindeki kıyamet"in nesnel 
karşılıkları gibi yansıtırken, aslında yaşadığımız kaosu anlatır. Bir "ben" şairi 
gibi konuşur, ama konuştukları, bu toplumun tek tek her entellektüeliyle yaşadığı 
sancıdır. Bunu kimi idrak eder, Beşir Fuad gibi intihara kadar götürür. Kimi de 
Hâmid gibi ara sıra feryad gibi ifade eder. Büyük bir kısmı da Fikret'in isyanı ile 
Akif in imanı arasındaki çatışmada ifade edildiğini sanır, talâkatin cerbezesinde 
kendini kaybeder, yaşadıklarını unutmaya çalışır. Bu bir kuru tesellidir.

Necip Fazıl hiç bir kuru teselliye kanmaz. Azgın deniz gibi herşeyi yakıp 
yıkmak istediği olur. Susan deniz gibi büyük olmayı ister, takvimdeki denize 
hicret eder. Bütün çabası "gönlün kurşun yükünü", "tüy gibi hafifletmek"tir. Ama 
ne yapsa fayda vermez:

"Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün;
Gelin, gelin onu açın geceler!"

Geceye sığınışı teselli etmez onu. Çünkü "İnsanlar içinde en yalnız insan"ın 
başı "taş duvar"a gömülüdür. Mumu söndürse "ölüler içinde en yalnız ölü" kar
şısına dikilir...

Her yerde kendi ölüsünü, daha doğrusu ölümünü gören "ben" aslında duru
mun farkındadır:

"içimde bir mahşer uğultusu var,
Ruhumdur çağıran, tenimi cenge."

içindeki sönmeyen ateşin kaynağı az çok bellidir, ifade edilmiştir. Bir 
"sonsuz renge" gözlerini vermek ister. Bu "sonsuz renk"tir her şeyin kaynağı:

"Mermer bir kabuğa girip, ördüğüm,
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Kapansam içimden gelen âhenge..."

Bir ipek böceği tasavvur edelim ki "mermer bir kabuk"ta âhenk örmektedir.

Tecrid saflıası başlamıştır artık. Kimsenin bu sonsuz dünyadan haberi yoktur. 
Zaman ve mekân alt üst olmaya başlar, içindeki kıyamet dışa vurur:

"Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince,
Aynalar yüzümü tanımaz olur."

Yaşadıklarıyla da duyduklarıyla da yalnızdır şair. Her yerde bunu görmeye 
ve görüntülerin, vehimlerin arkasındaki gerçeğe varmak tutkusuna kendisini 
kaptırmıştır. Ama ufuk sürekli ondan kaçar, bir türlü ulaşamaz son sınıra. Bu 
ulaşılmazlık onu daha da çeker:

"Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan,
Kime ne aşılmaz duvar bendedir."

Ufkun insanda, çok yakınında olduğunu farkeder. Çile de böylece başlar ve 
ölünceye kadar sürer. Bu tecrit-teşhis, gel-gitleri, onun bütün şiir macerası Çile 
şiirinde yeniden yaşanır. Böylece şairin birinci dönemiyle ikinci dönemi içiçe 
girmiş olur. Tanpmar'm ifadesiyle şair, ilhamının geçtiği merhaleleri özetler. Bir 
toplumun rüyasını gören şair, başka biri gibi bunu anlatmak durumundadır. 
"Ben" derken aslında, "biz" demiş olur:

"Ne çıkar, bir yola düşmemiş gölgem;
Yollar ki, Allah'a çıkar, bendedir."

ilk gençlik çağında, bir çeşit taklitle söylediği mısraları hatırlayalım: Allah 
aşkıyla haykırdığı için çok görülmemeyi istiyordu genç şair... Çile'de bu başka 
bir tona ulaşır. Çünkü şair "bir şeyhe varmıştır" artık:

"Bildim seni ey Râb, bilinmez meşhûr!
Biricik meselem, sonsuza varaıak..."

Necip Fazıl, ilk gençlik şiirlerinde görülen taklidî imanın ifadelerinden 
yıllarca sonra, şahsiyetini oluşturan unsurlarla tecrit kaabiliyetinin hidâyetle ulaş
tığı noktada, müthiş bir şiire ulaşır. Bu şiir, Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ta temsilî- 
alegorik bir tarzda anlattığı, Fuzulî'nin Leyla'dan Mevla'ya ulaşma şeklinde ifa
delendirdiği Hakikate ulaşma cehdinin ta kendisidir. Bu, Şeyh Galib'in ifadesiyle 
"özge bir maceıâ"dıı...

Yunus’un, Mevlânâ'nın mürşitleri vardı. Onlar da seyir ve sülûklarmı şiir di
liyle anlattılar. Söylüyorlar ve bu şiir oluyordu. O yüzden sözlerinde bir tasannu 
yoktur. Buldukları dilde, konuştukları meselenin bugünkü gibi riskleri yoktu. 
Yani tasavvufun dili bugünkü gibi bir kısım aydınlar nezdinde yıpranmamıştı. O
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bakımdan yeni bir şiir dünyası kurmak gibi fazladan bir gayrete ihtiyaçları yoktu. 
O dünyanın içindeydiler.

Çağdaş bir şair için bu imkânlar yoktur. O yüzden Necip Fazıl, herşeyini, yeni 
baştan kurmak zorunda kaldı. Bunda da uzunca bir zaman yalnızdı. Mesajına, 
Rilke ve Eliot gibi hazır çevreler de bulabilecek durumda değildi. Ama hiç bir 
zaman onlar gibi umutsuz olmadı, olamazdı:

"Ben, Allah diyenlerin boyunlarında vebal;
Ben, bugünküne mazi, yarınkine istikbal."

Sakarya Türküsü ile bu şiir üçüncü ve son merhaleye ulaşır.

Necip Fazıl artık bir destan şairidir. "Onun ümmetinden ol" der, davetiyeler, 
hicivler yazar. Hayatın yaşanan biçimine karşı çıkar, tarihin yanlış anlatılışına 
isyan eder, din büyükleri için şiirler yazar, yeni bir mevlit denemesine girişir. 
Son nefesine kadar, şiirin başını çektiği bir tebliğ ve telkin sanatçısı olarak büyük 
bir misyon ifâ eder.

Kaldırımlar Şairi bir ıstırabı dile getiriyordu. Çile, bir imanın sözcüsü olur. 
Sakarya Türküsü ile destan şairi kimliği de kazanan Necip Fazıl, şiiri bir hakikat 
arayıcılığı olarak görürken, "Allah için sanat" ilkesinin nazariyesini de hazırlar. 
Şiir ile fikir arasında bu kadar doğrudan ilişki kurabilen pek az şair vardır. Canım 
İstanbul'dan sonraki şiirlerinde görülen huzur ve ölüm duygusunun tabiiliğini, bu 
şiirin temel dinamiklerine bağlamak gerekir.

Poetikasmda Necip Fazıl şiire antik bir misyon yükler, şair bununla varolma
ya çalışır. Bu misyonun en güzel ifadesini onun şiirlerinde buluyoruz. Bu şiirler 
bağlı oldukları estetik, etik ve ideolojik görüşler açısından öylesine tutarlı bir 
bütünlük gösteriyorlar ki, benzerine Yunus'tan başka hiç bir şairde rastlanmaz...

Necip Fazıl, Örümcek Ağı adlı 1922 yılında yayınlanan şiirinden 1983'te 
yayınlanan Evim adlı şiirine kadar, 61 yıl boyunca değişmeyen, ama zamanla ge
lişen ve derinleşen özellikler, onu büyük şairler arasında anmamızı gerektirmek
tedir. Dünyanın belli başlı büyük şairlerinde bulunan özelliklerdir bunlar: Millî 
ve tarihî olmak, dinin özüne ait mistik ve metafizik temalarda derinleşmek, ferdî 
olduğu kadar sosyal meselelerde de kendince tavır sahibi olmak, bu özelliklerden 
bir kısmıdır.

Gençlik döneminde "Ruhun şiiri"ni yazdığı söylenmişti devrinin eleştirmen 
ve edebiyat tarihçileri tarafından. Vasfi Mahir Kocatürk'ün kitaplarında böyle 
anılır. Ama daha yaygın ve bilinen vasfı "mistik şair"dir. Bu mistik tavır onun ilk 
şiirlerinden son dönemine kadar devam ettiği gibi, reddettiği bir kısım şiirlerinde 
de bu tavır açıkça görülür. Her şeyin hakikatine ve olayların iç yüzünü 
kavramaya talip mizacı onun şiirine her zaman kendine özgü bir nitelik
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kazandırmıştır.

1930'lu yıllarda onunla mülâkat yapan birinin, Ölünün Odası, tabut ve ben
zerleri şiirlerine atıfla "Şiirleriniz neden bu kadar marazîdir?" sorusuna şu cevabı 
verir: "Lâkin bu marazda ne kadar kuvvetli bir sıhhat olduğuna dikkat ediniz." 
Evet, gerçekten de Necip Fazıl'ın en marazî görünen şiirlerinde bile en kuvvetli 
bir sağlık alâmeti ve arayışı olduğu dukkati çekmektedir.

Hece vezninde aruz âhengini yakalamaya çalışmada neslinin en lirik ve en 
etkileyici şiirini kunnada kendinden önceki şiir geleneğimizin en önemli özellik
lerini kendinde toplayarak çağdaş Türk şiirini etkilemede, başkalarıyla mukayese 
edilemeyecek nitelikte üstünlüklere sahiptir.

Örümcek Ağı (1925), Kaldıranlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Sonsuzluk 
Kervanı (1955) ve Çile (1962) adlı şiir kitaplarının, ilk gençlik dönemine ait ilk 
iki örneği bir hazırlığın ürünleri olarak ayrı tutulursa, diğerlerinin yayınlandıkları 
dönemlerde her bakımdan yılın olayı niteliğinde oldukları görülür. Özellikle Çile 
adlı eserinin önsözü, şiir görüşlerini yansıtan poetika bölümü ile şiirlerinin 
gösterdiği bütünlük, her zaman "kitaplık çapta eser" sahibi olmayı hayatının 
biricik meselesi yapan büyük bir şairi ortaya koymaktadır.

1952 yılının Büyük Doğu dergilerinde yayınlamaya başladığı poetikasına ait 
yazıları Fûzulî'den beri edebiyatımızda şiiri ile dünya görüşünü meczetmeye 
çalışan büyük şairler arasında Necip Fazıl'a özel bir yer ayırmamızı gerektirmek
tedir. Onun şiir görüşlerinin ortaya koyduğu bütünlükle karşılaştırıldığında 
Namık Kemal'in, Abdülhak Hamid'in ve Ahmet Haşim’in şiirle ilgili teorik yazı
larının ne kadar eksik ve yarım oldukları dikkati çekmektedir. Orhan Veli ve ar- 
kadaşlarınınki ise sadece klasik değerlere itirazdan ibaret kalmaktadır. Bu doğ
rultuda yazılmış yazılar olarak, yalnızca Asaf Halet Çelebi'nin 1954 yılında ya
yınladığı Benim Gözümle Şiir Davası başlıklı yazılarının değerinden söz 
edilebilir. İstanbul dergilerinde yayınlanan bu yazılarında A.H. Çelebi de Necip 
Fazıl gibi şiir görüşünü bir hadis-i şeriften hareketle geliştirir.

Bir divan şairi titizliğiyle kitaplık çapta eser hazırlayan Necip Fazıl, bir halk 
şairi endişesiyle sade bir dil kullanır ve bir tekke şairi gibi de mecazlarla 
derinleşme endişesi taşırken, çağdaş bir şairin bütün kaygılarıyla şiirin bütün 
alanlarında eser verir, mevlid de yazar, hiciv de. Onu büyük yapan kendi yolunu 
ve tavnnı belirleyip büyük eser vermenin sımm yakalamasıdır.



Türk Edebiyatı’nın çağdaş yazarları arasında sa
yılan Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılında Osmanlı 
împaratorluğu'nun başkenti İstanbul’da, Çemberlitaş 
civannda bir konakta dünyaya gelmiş, 1985 yılında 
da İstanbul'da ölmüştür. Babası Hukuk mektebini bi
tirmiş, silik bir şahsiyet. Konağın otoritesi olan Bü
yük babası, cinayet mahkemesi reisliğinden emekli 
olup aslen Maraş'lıdır. Necip Fazıl’ın çocukluğu, 
torununu şımartacak kadar seven bu büyük babanın 
himayesinde, bu kalabalık konakta dadılar, mürebbi- 
yeler, lalalar arasında geçer. İlerde, bu konakta geçen 
çocukluğuna ait hatıraların izleri eserlerinden bazıla
rına yansıyacak olan Necip Fazıl'ın konak hayatına 
ait tesbitleri şunlardır1: "Çemberlitaş'ta... kocaman 
bir konakta doğmuşum... Harem ve selamlık halinde 
iki kapılı, dört katlı ve bilmem kaç odalı bu konak, 
içinde, yakıcı hatıraların kaynaştığı tütsü çanağıdır. 
Renk renk, şekil şekil, fısıltı fısıltı hatıralar... Bazen 
de çığlık çığlık... Çocuk denecek kadar gençken 
yazdığım 'Bir yalnızlık gecesinin Vehimleri' isimli 
hikayemdeki mekan işte bu konak... Konağın içi 
müthiş girift... büyüklü küçüklü odalar ve odalardan 
geçtikçe oradan ve buradan sağa sola kıvrılan dehliz
ler, geçitler, aralıklar, merdivenler, bölümler... Her 
taraf loş, her köşede her an akşam havası... Rutubet 
kokuyor her taraf... Bunlar, hatıralarımın bucak 
bucak kan lekelerini taşır."2

Bu konak ve bu atmosfer, küçük Necip'in haya
tında büyük rol oynamıştır. Necip Fazıl'ın yetişme
sindeki en büyük etkenlerden biri konağın aile reisi 
olan büyük babası Maraşlı Kısakürekzade Hilmi E- 
fendi'dir. Devletin yüksek mevkilerinde görev yapan 
bu zat, dolgunca bir emekli maaşı ile karısı, kızlan, 
gelini ve torunlarını aynı çatı altında toplamıştır. 
Bundan dolayı konak, Anadoludaki büyük ataerkil
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aile yapısının tam ve eksiksiz bir örneğini oluşturmaktadır.3

Necip Fazıl, yetişmesinde büyük payı olan dedesini şöyle tanıtır: "Beş-altı 
yaşındayım... Büyükbabam her an bana bitişik yaşar... O sofraya gelen sıcak ye
meklerden hiç hoşlanmaz, işte ciciannemi ve hizmetçileri haşlıyor. Herkes başı 
önünde susuyor; bir benim başım dik... istersem avaz avaz haykırabilirim, büyük 
babamı da susturabilirim. Bana izin sonsuz... Anlaşılıyor ki, konağın ruhu büyük
babam; ben de onun ruhuyum... Çünkü bircik oğlunun biricik oğluyum... Yatakta 
da büyük babamla beraberim... ilk dinî telkinlerimi ondan aldım. Yatakta ondan 
hep dinî menkıbeleri dinliyorum..."4

Bir de yine büyükbabasından Maraşlılık ve Anadoluluk şuurunu kapıyor. 
Balkan harbi sırasında, evlerine gelen askerlerden Mustafa Efendi isimli zattan 
Kur’an dersleri alması da yine bu sıralardadır.

Aynı yıllarda gösterdiği haşarılıklara karşı ciciannesinin bulduğu narkoz ro
man oluyor: "Fransızların aşağı tabaka muharirlerine ait tümen tümen tercüme"5 
roman okuyan şair, bu kitaplarda şövalyelerden büyücüye, baykuştan zangoç'a, 
cinayetlerden her çeşit partiye kadar her şeyi adeta içiyor. Oniki yaşma kadar 'Pol 
ve Virjini, Graziella La Dame Aux Camélias, Zavallı Necdet, Michel Zevaco' 
serileri Necip Fazıl'ın kafasında müthiş bir hayal ve macera dünyası kurar.

Şair, bunları anlattıktan sonra O ve Ben adlı kitabında şöyle devam eder: 
"Şimdi bütün buları ben, gayeleri kendilerinden ibaret, hoş ve renkli hikâyeler 
diye anlatmıyorum; ruhumun ne yollardan ve nasıl pişmeye başladığım ve nelere 
istidat kazandığımı göstermek ve herşeyi oraya bağlamak için kısa kısa noktalı
yorum. Marazî bir hassasiyet... Acıtan bir hayal kuvveti... Ve bu arada dehşetli 
bir korku... O yaşta bile anlıyorum ki, ben başka türlü, ayrı yaratılışta bir insa
nım, hissettiklerimle öbür insanların duydukları arasında müthiş bir fark... işte 
ilk çocukluğumun, kendi öz bünyesi içinde ve dışarıdan aldığı binbir tesir altında 
hüviyeti..."6

Necip Fazıl'ın şair olma isteği de yine bu sıralarda başlar. ’Çile’de bu konuyu 
şöyle açıklar: "Şairliğim oniki yaşımda başladı. Bahanesi tuhaftır: Annem hasta- 
hanedeydi. Ziyaretine gitmiştim... Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve 
eski bir defter... Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde... 
Haberi veren annem, biran gözlerimin içini tarayıp: -Senin, dedi; şair olmanı ne 
kadar isterdim. Annemin dileği bana, içimde besleyipte oniki yaşıma kadar far
kında olmadığım birşey gibi göründü. Varlık hikmetinin ta kendisi...; içimden 
kararımı verdim; -Şair olacağım, ve oldum."7 Şair küçük yaşlardayken yaşadığı 
dehşetli korkularını da şöyle anlatmaktadır: " Arada bir, (Güzel Prenses) romanı
nın o hafta çıkan formasını satm almak üzere tek başıma konaktan çıkıp bir kaç 
yüz adım mesafedeki attar dükkanının önüne vardığım zaman meçhul semtlerden
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ve meçhul semtlere giden meçhul şahıslara karşı anlatılmaz bir korku duyar ve 
kendi kendime sorardım: -Ben de büyüdüğüm zaman bunlar gibi korkmadan her 
tarafa gidip gelebilecek miyim? Hele bir memleketten bir memlekete nasıl gidip 
gelebileceğim? Ve formayı göğsüme bastırmış, koşa koşa eve gelip kapının 
ziline var kuvvetle basardım..."8 Bütün bunlar şairin ilerdeki hayatı, sanatı, fikrî 
ve psikolojik şahsiyetinden çok önemli ayrıntılardır. Nitekim birinci dönem şiir
lerindeki hakim temalardan biri de korkuyla ona eşlik eden cin, peri, hayalet gibi 
bilinmeyen varlıklardır.

Necip Fazıl'ın ilk öğrenimi, çeşitli okullarda kesintili ve düzensiz bir şekilde 
geçmiştir. Once Gedikpaşa'da bir Fransız mektebinde, bir müddet sonra da Ame
rikan mektebinde, Büyükdere Emin Efendi mahalle mektebinde, Büyük Reşit Pa
şa Numune mektebinde, Vaniköy Rehber-i ittihat mektebinde (Peyami Safa bu 
mektepte mubassır gözeticidir) okur.9 Necip Fazıl, Reşit Paşa Numune mektebin
de okurken ufak kardeşi Selman'ın ölümü, o sıralar oniki yaşındaki şairin kalbin
de hiç dinmeyecek bir yara açacaktır, ilerde yazacağı bazı şiirlerin malzemesi 
(Anneciğim, Ağlayan Çocuklar v.s.) daha bu sıralarda hazırlanmaktadır. Bu ara
da 1915 yılında şairin büyükbabası ölür.

Kızının ölümüne dayanamayan annesi verem olur ve İsviçre'ye tedaviye 
gider. İsviçre'den dönüşte tedaviyi tamamlamak üzere Necip Fazıl ile birlikte 
Heybeliada'ya gider. Şair nihayet Heybeliada Numune mektebinden diploma alır. 
O yıl Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ne (Askerî deniz lisesi) yazılır. Subay a- 
dayı ve harp sınıflarında beş yıl olarak okuduğu bu okuldan diploma alamayarak 
ayrılır. Ancak burası ona edebiyat kültürü ve zevki aşılamıştır. Necip Fazıl bu o- 
kuldan "saraylara mahsus muaşeret edepleri içinde yoğrulduğumuz, böyleyken 
disiplinlerin en yakıcısı içinde kavrulduğumuz, memleketin en namlı hocalarına 
malik bulunduğumuz"10 diye bahsedecektir. Necip Fazıl'ın Bahriye Mekte- 
bi'ndeki hocalarından bazıları Yahya Kemal Bey atlı, Ahmet Hamdi (eski Diyanet 
İşleri Başkanı), Hamdullah Suphi Tannöver, Hüseyin Cahit Yalçın ve diğerleri
dir. 1925'lerde yazdığı, hikâye kitaplarına girmemiş 'Lö Sid' adlı hikâyesi, bu o- 
kulda, hocası Yahya Kemal'le ilgili bir hatırasından kaynaklanır.11 Aynı okulda, 
hatıralarında "derin irfan sahibi... edebiyat ve felsefeden riyaziye ve fiziğe kadar 
nüfuz edebilmiş... birkaç risalecikten başka hiçbirşey neşret-memiş"12 İbrahim 
Aşki Efendi adlı bir edebiyat hocası vardır: Necip Fazıl'ın daha sonraları tasavvu
fa yönelmesinin ilk teşvikleri bu 'nev'i şahsına mahsus' insandan gelmiştir. Ona 
bol bol okumasını söyler ve bu arada da iki kitabı talabesine getirip verir: Sarı 
Abdullah Efendi'nin Semeretu 1-Fuad (gönül verimi) ve NakşîDivanı...

Necip Fazıl'ın tasavvufla ilgili ilk teması böylece başlıyordu. Bu arada şair, 
okuldayken 'Talebe Yazıları' ve 'Nihal' isimli el yazısı dergiler de çıkarıyordu. 
Necip Fazıl'ın Nazım Hikmet'le tanışıklığı da bu okuldadır. Her ikisi de şiir yazar
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ama okulun tek 'şair' lakaplı öğrencisi Necip Fazıl'dır. İngilizce vasıtasıyla Batı 
Edebiyatı ile tanışan şair, "Shakespeare'den Osc؛u• Wilde’da, Fuzulfden Ahmet 
Haşime" kadar devamlı okumaktadır. Gittikçe de Tanzimat ve Servet-i Fünun 
edebiyatı gözünde küçülmekte, kendi tabiriyle 'kuklalaşmakta'dır.

Ziya Gökalp ve çevresindekileri, haik şiiri şekillerine yeni soluk getirmeyen- 
ler olarak görür. Bu arada okuduğu tasavvufla ilgili bazı menkıbelerin etkisi alın- 
dadır. Bunlar Mansur, lbr؛،h؛m Edhem ve Nakşî âlemidir...13 Nitekim birinci dö- 
neme ait 'Mansur' adlı bir şiiri vardır.1*

Bahriye mektebinden ayrılan Necip Fazıl 1921'de İstanbul Dar-ül-fün،؛n'un 
(üniversite) felsefe şubesine yazılır. Bu öğrenimini de tamamlayamayan şair, 
hükümetin açtığı bir müsabakayı kazanarak burs كال • ve felsefe ö len im i için Fa- 
ris'e gider. Burada da düzenli bir öğrenci değildir. Kısmen sanat çevrelerinde bu- 
lunursa da Faris'in eğlence hayatı onu daha çok çeker ve anılarındaki ifadesiyle 
bir bohem hayatı yaşar.15

İstanbul'da fakültedeyken Yakup Kadri'yi okur. Fakültede Ahmet Kutsi Tacer 
ve Ahmet ^ سا  Tanpınaı-'la arkadaştırlar. Peyami Safa ile de bu yıllarda tanışır. 
Üniversitede Haşan Âli Yücel (eski milli eğitim bakanı) ile tanışır, ortak tarafları 
şiirdir. Haşan Âli şairin çalışmalarını beğenir. Necip Fazıl'ın üniversitede en çok 
etkisinde kaldığı hocası Mustafa Şekip Tunç'tur.

Şairin önce hocası dalla sonrada dostu olan bu zat, ona o sıralarda hayatta 
olan dünya çapındaki filo/of Henri Bergson'u öğretir. Bu Fransız filozof, şairin 
Paris yıllarında en şöhretli devrini yaşıyordu. Necip Fazıl, ilerde onun sezgicilik 
felsefesi ve spiritüalist görüşlerinden yararlanacaktır.

1921 yılında annesiyle birlikte dayısının yanına yerleşen şair, gündüzleri ede- 
biyat ve felsefe okur, akşamlan da gezinti yaparak İstanbul'u se y red e rk e n  ilk şiir 
denemelerine başlar. Bu sıralarda üniversitenin felsefe bölümüne göz dikmiştir 
Necip F azıl, ه  ve Ben'de ilk şiirlerine örnek olai'ak şu dizeleri vardır :

"Düğüı^enirken uzun yolların ufukta ucu.
Bugünde gelmedi hasretle beklenen yolcu.

Ok Meydanı gezintilerinde içimi şiir rüzgarıyla şişiren demlerin bana aruz vez- 
ninde söylettiği ilk denemelerden biri...

ilk şiirlerimden biri (postayla göndermiştim) bir gazetenin edebî ilavesinde 
çıktı. Heyaeanım büyük...’"*؛

Necip Fazıl üniversiteye girdiği yılda önceden yazılarını okuduğu Yakup 
Kadri ile tanışmak ister. Anılannda ondan şöyle bahseder: "Yakup Kadri, üslubü 
ve 'Edebiyatı Cedide' budalalarına nispetle zengin dünyasıyla, Bahriye mektebin- 
de beni ruhuma çekenlerden..."17 Necip Fazıl, bir gün Yakup Kadri'yle 'İkdam'
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gazetesinde tanışır. Şahsiyetinden hoşlandığı yazara şiirlerini bırakıp çıkar: "Bir 
 en ,؛ki hafta geçti, geçmedi, kafamda bir bomba. 17 yaşındaki çocuğun şiirler؛
genci 35-40 yaşındaki üsladların yazılan arasırcla yayınlamaya başlamaz mı?...18

Fevzi Lütfı Karaosmanoğlu idaresindeki dergide Yakup Kadri, Ahmet Ha- 
şim, Yahya K em al, Halide Edip, Ahmet Refik ve Puat Köprülü gibi tamnmış si- 
malar yazmaktadır. Bu derginin 78-82. sayılarında Necip Pazıl'ın sekiz şiiri ya- 
yınlamr. Halk şiiri kalıplarında, fakat yeni bir ses ve solukda yazılan bu şiirler. 
Necip Fazıl'ı şair yapar. Yazılış tarihler1922 ؛ olan 'Örümcek Ağı, Akşam, Son 
Akşam, (Mevsim Dönerken), Bir Mezertaşı , Sevgilim' şiirlerini ;1923 de 'Ayn- 
İlk Vakti, Saçlann, Tüten Ruh, Aydınlık , Rüzgar, Gurtet, Gördüm ve Köroğ- 
lu'nu' ilave eder. Ve edebiyat çevrelerinin 'Genç Şairi’ olur.

O sıralarda Ziya Gökalp'in açtığı yolda Yusuf Z iya, Orlan Seyfı gibi hececi- 
lerin ve Nazım Hikmet'in şiir yazdığı bir ortamda Necip Fazıl'ın 'Yeni Mec- 
mua'da şiirlerini sergilemesi büyük bir baş andır.”  Bunu bilen herkesin gözünün 
üstünde olduğunu anlayan şair, o sıradaki piskolojisini "herkes cüce tense dev"؛° 
şeklinde dile getirecektir.

Necip Fazıl, üniversite hayatının son yılannda 'A n a d o lu 'cu lu k ' ideali güden- 
lerle beraberdir ve onların çıkardığı 'Anadolu Mecmuasında' şiirlerini yayınlar. 
Burada beraber oldukları tarihçi Mükrimin Halil (Yinanç), Hilmi Ziya (Ülken) 
ve Ahmet Halit(Bayın)tir.

Necip Fazıl, fakültenin son sömestirinde okurken Ankara'da yayınlanan ,Va- 
kıt' gazetesinin İstanbul muhabirliğini de yapmış ve gazetecilik mesleğine böyle- 
ce fiilen girmiştir. Yine bu sıralarda kendisini bir Avrupa'ya gitme hevesi 
sarmıştır. Nitekim bakanlığın açtığı bir sınava girerek kazanır ve kendisine 
Paris yolculuğu görünür.

Paris'te ünivesite muhiti Sen Jermen çevresindeki bir otele arkadaşı Burhan 
Ümit'le yerleşir, ilk öğrendikleri de bir bulvar üzerindeki 'Türketi Kahvesi...' 
Necip Fazıl burada kumar hastalığına tutulur: 'Bütün bir mevsim, Paris'te gündüz 
ışığım görmedim. Paris'te gündüz nasıldır, haberim olmadı. Gün doğarken yatı- 
yor, gecenin başlangıcında da hafakanlarla yatağımdan fırlayıp Kulübe koşuyor- 
dum... Parası olmadığı zaman yine kulüpte, herhangi bir oyuncunun arkasına 
geçip kendisini onun yerine koyuyor, onun kazancıyla seviniyor, kaybıyla 
üzülüyor, yani bir yabancıda fani oluyor. ,Fena fil kumarda fani olmak' demeli bu 
hâle... Halbuki o fani olmanın kimde ve nasıl olduğunu, belki klişe şeklinde, 
fakat bilenlerden..."21

Paris hayatım "kendi kendine arayışının müthiş helezonlan ve korkunç girinti 
çıkıntıları"“  diye anlatan şairin, kumar illetinin zehir ettiği Paris hayatını da şu
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paragraf daha iyi ifade edecektir:

"Gözleri kaldırımlarda, 'Kaldıranlar' şiirini içinde biriktire biriktire saatlerce 
yayan, oteline gitti. Odasına çıktı, aynanın karşısına geçti, uçlan simsiyah tırnak- 
lanyla yanaklannı kanatırcasına ağlamaya başladı; -Allahım; beni kendi kendim- 
den kurtar."3؛

Hükümetin yaşadığı hayatı göz önüne al؛ırak tahsisatı kesmesinden sonra, bir 
müddet de dayısının parasını yer; sonra geri dönüş harçlığın؛ kumara yatıran şair, 
perişan bir vaziyette kendisini Marsilya'dan dönüş vapuruna zor atar. Ve o halde 
İstanbul'a gelir. Tahsisatı kesildiği sırada, hayatı boyunca yakın bir ilgi görmedi- 
ği babasının ölüm haberini de alan şair, kendisini Paris'teki bohem ruhuna öyle- 
sine kaptırdığı için en ufak bir tepki bile göstermemiştir. İstanbul'a geldikten 
sonra aynı başıbozuk hayat devam etmiştir. Döner dönmez 'Vakit' gazetesine 
uğrar. Üniversiteye de tekrar dönmediği için geçim kaynağı olarak banka 
memuriyetini, bohem hayatının devamı için de BabIali'yi seçer. Türkiye'ye 
dönüşünde, İstanbul'da ve Anadolu'da milli ve yabancı bazı bankalarda memuri- 
yet ve müfettişliklerde bulunan Necip Fazıl, değişik sürelerle ve aralıklarla Fran- 
sız mektebinde, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, İstanbul Güzel Sanatlar Aka- 
demisi'nde ve Robert Koleji'nde çeşitli dersler vermiştir. Bu arada felsefedeki 
öğrenciliğinden beri girmiş olduğu basın çevresi, kendisi için meslek hayatı 
olarak daha çekici ve eser vermesine daha uygun göründüğünden 1942 yılından 
sonra aylıklı memuriyetlerden ayrılmıştır. Bu tarihten sonra bütün geçimini 
yazılarından ve yayın mesleğinden sağlamıştır.^

Necip Fazıl, 1925 yılında hayatım derleyip toplamak için bir bankaya girer. 
Şairin 1922 yılından itibaren 'Yeni Mecua'da yayınlamağa başladığı ve her biri 
tartışmalara neden olan şiirleri -28 adet ؛؟iri- 1925 yılanda 'Örümcek Ağı' adı al- 
tında kitap halinde yayınlanır. Kitaba ismini veren 'Örümcek Ağı' şiiri, içli bir 
muhteva ve halk şiiri şekil ve tarzında küçük bir parça... Fakat yeni muhteva he 
donanmış, yeni bir solukta... Ferdî duyguların, ruhun derinliklerinden gelen ha- 
vasini yayıcı terennümlerle... işte bu kitapla ve getirdiği mana, şekil ve nıhla. 
Necip Fazıl şairliğini bütün edebiyat muhitine kabul ettirmiştir?’ Bu kitabın ya- 
yınlanmasınd؛ın sonra Salih Zeki Aktay, 'içtihat' dergisinde bu şiir ki .abı hakkın- 
da bir methiye yazar. Aktay, dergide çıkan yazısında, genç şairi Bodler'e benze- 
tip, coşkun bir ilham; temiz ve ince bir Türkçeyle, yıllardır beklenen şairin Necip 
Fazıl olduğunu belirtiyor.26

Necip Fazıl 1926 ile 1927 yıllarında BabIali'deki 'ikbal' ve 'Meserret' adlı 
kahvelerin 'müdavimi' (  -Bu kahveler aynı zamanda BabIali'de sivrilmek iste .'١١٧؛
yenlerin de yatağıdır. Bohem hayatı şairi olanca gücüyle çekmek؛edir. Nurullah 
Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Hilmi Ziya Ülken, Peyami 
Safa ve başkaları bu kahvelerin sakinlerindendir. Genç şair, bu isimlerle yazı,
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kumar ve tartışmalara boğulmuştur... Peyami Safa ile birahanelerde geçen filo
zofça konuşmalar, gazeteci Elif Naci ve musikide tanınmış Mesut Cemil ile bar
larda tüketilen hayat... Bunlar o yılların bilançosu. Bu arada Osmanlı Bankasının 
Ceyhan şubesine (Adana) tayin ister. Orada geçen hafakanlı bir hayattan sonra 
İstanbul'a dönüp bu sefer de Karadeniz kıyılarına, Giresun'a tayin olur. Anne ve 
anneannesini de bir mevsim için yanına alır. Çok sürmez, gene İstanbul'a döner. 
Şair dur durak bilmez bir sıkıntıyla bunalan ruhunu avutmak sevdasındadır. 
İstanbul'a döndüğünde bankadan da ayrılır ve yine BabIali'nin hengamesine 
dalar. Bu arada şair Sokrat'tan Bergson'a, Bodler ve Rimbaud'dan Abdülhak Ha- 
mit'e kadar yaptığı değerlendirmede onların hepsini ',Allah'ın yol bilmeyen yanık 
pervaneleri"27 olarak görecektir.

O yıllarda hiç bitmeyen arayışlar ve kendini yerden yere çaldığı halde 
dindiremediği sıkıntı ve iptilalar süregelmektedir. Necip Fazıl genç yaşta tanıştı
ğım belirttiği Abdülhak Hamit'in evindeki sohbetlerin de müdavimidir.

Şair, bohem hayatının en karanlık yıllan olarak 1928-1929 yıllannı görür. Bu 
yıllardaki karargâh, Fikret Adil'in Beyoğlu'ndaki pansiyon odasıdır. Oranın 
sakinleri Necip Fazıl, Peyami Safa, Çallı İbrahim, Mesut Cemil, Elif Naci, Eşref 
Şefik'tir. Karargâh'ta her şey, esrar dahil, her sefalet yaşanır. Kumar, doludizgin 
giden ve şairi bitiren bir iptila olmaya devam eder.28

1928 yılı Necip Fazıl'ın ikinci şiir kitabı 'Kaldırımlar'ı yayınladığı yıl. 
"Ortalığı takdirle karışık, hayret seslerinin bürüdüğü"29 bu kitapla şairin şöhreti 
iyice genişler. Kaldırımlar kitabına adını veren şiiri ise uzun yıllar kendi isminin 
ayrılmaz bir parçası olarak adeta ikinci bir ünvanı olur: Bundan sonra adı 1934 
yılma kadar ,Kaldırımlar Şairi' olarak geçer. Peyami Safa, 1928 yılında Cumhuri
yet gazetesinde yayınladığı 'Yeni Türk Şiirinin Şairi' başlıklı yazısında Necip Fa- 
zıl'ı şöyle tanıtmaktadır: "Her şiiri hayatından bir parçadır. Bunun için şiirleri 
masa başlannda değil, yaşarken kaldmmlarda, 'otel odalarında', 'dalgalarda' kâ- 
ğıtsız ve kalemsiz, çünkü evvela beynin siyah tahtasına yazılmıştır, sonra kâğıda 
geçer. Bjınu bir 'not biyografik' olarak haber veriyorum, doğrudur. 'Kaldınmlar' 
ismiyle çıkan ikinci kitabı 'Örümcek Ağı’ adlı birinci kitabını ne atacak ne de 
unutturacaktır.

"Bir zannım var ki Necip Fazıl'ın her mısraı bir şiir mecmuasıdır. Ve neşretti
ği, edeceği bütün şiir mecmuaları da bir mısraı doldurmak içindir."30 Reşat Nuri 
Güntekin de 1928 yılında Milliyet gazetesinde kaleme aldığı bir yazısında 'Kal
dırımlar' şiir kitabında 'gönüllere nüfûz eden sihirli bir cazibe olduğunu belirterek 
bu kitabı 'şiirde gençliğin takibine başladığı teklifsiz samimi tarz için kuvvetli ve 
imtisale layik bir nümune' olarak görür.31

Necip Fazıl, 1924' ten sonra Millî mecmua'da, 1928'den sonra da Hayat mec
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muasında şiirlerini yayınlar. Aynı yıllarda bir özel şirkette muhasebe şefi olarak 
çalışan Necip Fazıl, boş zamanlarında Peyami Safa idaresindeki 'Cumhuriyet' 
gazetesinin edebî sayfasmda yazılar yazar. Necip Fazıl'ın o tarihlerde Babıali 
hakkındaki düşünceleri de özetle ؟öyledir: "Meddahlık... Ve aşk ve değer hük- 
münden yoksunluğun doğurduğu binbir dallı bir felaket ağacı... Ahlâksızlık... 
Dedikodu, hased, hırs, iftira, taklit, gammazlık, kalpazanlık, iffetsizlik, halisiyet- 
sizlik... Izdırapsızlık, kalitesizlik...'

Necip Fazıl, 1933'lerde şiirlerine Varlık mecmuasmda yer verir. Bu arada 
1932 yılında da üçüncü şiir kitabı 'Ben ve ötesi' yayınlanır. Bu şiir kitabıma içe- 
riğini daha önceki iki şiir kitabındaki şiirlerle muhtelif dergilerde (Millî Mecmua, 
Hayat, Varlık) yayınlanmış şiirler oluşturmaktadır. Şair nesir yazılarını da 
'Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil' (1933) adlı eserinde toplar.”

Daha verdiği ilk şiir örnekleriyle dergi kritiklerinin üzerine eğildiği, hatta 
bazı şairlerin bu yeni çığın takibe başladığı Necip Fazıl'ın Türk şiirine getirdikle- 
rini değerlerdirebilmek için onun ortaya atıldığı yeri ve çağı iyi bilmek gerekir. 
Yani 1923 ve sonrasını... Bu tarihler Millî Mücadeleyi ve Cumhuriyeti izleyen 
ilk yıllardı. Esasında bu devir şiiri, 1908’den sonraki edebiyat hareketlerinin bir 
bakıma devamı gibidir. Türk toplumu, 1908 ile 1923 yıllan arasında büyük sos- 
yal krizler yaşamıştır. Bu onbeş yıllık zaman zarfında Mutlakiyet, Meşnıtiyet ve 
Cumhuriyet olmak üzere üç farklı rejim hüküm sürmüştür. Arka arkaya Balkan, 
Dünya ve İstiklal savaşları yaşanmış, ağır toprak ve insan kayıplanna uğranmış- 
tır. Aynca ihtilaller ve inkılaplar olmuştur. Bütün bunlar da ister istemez o dö- 
nem edebiyatına yansımıştır. Nitekim 1908'den sonra yetişen sanatçıların çoğu, 
bu yüzden sosyal sonınlara ağırlık vermişlerdir. Balkan Harbi yıllarında başlayan 
Millî Edebiyat akımı, az çok değişik görünüşlerle, Cumhuriyet yıllannda da de- 
vam eder. OsmanlI'nın tarihe kanşması, millî meseleleri tarih ve coğrafya düze- 
yinde daha uzak kaynaklara yöneltir. Bu yüzden Türk'ün Anadolu dışında ve A- 
nadolu'nun fethinden önceki tarihî serüvenleri edebiyatın konularından biri olur. 
Öte yandan elde kalan son toprak parçasını ve onun üzerinde yaşayan insanı tam- 
ma çabası, edebiyatı 'Anadolucu' ve halkçı bir yaklaşım içine sokar. Bu arada bir 
asıd ır başlam ı^)lan Batı medeniyeti ve kültürünü benimseme davası da, Batının 
teknik ve ekonomik düzeyini ideal edinme şeklini alır. Bu düşünce bir yandan 
maddeci fikirlerle, öte yandan da Rusya'da çıkan ihtilalin arkasındaki ideolojiyle 
de bağlantı kurarak teknik, mekanik ve materyalist bir edebiyata yol açar. 
Böylece ideolojik temele dayanan angaje bir edebiyat örneği ortaya çıkar.

işte Necip Fazıl'ın ilk şiirlerini vermeğe başladığı y ılla rd a  T ü rk  Şiirinin duru- 
mu, kaba hatlanyla bu zeminde bulunuyordu. Bu durumda Necip Fazıl'ın şiiri, o 
sosyal-ideolojik içerikli şiire bir reaksiyon gibidir. Şiirde dışa çevrilmiş olan 
gözler, insanın iç varlığına çekiliyor, yeni ve orijinal olan bir psikolojik derinlik
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cendisini hissettiriyordu. Bu şiiri, bu tarihten bir süre önce Yahya Kemal ve Ah
met Haşim'in açtığı 'saf şiir' akımının bir uzantısı olarak da düşünmek mümkün- 
dür.(34) Fakat Necip Fazıl'ı bu akıma bağlayan, sadece şiiri kaba bir ideolojiden 
veya materyalist bir dünya görüşünden uzaklaştırmasından başka bir şey değildir. 
Bunun yanısıra daha mistik ve metafizik eğilimler, yalnızlık, vehimler ve sayık
lamalarla görülen trajik karakter, Necip Fazıl'ın şiirini bu saf şiirden ayıran özel
liklerdir. Necip Fazıl'ın şiirde başlattığı mistik ve metafizik akım konusunda M. 
Orhan Okay şu tespitleri yapmaktadır: “...Necip Fazıl'ın başlattığı bu akımda, 
çağın sanatkârlarını tesir altında bırakan, sirayet edici, ortak bir duygunun varlı
ğını kabul etmek gerekecektir. Çağın bu ortak tesiri içine kaba bir materyalizme 
olan tepkinin yanında şu kaynakların tesirini de dikkate almak lazımdır: Form 
bakımından Doğu'dan divan, tekke ve halk edebiyatının şiir geleneğinden gelen 
estetik ve fonetik unsurlar, muhteva olarak da tasavvufî, daha çok sırrî 
diyebileceğimiz motifler, hikmetli düşünceler; Batı'dan ise Ahmet Haşim'in çığı
rım açtığı sembolist ve empresyonist şiirin izleri... Freud'un, sanat sistemlerine 
tesir eden şuuraltı ve libido teorileri, varlığa ve zaman kavramına yeni bir mana 
kazandıran Bergson felsefesi, hayatın ve insanın yeni bir yorumunu getiren eg- 
siztansiyalizm.”35 Okay'a göre bu özellikler, Necip Fazıl'ın ‘Örümcek Ağı’ 
kitabıyla başlayıp daha sonraki şiirlerinde de görülür.

Necip Fazıl'ın basılı ilk şiir kitabı olan ‘Örümcek Ağı’nda 28, ikinci şiir 
kitabı ‘Kaldırımlar’da ise 21 şiiri vardır. Her iki kitap birbirinden farklı 49 şiir i- 
çermektedir. Necip Fazıl'ın bundan sonraki şiir kitapları ise önceki şiirlerinin tek
rarları, düzeltilmeleri, değiştirilmeleri ve yeni şiirlerinin ilave edilmesiyle çıkar. 
Aslında Örümcek Ağı ve Kaldırımlar da o yıllara kadar dergilerde çıkan şiirlerin
den birer seçmedir. Şairin 1932'de çıkan üçüncü şiir kitabı ‘Ben ve Ötesi’ndeki 
69 şiirinden 23'ü Örümcek Ağı'ndan, 21'i Kaldırımı ar'dan tekrar edilmiş, yeni o- 
larak da 25 şiir ilave edilmiştir. Böylece ‘Kaldırımlar’daki şiirlerin tamamı ‘Ben 
ve Ötesi’ne girmiş olduğu halde, Örümcek Ağı'ndaki 5 şiir çıkarılmıştır.

Bu beş şiir bundan sonraki kitaplarının hiçbirine girmemiştir.36 Necip Fazıl, 
1931 yılında askerlik yapar. Subaylık yaptığı sırada edebiyatçıların mahfili, 
Şişli'de Abidin, Arif ve Ahmet Dino kardeşlerin evidir. Ressam olan Abidin Di- 
no, şairliğe de hevesli olup Necip Fazıl'ın en yakın dostudur. Necip Fazıl, Dino 
kardeşlerin maddeci anlayışlarına karşı ruhçu bir tavırla devamlı münakaşa 
eder...<37) Necip Fazıl, 1934 yılı sonlarına doğru arkadaşı Abidin Dino ile birlikte 
önce Beyoğlu Ağa Camiinde ve sonra da Eyüp Sultan'daki evinde Abdülhakim 
Arvasî'yi ziyaret eder. Her iki ziyaretin tesiri de şair üzerinde müthiştir. Ama sa
dece o zatın yanında... Ayrılınca yine eski hayatına ve krizli döneme girer. Krize 
gelince de, “Ben, O'nu ilk gördüğüm ve sonra uzun müddet eski havama daldı
ğım günlerden beri manevî bir tasarruf altındayım”38 diyecektir. Bu arada şair, 
sık sık ‘mürşidine’ gidip sohbetlerde bulunarak bu hale bir çare arayacaktır.
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Aklından Goethe, Rimbaud, Pascal gibi dahilerin krizleri geçer. îmam-ı Gaza- 
li'nin ve bütün büyük velilerin buhranını düşünür. Bunun sonucunda biraz rahat
lamıştır. Abdülhakim Arvasî ile tanıştığı zaman ve daha sonraları, eski hayatın- 
dan kurmlamamış ise de artık bir ağa takıldığı, bir yola girdiği ve bu yüzden bir 
rize uğradığı da açıktır. Bu ‘entellektüel kriz’, Necip Fazıl 'ı, Nurullah Ataç'ın 
deyimi ile ‘Mistik Şair’ devresine sokacaktır.39 1935'lerde nesir yazıyla da ilgi
lenmeye başlayan ‘Mistik Şair ’, bu arada Muhsin Ertuğrul'u tanımıştır. Sa
natkârlığına büyük değer verdiği aktör ve rejisör Muhsin Ertuğrul'un etkisi ve 
teşvikiyle tiyatroya karşı ilgi duymaya başlayan Necip Fazıl, 1935’te ilk tiyatro 
eserini verir. Muhsin Ertuğrul’un teklifiyle yazdığı ‘Tohum’ adlı ilk piyesi, 
devrin işlenmekte olan konularından birini, Millî Kurtuluş Hareketi'ni gündeme 
getirir.

Epik tiyatro türünden bir eser olan ‘Tohum’, şairin atalarının toprağı olan 
Maraş'ın, Millî Mücadele devrine ait bir destanıdır. Necip Fazıl'a göre Maraş, 
Kurtuluş Hareketinin en önemli merkezlerinden biridir. Burada maddeci batıya 
karşı mistik bir ruhla yapılan mücadelenin hikâyesi, piyesin konusunu oluşturur. 
Fakir ve içine kapanmış Anadolu'nun, bütün teknik vasıtalarla tecavüz eden iş
galcilere karşı direnmesi, beklenen bir şey değildir. Ama “Avrupa'da okumuş ve 
Avrupa'yı bütün dış tesellileri ve iç bunalımlarıyla aydın bir Batılı'dan daha iyi 
tammış soylu bir Maraş'lı” (Necip Fazıl, Babıali) olan Ferhat Bey, Anadolu'nun 
bu ruhunu keşfetmiş ve bu direnişin öncülerinden olmuştur. Bu, tekniğe, hatta a- 
kılcı görüşe karşı bir direnişin de sembolüdür. Eserde, milletin ruhunu temsil 
eden ‘tohum’ düşüncesine karşı, ferdin dramı geri plana itilmiştir. Bütün mistik
liğine rağmen ‘Tohum’, daha çok sosyal planı ortaya koyma amacındadır. Piyes
te Muhsin Ertuğrul'un oynadığı Ferhat Bey, aklın karşısına güç olarak ruhu koy
maktadır. Bir bakıma ‘Tohum”, rasyonalizme ve onun doğurduğu materyalizme 
karşı spiritüalizmin zafer şarkısıdır.40 ‘Tohum’u Muhsin Ertuğrul çok beğenir ve 
kendisi sahneye koyar. Gerek eserin kendisi gerekse oynanışı, eleştirmenler tara
fından genellikle takdirle karşılanır.

Bütün bunlara rağmen tiyatro tutunamaz ve kısa zamanda perdelerin kapan
ması gerekir. Necip Fazıl'a göre halk beğenmemiştir. Hatıralarında nedenlerini 
şöyle açıklar: “Bu piyes dinamik hayat akışına ters, küçük hareket bahaneleri 
etrafında, hep mücerret fikirlerle örülü diyalog manzumelerinden ibarettir ve 
tiyatro eseri değildir, içindeki fikirlere gelince, onlar makalelik şeylerdir ve 
kıymetleri ayrı bir mevzu...”41 Necip Fazıl'ın tiyatro eserlerinde işlediği konular, 
aynı zamanda şiirlerinin de konusudur. Şiirlerinde çok soyut olarak hissedilen ve 
belirsiz bir karakter gösteren korku, dehşet, sıkıntı, vehim, şüphe, yalnızlık gibi 
duygu ve temalar, tiyatro eserlerinde adeta kahramanlarının şahsında somutlaş
mıştır. Bunların dışında şiir ve tiyatrolarında ele alman temalar günah duygusu, 
vicdan azabı, kader ve irade, akıl-duygu-sezgi ilişkileri, madde-ruh mücadelesi,
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bilinmeyenin araştırılması, aklın sınırlarının zorlanması ve her şeyin ötesinde bir 
sır bulunduğu inancı gibi metafizik ve pisişik porblemlerdir.

Necip Fazıl'm yazma azmi 1934'ten sonra artar. Nitekim tiyatro dalındaki ilk 
denemesinden sonra 1936'da dergi çıkarmaya da başlar. Bu azmin kaynağım da 
mürşidinden bilir: "O güne kadar bütün eseri birbuçuk kitapçıktan ibaret Mistik 
Şair, sadece o büyükten aldığı feyzle seksen-doksan cilt esere doğru yürür....”42 
1936'da Ankara'da bulunan Necip Fazıl'ın dergi çıkarma amacı, o dönemin yü
zeysel ve materyalist dergilerinin karşısına estetik ve spiritüalist bir felsefeyle 
çıkmak isteyişidir. Bunun için kendisini bankaya alan Celal Bayar'a başvurarak 
derginin çıkması için gereken parayı bulacak ve dergi çıkarmaya girişecektir. 
Haftalık yayınlanacak derginin adını, tutunamayan 'Tohum' un yeşerip büyümüş 
olması ümidi ile 'Ağaç' koyar. Necip Fazıl, hatıralarında bu dergiyi de tutunama
yan bir yaym olarak değerlendirmiştir. Okuyucudan beklediği ilgiyi görememiş 
ve hayal kırıklığına uğramıştır. İlk sayısı Ankara'da çıktıktan sonra İstanbul'a 
nakledilen Ağaç'ın ömrü uzun olmaz. 17. sayıdan sonra ilgisizlik ve ekonomik sı
kıntılardan dolayı yaym hayatından çekilir.43 Ağaç'ın yazı kadrosunda "Sait Faik, 
Sebahattin Ali, Samet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpmar, Ahmet Muhip Dranas, 
Abdülhak Şinasi, Burhan Toprak, Adnan Saygun, Mustafa Şekip Tunç vs." gibi 
isimler yer almıştır.

'Tohum' adlı piyesin başarısızlığı üzerine sanatına hayran olduğu Muhsin 
Ertuğrul'un oyununu da ziyan ettiğine inanan Necip Fazıl, hem kendi tiyatrosunu 
hem de Muhsin'i kurtarmak için "Bir Adam Yaratmak"( 1938) adlı piyesi kaleme 
alır. Nitekim şair de 'Bir Adam Yaratmak' piyesini iki amaçla yazdığını söyler. 
Biri 'Tohum'un başarısızlığından soma Muhsin Ertuğrul'a yakışacak bir piyes 
yazmak, diğeri de o yıllarda tanıdığı ve hususi hayatında, fikirlerinde, sanatında 
kendisine yeni bir yön verecek olan Nakşibendî şeyhi Abdülhakim Arvasi'nin te
siriyle mistik ve metafizik bir konuyu işlemek.45 Eser, 1937 kışında yine Muhsin 
Ertuğrul tarafından sahneye konulur ve o devir tiyatrosu için büyük olay olur. Bu 
defa eleştirmenlerden olduğu kadar seyircilerden de takdir geldiği için, eser İs
tanbul ve Ankara sahnelerinde uzun süre kapalı gişe oynar. Bundan sonra herbiri, 
yazılışında ve oynanışında hadise olan piyesleri birbirini izler. Şairin 'Bir Adam 
Yaratmak’ adlı piyesi, TRT ekranlarından üç bölümlük televizyon oyunu halinde 
de yayınlanmış ve eserin yayım yine olay oımuştu.41؟

Necip Fazıl, 1937 yılında 'Bir Adam Yaratmak' piyesi için Türk Tiyatrosu 
dergisine şu satırları yazar: "Bu piyes, bir 'kriz entellektüel', bir fikir buhranını 
çerçevelemek gayretinde. Apaçık ve yapayalnız hiçbir tezi yok. Fakat içiçe bir 
çok tezleri ve belli başına bir kaç ana tezi var. Evvela sanatkâr nedir? Bütün 
imkânların erişilmez müntehası, gayelerin gayesi, kemallerin kemali, maverala
rın maverası olan Allah'a doğru, sonsuz bir tekamül yolunda giden insanoğluna
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mahsus ibdâ nevileri içinde en zengin, en güzel hissenin oturmuş mahlûk. 
Sanatkâr bir mahlûktur. Fakat yaratılmak cehtinde bir mahlûk...Onun bir eseri, 
bir de kendisi vardır, işte sanatkâr, çok defa, yaratmaya kaltığı tipin, yaratılmış 
olan ta kendisidir. Bu piyeste sanatkâr, bir yemişin gizlice olurken ve bir madde
nin toprak altında pişerken geçirdiği göze görünmez vücuda geliş safhaları gibi, 
mahrem hayatı ve iç planı içinde, resmedilmek istenmiştir.47

Necip Fazıl, İkinci Dünya Savaşı'ndan biraz önce ve savaş yıllarında günlük 
gazetelerde fıkra yazarlığına başlar. Önce 'Haber' gazetesinde, daha sonra da 'Son 
Telgraf gazetesinde yazar. Bu ikinci gazetede 'Çerçeve' başlığı altında yazdığı 
fıkralara, daha sonraları çıkardığı 'Büyük Doğu' adlı dergide, daha yakın yıllarda 
diğer gazetelerde aynı ad altında veya 101 Çerçeve, 1001 Çerçeve başlıklarıyla 
devam edecek, bir çoğunu da kitap halinde yayınlayacaktır, ikinci Dünya Savaşı 
yıllarında kitap olarak yukarıda adı geçen Çerçeve' (1940) ile bir 'Namık Kemal' 
(1940) monografisi dışında üç tiyatro eseri daha yayınlanır: 'Künye' (1940), 
'Sabırtaşı' (1940) ve 'Para' (1942). Necip Fazıl, siyasî, fikrî ve edebî karekterdeki 
'Büyük Doğu' adlı dergisini 1943 yılında çıkarır. Türkiye'nin en uzun ömürlü 
dergilerinden olan ‘Büyük Doğu’ değişik boyutlarda, çoğu haftalık, birkaç defa 
da aylık, hatta günlük gazete halinde olmak üzere Necip Fazıl'ın ölümüne yakın 
yıllara kadar aralıklarla devam etmiştir (Son sayısı 14 Haziran 1978 tarihli). 
Devrin kanunî mevzuatına göre sık sık Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararıyla 
kapatılan, polis ve savcılıkça toplatılan, takibe uğrayan, bazan da sahibi tarafın
dan yayını tatil edilen dergi, ‘Kaldırımlar Şairi'nden’ sonra Necip Fazıl'ın ‘Büyük 
Doğucu’ ünvanıyla ikinci bir lakabı olur. Necip Fazıl ‘Büyük Doğu’ ile birlikte 
1943 yılından itibaren daha çok din ve siyaset konularında yazılar ve eserler yaz
mayı tercih etti. Derginin adı altında ve onun sloganları etrafında bir de siyasî 
cemiyet kuran Necip Fazıl, bu vesileyle ülkenin hemen her tarafını gezip büyük 
ilgi gören ve kitleleri arkasından sürükleyen konferanslar verdi. Gerek bu 
dergideki yazıları gerekse siyasî faaliyetlerinden dolayı, değişik iktidarlar döne
minde adlî takibata uğrayarak, hakkında birçok defa tevkif, beraat ve hapse 
mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verilmiştir.48 Necip Fazıl'ın 1934'ten başlaya
rak gazetelerde yavaş yavaş artarak ve sonunda da tamamen benimsediği İslâmî 
görüş yönünde mücadeleye girişmesi sonucunda kendisine 'Mistik Şair' lakabı 
yerine, Fikret Âdil tarafından takılan ‘Sâbık Şair’ lakabı benimsenmiştir. Necip 
Fazıl, her iki lakabın oluşum öyküsünü otobiyografisinde şöyle anlatır: “Yeni 
ismi ‘Mistik Şair”... 1924'ten 1936'ya kadar işi gücü, derdi tasası Mistik Şair'i 
savunmaktan ibaret Nurullah Ataç, mistik sıfatını ona, henüz ayrılıkların 
başlamadığı bu sıralarda kondurmuştur.49 (...) Sene 1943... Mistik Şair 39 
yaşında... O zamana kadar gazetelerde giriştiği İslâmî mücadele yüzünden şiiri 
ve sanatı ihmal ettiği sanılan kahramanımızın yeni ismi Sâbık Şair... Bu adı 
Fikret Âdil takmış; ve kavgasını benimseyenlerce bu yeni ismi zevkle benimsen-
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miştir."50
Necip Fazıl'ın en çok basılı kitap yayınladığı 

dönem, 1950 ve daha sonraki yıllardır. Şiir kitapları
nı yeniden gözden geçirip ilave ve çıkarmalarla ya
yınlar. Tiyatro çalışmalarına senaryo romanları ekle
nir. Hikâye ve roman denemeleri, hatıra kitapları, 
dinî ve tasavvufî eserleri, siyasî ve tarihî incelemele
ri hep 50'li yıllardan son yıllarına kadarki dönemin 
ürünleridir. Necip Fazıl 1943 yılından sonra şiirlerini 
‘telkin’, nesir eserlerini de ‘tebliğ’ aracı olarak 
görür51 1949 yılında ‘Nam-ı Diğer Parmaksız Salih’ 
adlı tiyatro eseri çıkar.

Bir kumarbazın hayatını anlatan bu eser AND 
Film tarafından iki defa filme alınmış ve gösterime 
girdiğinde büyük ilgi uyandırmıştı.52 1943 yılında 
Necip Fazıl'ın hayatında üç büyük olay olmuştur: 
1941'de evlenen şairin oğlunun doğumu, Büyük Do
ğu dergisinin doğuşu ve mürşidinin ölümü...53 Şair, 
1943'ten sonra hayatının geri kalan yıllarını ‘O'ndan 
sonra’ diye adlandıracaktır.

Necip Fazıl'ın ‘Ben ve Ötesi’nden (1932) sonraki 
şiir kitapları hacimce gittikçe büyüyerek 1955'te 
‘Sonsuzluk Kervanı’, 1962'de ‘Çile’, 1969'da ‘Şiir
lerim’, 1974'ten itibaren de yine ‘Çile’ adı altında 
muhtelif basımlarla devam eder. Hemen her defasın
da ilave şiirler bir tarafa, diğer şiirler yeni bir tasnife 
tabi tutulmuş, yeni bölümlere girmiş, bazıları tama
men çıkarılmış, kıtaları eksiltilmiştir. Ayrıca mısra
lar, kelimeler, ifade tarzları değiştirilmiştir. Necip 
Fazıl, son şiir kitabı 'Çile'yi ve içindeki şiirleri 'şair
liğin tam ve eksiksiz kadrosu' olduğunu ve 'bu kitaba 
gelinceye dek başka hiçbir şiirin adına ve ruhuna 
maledilemeyeceğini'54 belirtmektedir. Nedenini de 
şöyle açıklar:"...'Sonsuzluk Kervanı', 'Çile' ve 'Şi
irlerim' adıyla... çıkan kitaplardan evvelki üç eserim 
(Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi), mem
leketimizde nasıl görülmüş ve gösterilmiş olursa ol
sun -o vakitler Allah'a bağlılığım belli olmadığı için 
göklere çıkarıldım- küçük ve kifayetsiz davranışlar
dı. Onları yirmi yıl sonra takip eden 'Sonsuzluk
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Kervanı' ise, birçok bakımdan beni ifadelendireme- 
di... Eskilerden birçoğunu atmak ve onlarla bağımı 
koparmak istemiş ve demiştim ki: -Mal sahibi 
bensem, bunları istemediğim, tanımadığım ve çöplü
ğe attığım bilinsin... işte şiir kitabım, bu, hepsi bu 
kadar.”55 Şairin hepsi bu kadar deyip kendisine ma- 
lettiği 'Çile' kitabındaki toplam şiir sayısı 385'tir. 
Bunlardan 215 adeti ise sadece bir beyit olarak yazıl
mış 'şiir'dir. Necip Fazıl'ın şiirlerinde bu kadar büyük 
ve köklü değişiklik yapmasının nedenleri şunlardır: 
Şair mükemmeli aramaktadır. “Son şiir kitaplarının 
hepsinde yer alan ‘Takdim’ yazısından, bu mükem
mellik düşüncesinin, şiirin tekniğinden, yani vezin, 
kafiye ve kıtaların tertibinden başlayarak iç şekil 
dediği estetik yapıya, şiirin musikisine, dilime, 
imajlarına kadar, hatta kendisinin zamanla değişen 
dünya görüşüne, felsefesine kadar ‘form ’da ve 
‘öz’de ideal olanı yakalamak olduğu anlaşılır. O 
halde bu form ve öz bulununcaya kadar şiir de her 
defasında değişecektir.”06*

Necip Fazıl'ın şairliği dışmda bir başka özelliği 
de sanatı üzerine düşünen bir adam oluşudur. Bu 
yüzden ‘Çile’ (1974) kitabına sadece şiirlerini koy
mamış, ‘poetika’sını da yapıp eklemiştir. M.Orhan 
Okay'a göre poetika kelimesi, ‘şiir sanatı’ veya ‘şiir 
üzerine teoriler’ anlamına gelmektedir. Yine ona gö
re ‘poetika’, şiire dair her meseleyle uğraşan bir a- 
landır: “Şiirin şekli (vezin, kafiye, kıtaların tertibi ve 
nazım şekilleri), bu şeklin şiir için değeri, şiirin fone
tik yapısı (ahenk, armoni, ritm), şiirin dili, muhte
vası, iç estetiği (imajlar, motifler, mazmunlar, edebî 
sanatlar), şiirin ferdî ve sosyal karakteri, şiirin kay
nağı, okuyucu ve tenkitçi karşısında şiir gibi bir yı
ğın problem, poetikanın konusunu teşkil eder.”07' 
Necip Fazıl'ın ‘Poetika’sı, ‘Çile’ kitabının sonuna 
eklediği ve şiir ve şiir sanatı konusundaki görüşlerini 
anlattığı bölümdür, ilk defa 1946'da, ‘Ideolocya Ör
güsü’ başlıklı seri yazıları arasında ‘Büyük Doğu’ 
dergisinde kısım kısım çıkan, daha sonra ‘Sonsuzluk 
K ervanı’ (1955) şiir kitabı içinde bütünleşen
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‘Poetika’dan önce de Necip Fazıl, şiirin teorik yanıy
la ilgilenmiştir. Bu konulardaki ilk denemeleri Anka
ra'da çıkardığı haftalık ‘Ağaç’ dergisinde başlar. Bu 
dergide, ‘Manzara’ genel başlığı altında Süleyman 
Çelebi'den Şeyh Galib'e kadar divan şiirinin uç 
noktalan hakkında çok genel, fakat kendi şiiri için 
ipuçları taşıyan düşüncelerini yazar. Ona göre, Türk 
Ortaçağı adım verdiği, OsmanlI'nın kuruluşundan 
Tanzimata kadar geçen devrede, sanatkârımız ve ay
dınımız “ruhunun ve kafasının bütün mimarîsine, 
sanat ve ideolojisinin bütün ölçülerine, cemiyetin 
bütün nizamına ve ferdiyetinin bütün şahsiliğine er
miştir”. Bir zirve olarak kabul ettiği bu dönemin şa
irlerinden Süleyman Çelebi toplumun dinî mizacını, 
Fuzulî hassasiyet ve kalitesini, Baki ustalık ve esteti
ğini, N efî belâğat ve tezyifini, Nâbi kuru mantık ve 
aklını, Nedim şive ve zerafetini, Şeyh Galib irfan ve 
inceliğini temsil etmiştir. (58) Sanatta bireyciliğin 
örnekleri olarak görünen bu divan şairleri, Necip 
Fazıl'a göre aynı zamanda içinden yetiştikleri 
toplumun birtakım telakkilerim, inançlarını, felsefe
lerini ve yaşama tarzını da yansıtmaktadırlar. Bu ko
nu sanatın sanat için veya toplum için oluşu tartışma
larını beraberinde getirir. Necip Fazıl, şiir konusun
daki bu ilk yazılarından ‘Poetika’sma kadar, büyük 
sanatkârın, doğal olarak hem ferdî, hem de sosyal 
olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Bu gö
rüşünü Çile'de şöyle formüle eder: “Ben şiiri.......
doğrudan doğruya kendi zat gayesine -sanat için 
sanat-, fakat kendi zat gayesinin sırrıyla da Allah'a 
ve Allah davasının topluluğuna -cemiyet için sanat- 
bağlı kabul etmişim...”59 Necip Fazıl, Poetikası’nda 
şiirin ve şairin özelliklerini, şiiri meydana getiren un
surları, şiirin hayatla , cemiyetle, dinle, devletle, 
müsbet ilimlerle olan ilişkisini 14 bölüm halinde 
anlatmaktadır. Necip Fazıl'a göre şair, madde, bitki 
ve hayvan basamaklarından sonra, alelade insanla 
Tanrı arasında bir yerdedir. Onun bu benzetmesiyle 
Ahmet Haşim'in ‘şiir resullerin sözü g ib i...’ diye 
başlayan cümleleri arasında yakınlık vardır.60 Necip 
Fazıl, şairin görevini ‘Poetika’sında şöyle açıklar:
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“Şuur ve zat bilgisi, cematta sıfırdan başlayıp nebat 
ve hayvanda gittikçe kabaran bir asgariye varır; 
sonra insan da ilk kamil vahidine kavuşur ve mutlak 
ifadesini Allah'ta bulur. Şair de bu İlahî idrak 
emanetinin, insanda, insanüstü mevhibesini temsil 
etmeye memur yaratık... Yahut şair, işte buna me
mur olması icap eden his ve fikir kutbu..."<6I) 
Görüldüğü üzere şairin idraki alelade idraktan üstün 
olduğu için İlahî emaneti hakkıyla temsil etmelidir. 
Böylece daha Poetika'nm ilk bölümünden itibaren , 
şair, şiiri mistik bir temele oturtmaya çalışır. Poeti
ka'nm ikinci bölümünde ise şiirin amacı olarak 
"mutlak hakikati arama" gösterilmiştir. Bölümün so
nunda da "mutlak hakikat Allah'tır" der. Şiirde başlı
ca iki unsur olarak his ve fikrin olduğunu belirttikten 
sonra şunları söyler: "Şiir, düşüncenin duygulaşması, 
duygunun da düşünceleşmesi şeklinde, bu iki unsur
dan her birinin öbürünü kendi nefsine icra etmek 
isteyişindeki mesut med ve cezirden doğar. His fikir 
olmaya, fikir de his olmaya doğru kıvrımlaşmaya 
başlayıncadır ki, kıvrımlar arasındaki halkaların için
de, sanat, karargâhını kurar."62 Necip Fazıl, şiiri 
"Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işi"63 olarak 
görmekle kendisini angaje şair kategorisine sokuyor. 
Zaten 1934'te mürşidiyle tanışıp ona kapılanmasın
dan sonra angaje bir yazar olmaya başlıyor. Şeyhi 
Abdülhakim Arvasî'den aldığı büyük etki, şairin 
bütün varlığını kuşatır. Bütün ruhuyla teslim olduğu 
bu zat, şairdeki zaptedilmez cevheri ve keskin zekayı 
keşfettiği için onu hoş tutar. Çocukluğunda aldığı 
manevî telkin ve terbiye, yaşadığı mekanın verdiği 
korku, okuduğu kitaplardan gelen doyumsuz bir 
öğrenme merakı; hayatının ve tahsil yıllarının, 
özellikle de Paris hayatından sonraki bohem sefahati, 
onda derin izler bırakmıştı.

Şimdi de mürşidinin ona açtığı ulvî sonsuzluk, 
ona verdiği saf ve temiz inanç, verdiği huzur karşı
sında şairin elemli ruhu büsbütün alt üst olur. Bir 
yanda otuz yaşına kadar bilip öğrendikleri, yaşadığı 
zevk ve eğlencelerle geçen bir ömür, öte yanda
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yaşadığına benzemeyen bambaşka bir dünya. Şey
hiyle beraberken duyduğu manevî huzur, anadan 
doğma temizlik ve günahsızlığın verdiği güven, 
ondan ayrıldıktan sonra uçcuz bucaksız İstanbul'da, 
en sefil batakhanelere kadar uzanan çirkef hayat, 
ilkine vurulduğu, ama İkincisinden de vazgeçemedi
ği için, hafakanlara, sıkıntılara dayanamayacak bir 
ruh haletine giriyor...

Sonunda cinnet derecesine varan fikir azabından 
şeyhinin ruhaniyetiyle kurtulan şair, geçirdiği 
krizden aldığı ilhamla ' Bir Adam Yaratmak' oyunu
nu yazar. Aynı tarihte yazılan 'Çile' şiiri sanki oyu
nun bir özeti gibidir, işte 'Çile' bu özeliği ile şairin 
sefahat hayatıyla (eski yaşantısı) dinî hayatı (yeni 
yaşantısı) arasındaki çelişki ve uyum sorunlarının 
şiiridir. Necip Fazıl, her vesile ile benim bütün 
şiirlerimi 'Çile'ye irca edebilirsiniz der.64 Yine kendi
siyle Ahmet Kabaklı'nm yaptığı bir röportajda "en 
mühim şiirim benim odur"diyecektir.65 Haşan Çebi, 
bu şiir konusunda şu yorumu getirir: "Bu şiir dış yapı 
bakımından-vezin, kafiye, şekil-da, iç hüviyetiyle de 
Necip Fazıl'ın şiir yolunun ortasındaki bir tepe gibi
dir. Dış yapıdan başka teşbih, imaj, orijinalite ve 
topyekün muhteva açısından bu şiir, kendisinden ev
vele de, sonraya da yansır."66 Sezai Karakoç'da şairin 
yukardaki sözlerinden hareketle şunları söyler: "Ne
cip Fazıl'ın şiirinde asıl özellik, gerçeği arama ve ona 
varacak üstün ruh enginliğine, ebedilik tadına varma 
olunca, Çile şiirinin tahlili bütün şiirinin anahtarı 
olabilecek demektir.67 Bir başka yazara göre 'Çile' 
varlık problemi çevresinde dolanır ve problem şairin 
kendi varlığı olmayıp genel anlamda varoluştur.68 
Zaten Çile şiirindeki temalar o şiirinden önceki şiir
lerinde de vardı, sonrakilerinde de var olacaktır. 
Çünkü Allah, ölüm, korku, hafakan, akıl, ruh, insan, 
iman, ve tasavvuf gibi temalar komprime halde ön
ceki şiirlerinde vardı ve sonrakilerinde de varolduğu 
için Çile, şiirlerinin başını ve sonunu birleştirmekte
dir.

Necip Fazıl'ın hayatı vc edebî kişiliği iki döneme
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indirgenebilir. 79 yıllık ömrünün birinci döneme ait 
(1904-1934) otuz yılını yaradılış ve varoluş etrafın
daki bilinmeyenlerin arayışıyla geçirmiş ve sanatım 
bu yönde oluşturmuştur. 1934'de geçirdiği ani deği
şimle (mürşidine rastlaması) Yaradılış ve varoluş p- 
roblemlerinin çözümünü İslam'da bulduğuna inandı
ğı için ömrünün geri kalan 49 yılında İslam 'a angaje 
olmuş ye bundan dolayı da manzum eserlerini telkin, 
mensur eserlerini de tebliğ aracı olarak kullanmıştır. 
İlk şiiri 18 yaşındayken (1923) Yeni Mecmua'da çı
kan 23 yaşında bütün sanat çevrelerince dehası kabul 
edilip Kaldırımlar Şairi diye şöhret bulan, öldüğü 
1983 yılı Mayısına kadar şiir yazmaya devam eden 
Necip Fazıl'ın, Türk edebiyatı ve fikir hayatında 60 
yıllık bir yazı hayatı vardır. Bu 60 yıllık yazı hayatı
na şiir, tiyatro, hikâye, roman, deneme, fıkra, tarihî, 
dinî, tasavvufî incelemeler, siyasî ve sosyal» makale
ler gibi değişik türlerde ve alanlardaki eserleri sığdır- 
mıştır. Ayrıca 42 yıl süreyle tek başına denebilecek 
bir azimle dergi ve gazete çıkarmıştır. Edip olması
nın yanısıra fikir ve aksiyon adamı olan Necip Fazıl, 
1983 yılında İstanbul Erenköy'deki evinde 'visale 
e re r '. Mezarı Eyüp'tedir.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış olan 
-şiirlerde genel olarak iki eğilim göze çarpar: 
Birincisi artık Rusya'da da eylem şansım yakalamış 
olan materyalizm, diğeri ise tüm materyalistik 
akımlara tepki ile bakan spiritüalizmdir. Necip Fazıl 
daha ilk şiirlerinde İkincisi ile karşımıza çıkar.

Necip Fazıl'da sonsuzluk kavramını hemen bütün 
şiirlerinde bulabiliriz. Ölüm, boşluk, deniz gibi kav
ramlar ondaki sonsuzluk fikrinin yardımcı unsurları
dır . Buna rağmen ilk şiirlerinde ölüm bir sonu göste
rir. Bir bitmek, tükenmek demektir. Âhiretin şiirleri
ne konu olması şairin de fikrî çileye uğradığı zaman
larla başlar. Ama bizim için önemli olan onun daha 
ilk şiirlerinde ölümü işlemesi; genç yaşta, kafasında 
bu meseleyi enine boyuna tartmış olmasıdır. "Ölü
nün Odası"(s. 118) şiirinde ölümün sadece tasviri 
vardır. Ölümün ötesine değinmez şair. Gene "Çan 
sesi"(s. 119) şiirinde yine aynı tema ile karşılaşırız. 
Şiir "Ebedî karanlığın mahzenine inmişler..." 
mısrasıyla biter. Daha sonraki şiirlerinde ölümle 
kıyamet ve ahirete direk anlatım geçişleri sağlanır
ken ilk şiirlerinde, alıntılandığı gibi, ölüm ve mezar, 
sonsuza uzanan karanlık olarak boy gösterir,1930'da 
yazılmış olan "Tabut" (s. 122) şiirinde "Bu ağır 
hediye kime gidecek" sorusuyla karşılaşırız. Bu 
sorunun sorulduğu yıllar gerçekten de şairin arayış 
içinde olduğu dönemdir. Aslında ta başından beri 
işlenen ölüm duygusu onda bu arayışın görünüşüdür. 
Ölümle böylesine ilgileniş de içinde bir alev gibi 
yanan sonsuzluk duygusudur. Necip Fazıl'da sürekli 
atan bir nabızdır sonsuzluk. "Öteler öteler, gayemin 
malı;" (s. 20) derken ulaşılamayacak olana doğru 
upuzun bir yolculuk arar. Ama bu yolculuğun onu 
hep ürküten bir tarafı olmuştur başından beri. Gene 
de ömrü boyunca hem içinde duyduğu hem de
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peşinden koştuğu bu sonsuzluk fikri adeta onun şiirlerini çerçeveler. "Ben 
gideyim, yol gitsin , ben gideyim ,yol gitsin;" ( s. 155) derken de o içindeki 
sonsuza yürümek ister. Verilen mısramn geçtiği "Kaldırımlar" şiiri şairin 
sonsuzluk uğraşı hakkında derin izler verecektir bize. "Yolumun karanlığa 
saplanan noktasmda"(s. 154) mısrası hayli dikkat çekicidir. Dümdüz bir yol 
vardır . Viraj almaz. Sanki ufka doğru yürümektedir şair. Ama yol karanlığa 
saplanır. Ötesi bilinemezdir. Eğer karanlık olmasa yolun sonu, daha ileriler için 
bir şeyler söylenebilir. Oysa şimdi ötelerde ne olduğu bir gizdir. Bu ise bir 
sonsuzluk Fıkridir."Dönemeç" (s. 198) şiirinde "Bir kadın sapıverdi önümden 
dönemece" ile "Dönemeçten bir tabut çıktı ve üç beş adam" mısraları yukarıdaki 
uzanan yol ile ilk bakışta bir çelişkiymiş gibi gözükse de gene dönemecin 
arkasında kadının bilinmez bir yere gitmesi ve tabut içinde bir zaman sonra geri 
dönmesi bizi aynı sonuca ulaştırır. Ve ayrıca bu kadın Necip Fazıl'ın elinde öyle 
kolay tanınabilir değildir. Bir başka deyişle genel bilinemezdir.

"Gaiblerden bir ses geldi bu adam” ve devam eden mısra "Gezdirsin boşluğu 
ense kökünde"(s. 16) şairin hem taşımaya memur edildiği şeyin ne olduğunu hem 
de sesin gaipten gelmesini çok ince olarak kendi ifade tarzıyla anlatışıdır. Ses ga- 
ibden gelir bilinemez. Buna rağmen boşluk ta çok yıpratıcıdır. Sarsar insanı. 
Niye boşluktur? Çünkü boşluk çok bilinemezdir. "Gök devrildi künde üstüne 
künde"(s.l6) mısrası da bize sonsuzluk duygusunu açık olarak verir. Göğü 
devirmek. Ama nereye? Hangi tarafa? Kimse bilemez. Gene de müthiş bir andır 
o. Ve hiç de kolay olmayan müthiş bir söyleyiş.

"Takvimdeki Deniz" (s.220) şiirinde "Azgın, sonsuz bir deniz; /  Kaygısız dü
şüncesiz, /  Çalkalanıyor boşlukta" der şair. Denizin boşlukta çalkalanması bize 
direk olarak göğü hatırlatıyor. Necip Fazıl'da gök ürkütücüdür. Denizin boşlukta 
çalkalanması da aynı şekilde korkutucu. Bu duygular ise insanlar için geçerli. 
Deniz bu korkulan taşımaz. Ayrıca kaygısız ve düşüncesiz. Fakat burada asıl 
belirtilmesi gereken şey böyle bir tablonun Necip Fazıl için ürkütücü olmasıdır. 
Aynı şiirdeki "Hasreti denizlerin, /  Denizler kadar derin" mısralarında denize 
imiş gibi görünen hasret aslında sonsuzluğadır. Deniz burada sadece bir araç. 
Araçtan da öte belki de şairin içindeki ateşin somut olarak gösterilebileceği yer. 
Hah işte bu der gibi birşey. Hasretin denizler kadar derin olması sonsuzlukla 
açıklanabilecek bir ifadedir. Yoksa denizin dibi vardır. Ama yüzeyden bakınca 
dibi gözükmez. Ne kadar derindir? Yüzeyden bilinmez. Ki şiirin tamamı göz 
önünde tutulduğunda sonsuzluk çok açık olarak belirir. Şiir "Denize hicret ettim" 
mısrasıyla biter. Necip Fazıl denize sonradan hicret etmez. Çoktan etmiştir. 
Zaten denizin ortasında sonsuzlukla uğraşmaktadır o. Bu anlatılanlar 
"Karacaahmet" (s.168) şiirinde açık olarak önümüze gelir. "Deryada sonsuzluğu 
fıkretmeye ne zahmet! /Al sana deryagibi sonsuz Karacaahmet"
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Sonsuzluk dendiğinde insanın aklına ister istemez 'zaman' kavramı geliyor. 
Acaba zaman sonlu mudur yoksa sonsuz mu? Necip Fazıl'a göre sonludur. Ölüm 
için "Dipsiz kuyu, sürdükçe zaman sürecek uykum" (s. 135) der. Demek ki 
zaman bitecektir. Sonu vardır. Zamanın bittiği an kıyamettir. Tekrar dirilişte 
bizim anladığımız şekilde zaman yoktur. Zamanın sonunun kıyametle olduğunu 
çok aşikâr olarak "Korkuyorum" (s. 216) şiirinde buluruz. "Su çekildi, göründü 
sanki zamanın dibi; /  Korkuyorum, bu akşam kıyamet varmış gibi..." Ölüm ise 
zaman mevcut olduğu sürece vardır. "Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun”(s. 
150) mısrası bize bunu açıklar. Zaman bittiği an ölüm de biter. Allah'ın 
insanların tamamı öldükten sonra onları tekrar diriltip, bir daha öldürmemesi 
Necip Fazıl'daki ebedî korkutucu karanlık düşüncesini siler. Ama bir sonsuz 
düşüncesi gitmiş diğeri gelmiştir. Burada üzerinde durulması gereken asıl konu 
şairin sonsuzluk üzerine olan ısrarıdır.

Sonsuzluk Necip Fazıl'ın içindedir. Buna rağmen onu ürpertir. Korkutur. 
Tüm şiirlerinde sonsuzluk çok kuvvetli olarak göze çarpar. Kendinin de İslama 
yöneldiği yıllarla birlikte ondaki bu sonsuzluk düşüncesi yumuşaklık gösterir. 
Önceleri hem sonsuzluk isteyip hem ürperirken İslâmî düşüncenin içinde yer al
masıyla birlikte ürperti kaybolur. Artık sonsuzluk onu korkutmaz. Çünkü 
sonsuzluğun ipini tutmuştur. "Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, /  Yetişir çekti
ğim mesafelerden"(s. 18) mısraları açık olarak sonsuzluk korkusuna veda etmek
tir. Şiiri için sonsuzluk duygusu ile irtibatlı olarak onda somut olanla yetinmeme 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Korku şiirlerinde cinlerden bahseder. Görünenin 
ötesine uzanmak tutkusudur bütün bunlar.

"Kesiksiz an" (s. 235) şiirinde "Zamanın olmadı
ğı diyar acaba nasıl?" diye sorarken karşımızda iki 
şeyi birden buluruz.

Birincisi gene sonsuzluktur, İkincisi ise bu 
mısrada korkuya rastlanmamasıdır. Ölüm son değil
dir. Ve artık şaire sonsuzluk da iyi kılıkta gelir. 
Başta Hz. Peygamber olmak üzere velilerle devam e- 
den bir geçittir sonsuzluk. Onlar yakalamıştır son
suzluğu. Şair sonsuzluğun nerede olduğunu bilir 
şimdi. "Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben, / Üç 
ayakla seken topal köpeğim!" der ve takılır peşlerine.

KAYNAK
Kısakürek Necip Fazıl, 
Çile, İstanbul, Büyük 
Doğu Yayınlan 1993.
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NİÇİN NECİP FAZIL’IN ŞİİRİ
Bu sorunun cevabını Prof. Dr. Orhan OKAY. 

Kültür ve Edebiyatımızdan adlı kitabında da yer alan 
■Necip Fazıl'la ilgili yazılarında çok güzel veriyor. 
Aradığım gerekçeyi ben orada buldum: "Türk sanat, 
basm ve siyaset dünyasımn altmış yılma mührünü 
vuran, başka bir deyişle sanatta, özellikle edebiyatta, 
gazetecilik ve yayın hayatında, politikada altmış yıl 
olumlu veya olumsuz kendisinden bahsettiren Necip 
Fazıl'ın ölümü üzerinden yedi yıl geçti. (Yazı 1990'- 
da yazılmış...) Her fânî gibi onu da, olağanüstü sıfat
larla, ifrat ve tefrit hükümleriyle muhakeme etmek 
yerine, fikirlerini, eserlerini akl-ı selimin süzgecinden 
geçirerek değerlendirmek en isâbetli yoldur. 
Kendisinden önce başka bir şairin (Muallim Naci'nin)

Bir hakikat kalmasın âlemde Allahım nihan 
mısraının davetine uyarak biz de, bu büyük şairi, 
dehâsı ve za'flanyla bir sanatkâr ve bir fikir adamı o- 
larak, belki daha da önemlisi bir insan olarak kabul 
edip öyle değerlendirelim. Necip Fazıl, edebiyat tari
himize şiir ve tiyatrosuyla, Cumhuriyet devrinin en 
dikkate şayan sanatkârlarından biri olarak geçecektir. 
Fakat genel olarak, bilhassa son kırk yıldan bu yana, 
onu tanımış ve sevmiş olanların çoğu fikrî, siyasî ve 
dinî görüşleriyle, faaliyetleriyle yüceltmek istemiş
lerdir. Aslında bu yolu biraz da kendisinin açtığmı 
söylemek yanlış olmaz.(...) Hiç şüphesiz sanatkârlığı 
yanında bir fikir adamıdır (d a ).(...)

işte, bir fikrin, bir idealin, bir dâvânın temsilcisi 
olarak bilinen Necip Fazıl'ı, aynı dâvâyı belki daha 
ilmî yazılarla anlatan diğerlerinden ayıran fark, bu fi
kirlerini, şiir ve nesir alanlarında ifade ediş tarzından 
gelmektedir. Bir cümleyle, dili kullanışından, üslû
bundan, tarz ve edâsından, sanatından, sanat tek-
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niğinden, şairliğinden kaynaklanmaktadır. Hem bizzat Necip Fazıl, fikriyatı ile 
sanatının atbaşı beraber gittiğini söylemektedir, öyleyse yalnız fikirlerinin değil, 
sanatının da üzerinde durulmasını istemiştir.

Yine aym yazıda Orhan Okay, bu düşüncelerini teyid eden şu görüşlere de 
yer vermektedir: "Şimdi diyorum ki, ona bu büyük şöhretini, yahut emsâlleri 
arasında üstünlüğünü sağlayan şey, ileri sürdüğü fikirlerle beraber, bu fikirlerin 
takdim tarzı, yani sanatkârâne tarafıdır.” (s. 160-161)

Sezai Karakoç'a göre de; "Merkez Necip Fazıl'ın şiiri olarak alınmadığı için 
Cumhuriyet sonrası şiirimizin gerçek yorumu yapılamamıştır." O halde 
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri' nin doğru bir yorumunu yapabilmek için ilk 
yapılacak şey, Necip Fazıl şiirini merkez almaktır. Bu görüş Sezai Karakoç' ta 
çok eski yıllardan beri mevcuttur. Özellikle son yirmi yıldır bir çok kimse bu 
düşünceyi kabûle değer bulmaya başlamışlardır. Gerçekten de gerek Behçet 
Necatigil’in Edebiyatımızda isimler Sözlüğü'ne, gerekse Mehmet Kaplan'm 
Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (Şiir Tahlilleri II) adlı tahlil kitabına baktığımızda, 
hatta bu dönem şiirini içine alan herhangi bir antolojiyi gözden geçirdiğimizde 
Necip Fazıl şiirinin ne kadar derin ve bir o kadar da yaygın etkileri bulunduğunu 
kolayca anlarız. Kanaatimce, Orhan Okay'm hem Cumhuriyet Devri Poetikası 
adlı eserinde, hem de Necip Fazıl Kısakürek monografisinde aynı anlayışla 
hareket ettiğini, değerlendirmelerinde bir bakıma bunu ölçü aldığını görürüz. 
Aym temâyül Ahmet Kabaklı'nm eserlerinde de vardır. Onun sohbetleri ve şiir 
incelemeleri de Necip Fazıl'ın şiirim, sanatını, şahsiyetini, fikirlerini anlamada 
öğretici mahiyette faydalı metinlerdir. Necip Fazıl'ın özellikle 1930'lu 40'lı, 50'li, 
60'lı, 70'li ve 80'li yıllardaki yoğun etkisini gerçek boyutlarıyla görmek için 
sadece şiir kitaplarına ve antolojilere bakmak da yetmez, aym zamanda gazete ve 
dergi koleksiyonlarını gözden geçirmek gerekir. Çünkü şairler genellikle 
başkasından etki taşıdığını hissettikleri şiirlerini gazete ve dergi sayfalarında 
bırakır, onları kitaplarına almazlar. Bu yüzden şiir kitapları olsun antolojilir 
olsun bize kesin kanaatler vermez.

Yine Sezai Karakoç'un "Akif, Yahya Kemal ve Necip F az ıl" adlı yazısında 
şu önemli görüşe yer verilmiştir: "Gerçek Türk şiirinin gelecekte yine kendisini 
bulmasının en önemli bir kaynağı da Necip Fazıl'ın şiiridir." Aym yazar, Diri- 
liş'in 28 Mayıs 1983 tarihli sayısında yayınladığı "Ve Necip Fazıl" adlı yazısında 
da: "Şüphesiz büyük şairdi. Şiiri hakkında en uzun incelemeyi yapmış biri olarak 
burada onun üzerinde durmayı fazla bulurum. O inceleme ki, nice incelemelerin, 
doktora tezlerinin hazırlanmasında bir kaynak oldu." demektedir. (Bu inceleme 
önce 1974’de çıkan Dirilişlerde üç yazı olarak yayınlanmış, daha sonra yazarın 
Edebiyat Yazıları adlı eserine de alınmıştır.)

Bence Necip Fazıl hakkındaki en isabetli değerlendirmelerden biri yine Sezai
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Karakoç’a âit: "Üstad Necip Fazıl, eseri, sözleri, davranışları ve jestiyle bir bütün 
olarak düşünülmesi gerekli bir şahsiyetti. Bölünmez, parçalanmaz bir bütün. 
Necip Fazıl’ın şairliğini düşünürlüğünden, düşünürlüğünü gazeteciliğinden, 
gazeteciliğini yaşantısından ayırıp düşünemezdiniz. Bunların arasına bir mesafe 
koyamazdınız. Süreklice yaşıyordu şiiri, düşünceyi, din ve ahlâk, geçmiş ve 
gelecek düşüncesini. Necip Fazıl demek, öyle bir kumaş demek idi ki, onda 
bütün bu saydıklarımdan iplikler birbiriyle içiçe dokunmuşlar. En soyut bir 
düşünceden en somut bir eyleme geçiş mümkündü onun diyalektiğinde. Çünkü; 
tümünü, tek bir sentez halinde yaşıyordu. Işık gibi, som mermer gibi. "Diriliş’in 
27 Mayıs 1983 tarihli nüshasmda neşredilen ve adı, "Som Mermer Gibi" olan bu 
yazı, tarihinden de anlaşılabileceği gibi, Necip Fazıl'ın toprağa verilmesinin 
ertesi günü yazılmış ve yayınlanmış, o yüzden de görülen geçmiş zaman sîgası 
ile kurulmuş cümlelerden oluşuyor. Henüz acı çok taze, fakat değerlendirme yine 
de çok sağlıklı. Sezai Karakoç, 26 Mayıs 1983 tarihli Diriliş'te de Necip Fazıl’ın 
ölümünü; "Göklerin Çektiği Kartal" başlıklı yazısında son derece güzel bir 
nesirle dile getiriyor... Aynı şair ve yazarın Büyük Doğu ve Bir Adam Yaratmak 
adlı yazıları da gerek konuları, gerek üslûbu, gerekse muhtevâsı itibariyle 
kıymetli ve tanınmış yazılan arasında yer alır.

Şair yaratılmış insanlar, başka türlerde eserler verseler de, o türler içinde bile, 
şair kimliklerini, kişiliklerini, hassasiyetlerini sürdürmektedirler. Mesela; 
Mehmet Kaplan, Tanpınar'ın ünlü romanı için yazdığı çok mühim tahlil yazısına: 
"Bir Şairin Romanı: Huzur" adını vermiştir. Necip Fazıl'ın şairliği de piyeslerine, 
hikâyelerine, romanlarına ve öteki eserlerine yansımıştır. Nitekim, Durali 
Yılmaz, onun hikâyelerini, "Bir Şairin Hikâyeleri" adlı yazısında incelemiştir. Bu 
konuda Sait Faik'i de örnek olarak verebiliriz. Ilhan Berk, hazırladığı bir aşk 
şiirleri antolojisine Sait Faik'in bir hikâyesini de koymuş. Abasıyanık, kaleme 
aldıklarını hikâye formu içinde, ya da hikâye olsun diye yazsa bile, yine de onlar 
birer şiir oluvermişlerdir. Çünkü Sait Faik şair yaratılışlı bir adam. Bilindiği gibi 
aynı zamanda şiirler de yazmış bir şiir kitabı bile var. Ona bu sebeple hikâyenin 
şairi de diyebiliriz. Necip Fazıl da öyle. Bir Adam Yaratmak, âdeta Çile şiirinin 
hayata tatbik edilmiş biçimi. Kimi eserlerinde üslûp, yer yer şiir niteliği 
kazanıyor ki, O ve Ben'de böyledir... Aslında onun nesirlerinde konu olarak, 
tema olarak, duygu ve düşünce olarak ne varsa bunların hepsi aynı zamanda 
şiirlerinde de var. Zaten o, şiiri "duygulaşmış fikir" diye tarif etmiyor mu? Tabiî 
şiirleri sözüyle kastettiğimiz Çile'deki, Esselâm'daki, hattâ Öfke ve Hiciv'deki 
verimleridir. 101 Hadis-i Şerifin manzum çevirileri de Esselâm'da yer almıştır. 
Onun şairlik yönünü inkâr ve reddeden hiç kimse yok gibidir. Toplum, kamuoyu, 
bütün yelpazesiyle onun iyi bir şâir, büyük bir şâir olduğu konusunda 
hemfikirdir. Şiir yazmaya 12-13 yaşlannda başladığına göre onun 65 yıllık bir 
şiir hayatı olmuştur. Şiirlerinde zaman zaman yaptığı değişikliklerle onların
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sayısını fiilen artırmış olduğu da söylenebilir. Şiirleri, tıpkı Yahya Kemâl ve 
M ehmet A kifte  olduğu gibi, daha hayattayken klasikleşmişti. Mustafa 
Miyasoğlu, onun şiiri için hem klâsik, hem de modem ifâdesini kullanıyor. 
Vefatı üzerine ne de çok şair onu anlatan, ona adanmış şiirler yazdılar. Yeterli 
saymasak bile, hangi şair öldüğünde ardından beş dergi özel sayı, bir o kadar da 
ağırlıklı sayı yayınladı? Hangi şair ardından bir yıl boyunca gazete ve dergilerde 
yüzlerce güzel yazı yayınlandı? Bu kadar geniş ve sürekli bir alâka sanırım hiç 
bir Türk şairine nasip olmadı. O halde Necip Fazıl her şeyden önce bir büyük 
şairdir. Tabii aynı zamada mütefekkirdir de. Tiyatro yazarlığı ve hikâyeciliği de 
oldukça güçlüdür. Mehmet Kaplan'm Hikâye Tahlilleri'ne alınmamış olması 
bence kitabın önemli bir eksikliğidir. Şairliğindeki gelişme ve değişmeleri 
herkesin görebilmesi için Çile'nin bir de kronolojik sıraya uygun bir baskısı 
yapılamaz mı?.. Tabiatiyle Necip Fazıl'ın şiirlerini de öteki eserlerinden, 
fikirlerinden, Poetika'sından, sanat ve edebiyat konularında söylediği sözlerden, 
hayatından, hatırâtmdan, mizacından, inancından hareketle açıklayabiliriz. Bir 
bakıma zaten bunu kendisi yapmış. Şiirlerinde mücerret bir dil ve üslupla 
anlattıklarını öteki eserlerinde müşahhaslaştırmış. Ben bunun böyle olduğunu, 
"Necip Fazıl Bir Şiirini Yorumluyor" adlı yazımda gösterdim de. Kadm şiirini 
yorumlamak için eserlerini tarayarak her mısrada söylediklerine nesir 
kitaplarından açıklamalar getirerek şiiri tahlil ettim. Ayrıca şunu belirtmekte de 
yarar var: Necip Fazıl, fikirlerinde olsun, duygularında olsun, ısrarlı bir insandı. 
Eserlerinde bir fikrin değişik şekillerde pek çok kere tekrarlandığını görürsünüz. 
Aynı şey, duygu, düşünce, tema açısından şiirleri için de geçerli. Bakıyorsunuz 
bir şiirinde anlamadığınız bir şeyi bir başka şiirinde bizzat kendisi açıklıyor.

Bu bakımdan onun şiiriyle meşgul olmak, ya da onun şiirini önemsemek, 
şüphesiz öteki yönlerini de ihmal ve gözardı etmeden, kanaatimce hiç bir zaman 
bir kaçış olarak, bir saptırma olarak değerlendirilemez. Çünkü o, her şeyden önce 
ve her şeyden sonra şairdi...

Bu gerekçeli girişten sonra onun şiiri hakkında yazılmış kitaplar ve dergi özel 
sayıları üzerinde tek tek durabiliriz. Bu arada bu güne kadar onunla ilgili olarak 
yapılan belli başlı faaliyetleri özetle sayacak olursak, hakkında yayınlanmış on 
kitap, (Bunlardan biri de Toker Yaymevi'nin çıkardığı Necip Fazıl Kısakürek 
isimli tanıtma kitabıdır.) vcfâtmı müteakip beş derginin yaptığı özel sayılar, bazı 
dergilerdeki bölümler ya da ağırlıklı bölümler, gazetelerde çıkan yazılar, gazete 
ve dergilerde yakınlarıyla yapılan mülâkatlar, açılan anketler, birinci yıl 
dönümünden başlayarak çeşitli illerde düzenlenen anma günleri, bir kaç defa 
gerçekleştirilen Necip Fazıl Kültür ve Sanat Haftası, Türk Edebiyatı Dergisi' nin 
açtığı Necip Fazıl Karakürek Senaryo Yarışması, vefât yıldönümlerinde 
gazetelerde, haftalık ve aylık dergilerde çıkan muhtelif yazılar, bazı belediyelerin 
onun adını çeşitli yerlere vermeleri, amatör tiyatroların oyunlarını sahneye
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koymalar», -ödenekli tiyatroların kulakları çınlasın!- bazı film gösterileri, 
fotoğraf ve karikatür sergileri, bazı eserlerinin başka dillere çevrilerek yayınlan
ması, -Meselâ, Bir Adam Yaratmak, Muhammed Harp tarafından Arapça'ya 
çevrilerek yayınlandı, Yunus Emre piyesi de Mahmut Kanık tarafından 
Fransızca'ya tercüme edildi ve bu hâliyle Kültür Bakanlığı Yayınları arasında 
neşredildi.- eserlerin Büyük Doğu Yayınevi'nce basımının sürdürülmesini 
zikredebiliriz... Artık, onun şiiri hakkındaki belli başlı kitap ve dergi özel 
sayılarının tanıtımına geçebiliriz:

NECİP FAZIL KISAKÜREK, 
ŞİİRİ, SANATI, AKSİYONU 
(A. Arif Bülendoğlu)

Hilmi Oflaz'ın A. Arif Bülendoğlu takma adıyla hazırlayıp yayınladığı bu 
eser, Üstad hakkındaki ilk kitaptır. Ön yüzünde siyah zemin üzerinde yanan 
kibriti tutan bir elin bulunduğu görülüyor. Aym zamanda kitapta yazılan bulunan 
bazı yazarlann adları da konmuş; Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vasfı 
Mahir Kocatürk, Yunus Nadi, Sedat Simavi, Mehmet Kaplan, Agâh S im  
Levend, Sezai Karakoç, Baki Süha Edipoğlu, Ahmet Kabaklı, Rasim Özdenören, 
Turgut Uyar, Vecdi Bürün, Özdemir Nutku, İsmail Habib Sevük, Fatih Rıfkı 
Atay, Yaşar Nabi Nayır, Erdem Bayezıt, Selâmi izzet (Sedes), Fevziye Abdullah 
(Tansel), Mehmet Gökalp, Mehmet Yasin. Arka kapakta ise Necip Fazıl'ın sigara 
içerken çekilmiş bir orta yaşlılık fotoğrafı ile şu satırlar görülüyor; "Bu kitap ile 
Binbir Yayınevi ilk biyografi eserini vermiş bulunuyor. Cumhuriyet devri fikir 
ve sanat hayatına derinden tesir ve genç nesilleri şiddetle sarsmış bulunan Necip 
Fazıl Kısakürek'le başlamasının sebebi, bir dönemden sonra kasıtlı olarak susan 
bazı çevrelerin gerçek yüzlerini ve sanat anlayışlarını gün yüzüne çıkarmaktır. 
Modem Türk edebiyatında ancak üçüncü sınıf yazar olarak adı geçebilecek olan
lar üzerine ciltlerle yazı yazıldığı halde, Türk edebiyatının derin ruhî tahlillere 
inebilen tek romancısı Peyami Safâ ve diğer gerçek temsilcileri hakkında bir 
broşür bile çıkartılmaması edebiyatımızın ve yeni nesillerin büyük tahihsizliğidir. 
Yayınevimiz bu boşlukları doldurmak azmindedir.

Iç kapakta "Necip Fazıl Kısakürek -I- "denildiğine göre, Hilmi Oflaz ilerde 
aynı konuda başka dokümanter kitaplar yayınlamayı da düşünmüş olmalı. Ama 
bu kitap, "Binbir Yayınevi" nin sanırım ilk ve son kitabı olmuştur. (Yaylacık 
Matbaası, 1968, İstanbul, 160 sayfa ortaboy.)

Kitabın içindekiler kısmına baktığımız zaman, içinde kapakta adı 
bulunmayan başka yazarlann da yazılarının bulunduğunu anlıyoruz: Hakkı Süha 
(Gezgin), Halim Yağcıoğlu, Ali Rıza Korap, Mehmet Günfer Çelikman, Orhan 
Burian, Vahdet Gültekin, Ziya Ilhan Zaîmoğlu, Tahir Büyükkörükçü, Haşan
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Pulur, Memduh Arslanoğlu...

Hilmi Oflaz, Üstad'ın yıllarca yakınında bulunmuş, kitaplarını sergilemiş, 
hemen bütün konferanslarım takip etmiş, onun fikirlerini, sözlerini, jest ve 
mimiklerine varıncaya kadar adetâ ezberden bilen bir gönül adamı. Kitabına 
Necip Fazıl aleyhine yazılmış yazılardan da örnekler almış. Ki hem fikrinin 
düşmanları bilinsin, hem uzun yıllar kendisine karşı bir haksızlık cephesi oluştu
rulmuş bulunduğu görülsün, hem de onlara aym vasıtalarla gereken cevaplar 
verilsin diye.

Kitabın başmda "Büyük Şair ve Mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek" başlıklı 
bir yazı var. Eseri hazırlayanın kaleminden çıkmış bu yazıda Necip Fazıl'ın 
Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Önemi üzerinde durulmuş. Kitap, esas itibariyle üç 
bölüme ayrılmış: Şiiri ve Sanatı Üzerine (s.13-73), Tiyatro eserleri Üzerine (s.73- 
134), Çeşidi Konular Üzerine (s.134-160).

Vasfi Mahir, onun şiirinin "ruhun şiiri" olduğunu belirtiyor, Fevziye 
Abdullah, ilk dönem şiirlerindeki âşık tarzı etkisine dikkat çekiyor, İsmail Habip, 
Nâzım Hikmetle Necip Fazıl'ın şiirde zıt kutuplan teşkil ettiklerine işaret ediyor, 
Turgut Uyar, dünya görüşü farklılığına rağmen bbüyük bir şairle karşı karşıya 
olduğunu itiraf ediyor. Bu yazıların bir kısmında onun edebî portresi çizilmeye 
çalışılıyor, kiminde hatırâlar naklediliyor, kimilerinde de değerlendirme çabaları 
gözleniyor, tenkid ve tahlil metodlan kullanılıyor. Aralara konuyla ilgili olarak 
Necip Fazıl'dan iktibaslar da yapılmış.

Bir bakıma bu kitap Necip Fazıl hakkındaki dokümanter /derleme kitapların 
-ki bunlar arasında Bekir Oğuzbaşaran'm Necip Fazıl'ın Şiiri, Osman Selim 
Kocahanoğlu'nun kitabı ve Mustafa Miyasoğlu'nun hazırlayıp yayınladığı Necip 
Fazıl Armağanı adım taşıyan 1984 Suffe Yıllığı... anılabilir- ilki oluyor Keşke o 
günden bugüne bu tip kitaplardan en az on cilt yayınlanabilseydi... Çünkü bu tür 
kitaplar, yapılacak daha İlmî, daha metodik telif eserlere kaynaklık 
etmektedirler...

TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ 
NECİP FAZIL ANIT SAYISI

Ahmet Kabaklı'mn 1972'den beri çıkardığı. Aylık Fikir ve Sanat Dergisi 
TÜRK EDEBİYATI, Temmuz 1983 tarihli 117. sayısmı "Necip Fazıl'ın Aziz 
Hatırasına..." tahsis etmiştir. Kapağına merhum Necip Fazıl'ın son zamanlarında 
çekilmiş aksakallı bir fotoğrafının da konulduğu ve 112 sayfa hâlinde çıkan bu 
özel sayı daha sonra "Necip Fazıl Anıt Sayısı" diye anılır olmuştur.

Gerçekten de güzel hazırlanmış, oldukça zengin muhtevâlı bir sayı olmuştur
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bu özel sayı. Ahmet Kabaklı'dan başka bu özel sayıda şu imzalar da yer almıştır: 
Osman Yüksel Serdengeçti, Ayhan Songar, Necmettin Hacıemin-oğlu, Süleyman 
Yalçın, Orhan Okay, Mehmet Çavuş, Sevinç Çokum, Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu, Durali Yılmaz, Ahmet Taşgetiren, Bahattin Karakoç, M. Mehdi 
Ergüzel, Muzaffer Doğan, İsmail Kıllıoğlu, Sezai Karakoç, Aylâ Ağabegüm, 
Yücel Çakmaklı, Sevgi Kılıç, Gökhan Evliyaoğlu, Kemal Müderrisoğlu, Vehbi 
Vakkasoğlu, D. Mehmet Doğan, Mustafa Miyasoğlu, Ekrem Zingal, Mehmet 
Kaplan, Belkıs Kabaklı, S. Ahmet Arvasi, Taha Akyol, Tahir Kutsi Makal, A. 
Vahap Akbaş, Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Bilge Ercilasun, Yüksel Kanar, 
Yahya Akengin, Ali Biraderoğlu, Muhsin Ilyas Subaşı, Isa Kocakaplan, Elif 
Kılıç, H. Halistin Kukul, Ebubekir Eroğlu vd. Bu sayıda ayrıca Kafa Kâğıdı 
romanından bir parça ile oğlu Mehmed Kısakürek'in "Onun Söylediği Benim 
Yazdığım Dakikalar" başlıklı yazısı ve Mümtaz Soysal ve Attilâ Ilhan'ın 
görüşlerine, Aziz Nesin'in Üstad'a Mektubu'na da yer verilmiş. Dergi, Üstad'dan 
yapılan iktibaslarla zenginleştirilmiştir.

Bu saydıklarımızdan başka daha bir çok kıymetli malzemenin bulunduğu 
Anıt Sayı, aslında Türk Edebiyatı'nın Necip Fazıl'la ilgili ne ilk, ne de son özel 
sayısıdır. O'na 1980'de Sultanü'ş-Şuarâ (Şairler Sultanı) Unvanının verilmesi 
münasebetiyle de bu dergi bir özel sayı yayınlamıştı. Üstelik Anıt Sayı'ya 
gönderilen, ancak geç kalan yazılar daha sonraki sayılarda da yayınlanmıştır. 
Zaten merhum Üstad, vefâtından önce son şiirlerini bu dergide yayınlamış ve 
Türk Edebiyatı'nın tirajı da bir hayli yükselm işti. Dergi, Necip Fazıl Anıt 
Sayısı'm normal sayılarından çok daha fazla sayıda basmış olmalı ki, adı geçen 
sayıyı kitap gibi uzun zaman isteyenlere göndermiştir.

Derginin kapağını açtığımızda bu defa Üstad'm bir başka fotoğrafıyla 
karşılaşıyoruz ve altında 1977'de yazdığı "Güzel Şey" adlı beyit: "Ölüm güzel 
şey; budur perde ardından haber.../ Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygam
ber?..."

Özel Sayı'mn sunuşunu derginin o zamanki Yazı işleri Müdürü Ahmet 
Taşgetiren yazmış ve güzel yazmış. O günkü psikolojiyi belirtmesi bakımından 
da önemli bulduğum bu metnin bazı cümlelerini nakledeceğim:

"Üstad Necip Fazıl'ın yolculuk haberi de, Anadolu'yu bir uçtan bir uca, acı 
dalgası hâlinde sarstı. Fikriyatı Büyük Doğu'nun ellerinde emeklemeye başlayan, 
inancının çilesini onun sanatı ve düşüncelerinde şuura kavuşturan, 
meydanlardaki sesini çın çın yüreğinde duyan bir nesil, acı haberi ateş yalımı 
gibi içinde yaşadı. Dergimize gelen, yüzlerce telgraf, şiir, mektup da acıyla dolu. 
Anadolu'dan, Almanya'dan, Avustralya'dan... Kimisinde Ömer çırpınışı, 
kimisinde Ebubekir sadakati... İkisi de güzel, ikisi de kaçınılmaz...



BÜTÜN YÖNLERİYLE NEClP FAZBL/55

Acı, gün gün durulur. Ama insan dünyada bıraktığı sesiyle yaşar. Dünyada 
bıraktığı ses de, mutlak hakikate ayarlı ise... Necip Fazıl, giderken diri bir ses 
bıraktı. Bir koca miras. Ömrünü mânâlandırdığı "pörsümez yeni" nin şarkısı... 
işte Türk Edebiyatı'nın bu sayısı, o şarkıyı terennüm yolunda atılmış mütevazi 
bir adımdır. Türk Edebiyatı eğer, kapasitesini zorlayarak iki katına çıkma 
cür'etini göstermişse bu, Üstad'm hepimizin gönlünde bıraktığı şarkının 
gücündendir. Türk Edebiyatı 112 sayfa olarak yayınlanmış ve görmüştür ki, 
Necip Fazıl asıl bundan sonra hece hece okunacak, tedkik edilecektir.

Türk Edebiyatı'nm bu sayısı, teknik imkânların elverdiği ölçüde titiz hazır
lanmaya çalışılmıştır. Muhteva olarak da, farklı bir zenginliği sergilemektedir. 
Ü stad 'ın seneler içinde gönüllerini buluşturduğu m ünevverler, Türk 
Edebiyatı'nda ve O'nun çevresinde kalemlerini birleştirmişlerdir.

Son on yıl, yazı ve şiirleriyle bu özel sayıda bir araya gelmiş bir çok değerli 
ismi de aramızdan almıştır. Osman Yüksel, Mehmet Çavuşoğlu, Niyazı Yıldırım, 
Mehmet Kaplan, S. Ahmet Arvasi...

Hatırâlar, denemeler, makaleler, incelemeler... Ve vefatına düşürülmüş tarih
ler, ona adanmış ve onu konu alan şiirler...

Yine aym yıl merhum olan Osman Yüksel Serdengeçti'nin kısa, fakat son 
derece yoğun olan "Dâvâ Arkadaşım" başlıklı yazısındaki şu sözler uzun süre 
dillerde ve kalemlerde pelesenk olmuştur: "Necip Fazıl öldü. Ölmeye bilseler 
peygamberler ölmez. Herkes şu beylik lâfı ediyor. Bıraktığı boşluğu kimse dol- 
duramaz. Boşluk bırakmadı ki doldurulsun. Herşeyi doldurdu gitti. Kafaları 
doldurdu, gönülleri doldurdu ve yaşını doldurdu. Allah rahmet eyleye..." Aynı 
yılın 10 Kasım'ında vefât eden Osman Yüksel, 1 Haziran 1983'de bunları söylü
yor. Allah ona da rahmet eyleye...

MAVERA DERGİSİ, 
NECİP FAZILA RAHMET ÖZEL SA YISI

Üstad Necip Fazıl'ın vefâtım müteakip yayınlanan özel sayıların en önemlile
rinden biri de M avera'nın "Necip Fazıl'a Rahmet Özel Sayısı" dır. 
Temmuz/Ağustos/Eylül 1983 aylarına âit 80, 81 ve 82. sayılar birleştirilerek 
oluşturulmuş 265 sayfalık bir sayıdır bu.

Ankara'da çıkmakta olan Aylık Edebiyat Dergisi Mavera, 7. cildinin üç 
sayısını birarada bütünüyle Necip Fazıl konusuna ayırmış. Dergiden çok kitaba 
benzeyen, hem hacim, hem de nitelik bakımından dolgun olan bu sayıdaki 
metinler, şu şekilde tasnif edilmiş: 1-) Hayatı ve Kişiliği Üzerine, 2-) Edebî 
Kişiliği ve Eserleri Üzerine, 3-) Amlar-Anekdotlar, 4-) Adanan Şiirler, 5-)
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Yapılan Konuşmalardan Seçmeler, 6-) Ölümü Üzerine Yazılanlar...

Bu Sayıyı Sunarken başlıklı yazıda şu görüşlere yer verilmiş: "Dergi 
bütünüyle incelendiğinde, Üslad'ın sanat verimleriyle (şiiri, öyküsü, tiyatrosu) 
ve siyasal ve toplumsal düşüncelerini çeşitli cephelerden ele alan, tematik 
irdelemelerde bulunan yazıların azlığı; bunun yerine daha çok genellemelere 
başvurulduğu görülecektir.

Böyle olmasına rağmen, ölümünün acısı daha soğumamışken kaleme alman 
bütün bu yazıları önemsediğimizi, bu yazıların bütünüyle Üstad hakkında derli 
toplu bir bilgi ve izlenim verdiği, vereceği kanısında olduğumuzu belirtelim. 
Gene bu toplamın ilerde yapılacak incelemelerde, araştırmalarda kaynaklık 
edebileceğine inanıyoruz."

Sahip ve sorumluluğunu Erdem Bayazıt'ın üstlendiği Mavera'nm bu 
sayısındaki "Hayat ve Kişiliği Üzerine" adlı bölümde; Akif inan, E.B. (Erdem 
Bayazıt), Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mustafa Miyasoğlu, Osman 
Bayraktar, Edip Gönenç, Recep Seyhan, Cemil Çiftçi ve A.Haydar Haksal 
imzâlanna âit çeşitli yazılar görülüyor.

"Edebî Kişiliği ve Eserleri Üzerine" yazanlar ise şu isimlerdir: Ebubekir 
Eroğlu, Ramazan Dikmen, Abdullah Uçman, Saadettin Elibol, Mehmet 
Kahraman, Bekir Oğuzbaşaran, Selahaddin ipek, Akif inanç, Mehmet Maraşlıoğ- 
lu, Alim Kahraman, Hüseyin K.Ece, Mehmed Muhsin, Mehmed Cemal 
Çiftçigüzeli.

"Anılar-Anekdotlar" aktaranlar; Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Arafa- 
toğlu, M. Said Zarifoğlu'dur.

Adanan Şiirler; Fehmi Kuyumcu, Y. Muhammed Aktürk, Cahit Zarifoğlu, 
Haydar Köprülüoğlu, Seyfettin Ünlü, Kâtif Sezer, Şakir Arslan, İbrahim Sadri, 
Ramazan Tunç tarafından kaleme alınmış.

Özel Sayı için ikisi Bekir Oğuzbaşaran tarafından yayma hazırlanmış, dört 
mülâkat ve ankete Necip Fazıl'ın verdiği karşılıklar, "Yapılan Konuşmalardan 
Seçmeler" bölümünü oluşturuyor.

Ölümü Üzerine Yazılanlar Bölümü'nü, Oktay Akbal, S.Ahmet Arvasi, Ilhan 
Bardakçı, Erdem Bayazıt, Tarık Buğra, Tekin Erer, Ergun Göze. Nazlı Ilıcak, 
Akif inan, Ahmet Kabaklı, Sezai Karakoç, Mehmet Kemal, Atilla Özdür, Mukbil 
Özyörük, Şevket Rado. Gültekin Samanoğlu, Ilhan Selçuk, M.Necati 
Sepetçioğlu, Ayhan Songar, Mümtaz Soysal, Gültekin Tarı, A.Gaffar Taşkm, 
Süleyman Yalçın ve Cahit Zarifoğlu'na ait yazılar meydana getirmiş. Bu yazılar 
daha önceki günlerde, Üstad'ın vefâtı dolayısıyle çeşitli gazete ve dergilerde
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çıkan yazıların iktibas edilmesi suretiyle vücut bulmuş.

Necip Fazıl'ın İngilizce'ye Çevrilen Şiirleri (Türkçe ve İngilizceleri) Bir Plâk 
adlı tanıtma yazısı ve Necip Fazıl'dan yapılan alıntılar da bu özel sayının 
sayfalarına giren öteki metinler arasında. Necip Fazıl’a Rahmet Özel Sayısı'nm 
kapak düzeni ise Özkul Eren'e ait. Ön kapakta elinde sigara bulunan bir Necip 
Fazıl fotoğrafı ki, orta yaşlılık dönemine ait olmalı, arka kapağa ise cenazesi ve 
tabutuna uzanan eller... Fatih Camii avlusunda çekilmiş bir fotoğraf.

Mavera imzalı takdim yazısmda şu tespitlere de yer verilmiş: "Bu yazıların 
hemen hepsi, yetişmelerinde doğrudan veya dolaylı biçimde Üstad'ın payı 
bulunan yazarlarca kaleme alındığından, onlar tarafından Üstad'ın nasıl görülüp 
anlaşıldığı ve nasıl değerlendirildiği noktasından da ayrıca ilgi çekici 
sayılmalıdır/...)

Ona adanarak gönderilen şiirlerin hepsine sayfalarımızda yer vermediğimizi 
belirtelim. Onunla yapılan konuşmalardan yapılan seçmelerinse mümkün olduğu 
kadar eski tarihlilerden olmasım özellikle istedik. Ölümü üzerine yazılanlardan 
yaptığımız seçmelerde ise, her kesimden ve görüşten yazarların, bizim 
katıldığımız veya katılmadığımız düşüncelerini yansıtabilecek nitelikte olmasma 
dikkat ettik.

Bu vesile ile, Üstad hakkında özel veya ağırlıklı sayılar çıkaran öteki 
dergilerin çalışmalarını takdirle karşıladığımızı burada belirtmeyi bir borç 
sayıyoruz."

Büyük bir emek ürünü olan bu çok zengin muhtevalı dergide, sanırım Erdem 
Bayazıt'ın hazırladığı ve (E.B.) imzasıyla sunulan "Eserleri (Bibliyografya) "da 
mevcut. Bekir Oğuz Başaran'ın hazırladığı bölüm; "Necip Fazıl'ın Şiirleri İçin 
Diyorlar ki" başlığım taşıyor, (s.92-102)

Ölümü Üzerine Yazılanlar arasında Sezai Karakoç'un üç kısa yazısı özellikle 
dikkate değer. Şevket Rado'nun;" Ona "Prens" Diye Hitap Ederdik” başlığını 
taşıyan hâtıra yazısı ise Necip Fazıl'ın "Genç Şair” lik dönemi ile ilgili ve son 
derece ilginç... Mümtaz Soysal, yazısında Necip Fazıl'dan "dil şehidi" diye söz 
ediyor. Onunla ilgili yazıların, şiirlerin birçoğunun adı bile ilgi çekici: Her 
Şiirinde Korkunç Bir "Tecrid" Vardı (Ayhan Songar), Üstad Fevkalade Müstesna 
Bir lnsandı(Süleyman Yalçın), Necip Fazıl Kısakürek Tek Başına Bir Mektepti 
(Cahit Zarifoğlu), O, Yüce Şairlerimizin Kumaşından Yaratılmıştı (S.Ahmet 
Arvasi), Tek (Tarık Buğra), Büyük Güneş (Akif İnan), Eserleri ile Yaşayacak 
(Gültekin Samânoğlu), Aksiyon Adam (M.Necati Sepetçioğlu) Fil Yüreği Gibi 
Bir Yürek (şiir) (Cahit Zarifoğlu), Türk Şiirinde Ürperti ve Necip Fazıl 
(Selahattin İpek) Mutlak'a Çağıran Düşünür (Saadeddin Elibol), Gaiplerden Bir 
Ses (M ustafa Miyasoğlu), Cinnet M ustatili'nin Beşinci Buudu (Osman
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Bayraktar), Fırtınanın Ardındaki Gerçek (Cemil Çiftçi), iyi Biliriz (Ebubekir 
Eroğlu), Bir Varmış Bir Yokmuş (Ali Nar), Er Kişi Niyetine (şiir) (Y. 
Muhammed Aktürk), iddialı Sanatkâr (Hikmet Münir), Metafizik ve Öykü 
(Mehmet Maraşlıoğlu), "Ve Dağ Dağ Elveda!" (Erdem Bayazıt), Necip Fazıl’a 
Lâyık Olmak (Gültekin Tan)...

Derginin 223. sayfasında çerçeve içine alınmış bir şiir (Bendedir) ve üstünde 
büyük harflerle şu ibâre: "Yahya Kemal'in Necip Fazıl'dan Ezberlediği Şiir:" Ne 
azap, ne sitem bu yalnızlıktan, /  Kime ne, aşılmaz duvar bendedir. /  Süslenmiş 
gemiler geçse açıktan, /  Sanırım gittiği diyar bendedir. /  Yaram var, havanlar 
dövemez merhem; /  Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem. /  Ne çıkar, bir yola 
düşmemiş gölgem; /  Yollar ki, Allâh'a çıkar, bendedir.")

Bu özel sayıyı. A.Vahap Akbaş Suffe 1984 Yıllığı'nda şu cümlesiyle 
eleştirmiş: "Geniş hacmine rağmen dergide Necip Fazıl'ın eserleri hakkıyla 
tanıtılıp değerlendirilememiş."

YÖNELİŞLER DERGİSİ 
NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖZEL SAYISI

Şâir ve yazar Ebubekir Eroğlu’nun çevresinde toplanan yazarlar tarafından 
çıkarılan Aylık Sanat ve Kültür Dergisi YÖNELİŞLER, Temmuz 1983 tarihli 25. 
sayısını "Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı" olarak çıkardı.

İstanbul'da çıkan nitelikli ve öncü dergilerden biri olan Yönelişler'in bu 
sayısında "Üçüncü Yılın Başında bir Özel Sayı" başlığım taşıyan ve derginin 
imzasını taşıyan bir giriş yazısı bulunmakta. Bu yazıda şunlar da söyleniyor: 
"Yönelişler’in bu sayısını, Necip Fazıl'ın anısına adadık. Çağımızda hakikat 
kaygısını en yoğun biçimde yaşamış olarak verebileceğimiz birkaç örneğin, belki 
de en yetkini olan Necip Fazıl hakkında değişik açılardan incelemeler yapılması 
gerektiğine kaniyiz. Bu yolda yapılacak çalışmalar sadece bir sanatçımızın daha 
çok aydınlığa çıkmasını sağlamakla kalmayıp, değeri oranında, edebiyat 
dünyamıza zenginlikler de getirecektir. Necip Fazıl hakkında, bugüne kadar, 
Yönelişler'de doğru dürüst bir yazı bile yayınlamak kısmet olmamıştı. Pek çok 
eksiği bulunmakla birlikte Necip Fazıl'ın politik eylemleri dışındaki bütün 
etkinliklerine bir çerçeve çizilmiş olan bu özel sayının gerçekleşmesi için, ancak 
onbeş günlük bir zaman ayırabildiğimizi belirtmek isteriz."

Aynı yazıda deniyor ki: "Necip Fazıl'ın (gençler dikkat!) yirmibeş 
yaşındayken yazdığı "Kop Dağında Bir Dükkan", herkesin kendine göre 
anlayacağı esnekliği bırakmaksızın, bir sanatçının taşıması gereken kaygıyı ne 
güzel tanımlıyor! Yayınlanışı üzerinden elli yıl geçmiş olan bu yazıyı alıntıladık, 
ilk elde, toplumsallık adına karşı çıkılacak düşünceleri içerse de, bu yazının o



BÜTÜN YÖNLERİYLE NECÎP FAZIL/59

"muhtemel itirazlar"a verilecek cevabı da içinde taşıdığını düşünüyoruz."

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Necip Fazıl'ın bu yazısından hareketle, anılan 
yazının da içinde bulunduğu "Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil" kitabı münasebetiyle 
1933'de yayınladığı ve Edebiyat Üzerine Makaleler'de de yer alan "Necip Fazıl 
ve Kop Dağındaki Dükkanı" başlıklı son derece dikkate değer bir yazısı 
bulunduğunu bu arada hatırlıyoruz.

Yönelişler'in bu sayısının iç kapağındaki inceleme Yarışması açtıklarını 
belirten açıklamada, eserleri konu edilecek on yedi sanatçı arasında Necip Fazıl 
Kısakürek adı da bulunmakta...

Yönelişler'in özel sayısında Necip Fazıl'la ilgili olarak bulunan yazıları ve 
sahiplerini belirtelim:

N.F.K.Poetikası ve Şiiri, I.Poetikaya Kadar (Orhan Okay), Necip Fazıl 
Şiirinde "Ben"in Oluşumu Üzerine (Ebubekir Eroğlu), Necip Fazıl’ın Edebiyat ve 
Sanat Çevresi (Abdullah Uçman), Hikâyede Sembol (İsmail Kıllıoğlu), Necip 
Fazıl ve Tasavvuf (Yüksel Kanar), Necip Fazıl’ın Konumu (Osman Bayraktar), 
N.F.K.in "Sakarya Destanı" Üzerine Bir Deneme (Necat Birinci), Ağaç (Mehmet 
Çetin), Kitaplar (Y.)

Sahibi ve yazı işleri yönetmeni; Mehmet Ocaktan olan derginin sonunda, 
"Necip Fazıl ile ilgili olup bu sayıya yetişmeyen çalışmalara önümüzdeki aylarda 
yer verilecektir." şeklinde bir açıklama konmuş.

Mustafa Kutlu'nun "Oyun-Bozan" isimli hikâyesinin de yayınlandığı 64 
sayfalık bu özel sayı, az sözle çok şey anlatmayı benimsemiş orijinal bir 
çalışmadır.

Tahmin edilebileceği gibi özel sayının Kitaplar bölümünde Üstâd'ın bazı 
eserleri özlü bir biçimde tanıtılmış ve değerlendirilmiş. Ele alman kitaplar 
şunlardır: Esselâm, Babıâli, O ve Ben, Hitâbe, Bir Adam Yaratmak, iman ve İslâm 
Atlası, Çile, Çöle inen Nur, Ulu Hakan II.Abdülhamid Han, İbrahim Ethem ve 
Reis Bey.

Üstad, genellikle kendi kitaplarının reklâm spotlarını da kendisi yazar ya da 
verirdi. Sözkonusu özel sayının arka kapağı içinde yayınlanmış, iki kitabı ile 
ilgili reklâm sözlerini buna örnek olsun diye sunmak istiyorum: "Esselam/ Mu
kaddes Hayattan Levhalar:" Umulur ki, bir gün Türk Edebiyatı, bu eseri; yeni za
manların İslâmî tahassüsteki ilk temel kitabı saysın... Ve destanlık çapta cehd 
sarfetmenin ne demek olduğunu bu vesileyle görsün..."Batı Tefekkürü ve İslam 
Tasavvufu". Bir kapı vardır, ismi, hakikatin kapısıdır. Ve her çeşit insan hakikate 
talip olduğunu söyler. Ama insan sayısı kadar da hakikat var... Buna rağmen
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hakikat tektir. Ve tasavvuftadır.

Görüldüğü üzere Necip Fazıl'ın reklamları da, şahsiyeti ve eserleri gibi 
çarpıcı ve orijinaldir. Kanaatimce bu yönüyle de basın ve yayın dünyamıza 
önemli bir yenilik getirmiştir. Reklâm metni yazarlığının henüz emekleme 
dönemini yaşadığı o yıllarda Necip Fazıl aym zamanda çok farklı ve büyük bir 
reklâm metni yazandır...

KÜLTÜR VE SANATIN 
NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖZEL SAYISI

Üstad Necip Fazıl 25 Mayıs 1983'de vefât edince, yaşı bir hayli ilerlemiş 
olmasına rağmen bu ölüm şahsen bende bir, şok etkisi meydana getirdi. 
Kendimizi birdenbire çok yalnız hissettik. Hattâ o şokun etkisiyle Türk 
Edebiyatı'nın özel sayısına çok istediğim halde bir yazı yazıp gönderemedim. 
Ama mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyordu... Mavera'nın Necip Fazıl'a Rahmet 
Özel Sayısı'na bazı bölümler hazırladım. Necip Fazıl'ın Şiiri kitabımı 
yayınladım. Üstad'ın 60 yıllık fikir ve sanat hayatı boyunca çeşitli gazete ve 
dergilerde intişar etmiş olan anket, röportaj, mülâkat, soruşturma türünden 
yazılarını derlemiş bulunduğum için, bunların çok eski tarihli olanlarından 
bazılarını çeşitli dergilere göndererek yayınlattım. Bu dosyanın tamamını da 
Büyük Doğu Yaymevi'ne kitaplaştırmalan için gönderdim.

Zaten Kayseri'de 1980 den beri Küçük Dergi, daha sonra da Kültür ve Sanat 
adıyla aylık sanat-edebiyat dergileri çıkanyorduk. Kayseri'de de nice çabalardan 
sonra bir edebî muhit doğmuştu. Erciyes, Doğuş Edebiyat, Hakimiyet Sanat, 
Ozanca gibi başka dergiler de çıkmıştı. Özellikle Küçük Dergi, Erciyes, Kültür 
ve Sanat'ta, önemli bir kısmı Necip Fazıl'la ilgili olmak üzere çeşitli yazılar 
yayınlıyordum. Bu çabalarımız Ankara ve İstanbul'da da yankı buluyor ve 
takdirle karşılanıyordu. Kayseri Sanatçılar Demeği adında bir demeğimiz bile 
vardı. Hatta bu demek üstüste iki yıl (1981-1982) Edebiyat Armağanlan vermiş, 
bir hayli ilgi toplamıştı. Kayseri, Türkiye'de İstanbul ve Ankara'nın ardından 
üçüncü büyük kültür ve sanat-edebiyat merkezi olarak kabul edilir olmuştu.

işte böyle bir ortamda Kültür ve Sanat'm iki sayısmı birleştirerek büyük bir 
Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı yayınladık. Bu özel sayıda emeğimin büyük 
olduğunu söylemeliyim. Fikri ortaya atan bendim. Derginin sahibi olan 
arkadaşımız böyle bir şeyi sevinçle kabul etmişti. Yakın, uzak birçok yazardan 
yazılar istendi. Konulan tespit edip yazacak arkadaşlara havale ettik. Birçok 
yazar bu özel sayımıza yazılarıyla, şiirleriyle, hatıralarıyla, incelemeleriyle 
iştirak etti. Derginin sahibi arkadaşa söylediğim şey gerçekleşti: Kültür ve Sanat 
gibi bir taşra dergisi, bu özel sayısı sayesinde Edebiyat Tarihi'ne geçti. Bu özel
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sayıda çeşitli takma adlarla 4-5 yazım da benim vardır.

Bilhassa bu hacimli özel sayı, edebiyat severler arasında büyük bir ilgiyle 
karşılandı ve kitap gibi satıldı, insan ne yaparsa ancak o yanma kâr kalıyor. Ben, 
şahsen bu özel sayıyı hazırlamak ve yayınlatmakla Üstad'ıma karşı vefâ borcumu 
ödeme yolunda bir adım attığıma inamıyorum. Bu işin manevî tatmini bence çok 
büyüktür. Daha sonra bir vefât yıldönümünde Sivas'ta çıkan Gurbet dergisine de 
çeşitli yazılar göndermiştim. 1987'de Üstad'ın vefâtının 4. yıldönümünde 
Ankara'da ESAV'ın, Erzincan’da ERDAV’m tertiplediği anma toplantılarında da 
tebliğler sundum. Bu katıldığım 3. toplantı olmaktadır.

NECİP FAZIL'IN ŞİİRİ 
(Bekir Oğuzbaşaran)

Kültür ve Sanat Yayınları arasında çıkan bu kitap, 1983'de İstanbul'da 
basılmış olup 300 küsur sayfada Necip Fazıl'ın şiiri üstüne yazılmış yazılardan 
yapılmış seçmeleri içermektedir. Kapağında Necip Fazıl'ın Ayhan Songar 
tarafından çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor. Eser Giriş'ten sonra, Kendi Dilinde 
Hayatı ve Sanatı, Kitap Yazıları, Denemeler, incelemeler, Şiir Tahlilleri, Ekler, 
olmak üzere yedi bölümden oluşmuş. Arka kapağına konulan notta: "Necip Fa- 
zıl’ın şiirini tanımak isteyenler için, şiirleri ve Poetika'sından sonra ilk anahtar ki
tap, "Necip Fazıl'ın Şiiri" adlı bu eserdir" denilmekte. Bölüm aralarına 
Poetika'dan alman pasajlar serpiştirilm iş. Kitabın çeşitli bölümlerinde 
hazırlayıcısının kaleminden çıkmış 5 yazısı da bulunmakta.

Kitabın önemi, münhasıran büyük şâirin en önemli yönlerinden biri olan 
şiirini konu alan seçme yazılardan meydana gelmesinden kaynaklanıyor. Aşağı 
yukarı 60 yıllık bir dönemi kapsayan bu yazılardan bir bölümü eski yazı gazete 
ve dergi koleksiyonlarından alınmıştır. Necip Fazıl'ın şiiri ve sanatına dair 
kıymetli değerlendirme ve ipuçları ile dolu olan bu yazıların önemlice bir 
bölümünden, daha önce bu işin meraklıları bile -sanırım- haberdar değildi. Böyle 
bir kitabın ancak çok geniş bir tarama faaliyeti ile ortaya konulabileceği de bir 
gerçek. Kitap, birbirinden değerli olan yazılı malzeme deposu olmakla beraber, 
özellikle bundan en az yarım asır önce yazılmış olanlarının ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Salih Zeki Aktay, Abdullah Cevdet Karlıdağ, Peyami Safa, 
Nahit Sun  Örik, Reşat Nuri Güntekin, Mustafa Şekip Tunç, Ziya Osman Saba, 
Nurullah Ataç, Hüseyin Cahit Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Cahit Tanyol, Orhan 
Okay, Sezai Karakoç, Fikret Adil, Halit Fahri Ozansoy, Abidin Dino, Ayhan 
Doğan, N.Ilhan Berk, vb. imzasını taşıyan yazılar bu kategoriye girmektedir.

Necip Fazıl'ın Şiiri, en sonunda yer alan tek istisnası ile sadece Necip Fazıl 
hayattayken yazılan yazılardan meydana geliyor. Üstad'ın şiirine dâir son on
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yılda yapılan nice çalışmaya kaynaklık ettiğini söylemek sanırım abartma 
olmaz...

NECİP FAZIL KISAKÜREK, HA YA TI-SANA Tl-ÇİLESİ: 
HAKKINDAKİ TÜM YAZILAR-1 
(Osman Selim Kocahanoğlu)

Bu kitap hakkındaki değerlendirmeyi Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984'ten 
nakledeceğim. Necip Fazıl Armağanı olarak çıkan bu eserde "1983'ün 
Deneme/inceleme Kitapları" bölümünü A.Vahap Akbaş hazırlamış. Akbaş, 
incelemesinin "Necip Fazıl Hakkında iki Kitap" başlığım verdiği kısmıda şunları 
yazıyor: "Aşağı Yukarı aynı günlerde, Necip Fazıl hakkında vefâtından önce 
yazılmış yazılardan derlenmiş iki kitap çıktı. Bunlardan biri Osman Selim 
Kocahanoğlu'nun Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek (Ağrı Yayınları, 
İst. 1983) diğeri ise Bekir Oğuzbaşaran'ın "Necip Fazıl'm Şiiri" (Kültür ve Sanat 
Y„ Kayseri, 1983) adlı kitaplarıydı.

Osman Selim'in kitabı, iki ciltte tamamlanması düşünülen çalışmanın ilk 
bölümü. Üstad hakkında vefâtından önce yazılanları kapsıyor. Vefâtından sonra 
hakkında yazılanlar ikinci ciltte toplanacak. Gerek hayattayken, gerek vefâtından 
sonra hakkında en çok yazı yazılan şahsiyetlerden biridir Necip Fazıl. Bu 
bakımdan hakkındaki bütün yazıların bir araya getirilmesi son derece güçtür. Bu 
güçlüğün idrakinde olan kitabın hazırlayıcısı "üç kuşağa ait yazarların, 
eleştiricilerin" yazılarını bir seçmeye tâbi tutmuş. Yazılar kronolojik sıraya göre 
ve beş bölüm içinde tasnif edilmiş, ilk bölümde şiiri, ikinci bölümde tiyatro 
eserleri, üçüncü bölümde romanı ve ideolocyası üzerine yazılan yazılar; 
dördüncü bölümde Necip Fazıl'la yapılmış beş konuşma; beşinci bölümde ise 
"Şairler Sultanı" töreninde yapılan konuşmalar var.

Daha sonra Bekir Oğuzbaşaran'ın kitabını tanıtan yazar, yazısına şu 
cümlelerle son veriyor: "Yazıların bir kısmı iki kitaba da alınmış olmasına 
rağmen bu derlemeler" Necip Fazıl'ın yansıdığı bir ayna" niteliğindedir. Bir 
araya getirilmiş bu yazıları okumak suretiyle Necip Fazıl hakkında derli toplu bir 
görüşe sahip olmak, onu biraz daha anlamak, sevenlerini, düşmanlarını, önce 
hayranı kesilip sonradan ona sırt çevirenleri tanımak mümkün. Kitaplar ayrıca 
Üstad ve onun sanatı, eserleri hakkında esaslı incelemeler yapacaklara hazır birer 
kaynak olması yönünden de önem taşıyor.” (s.37-38)

SUFFE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI/84 
(NECİP FAZIL ARMAĞANI)

Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı, 1984 cildini Necip Fazıl Armağanı olarak
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çıkarmıştır. 792 sayfalık oldukça hacimli bir kitaptır. Kendisinden önce 
yayınlanan Bekir Oğuzbaşaran ve Osman Selim Kocahanoğlu'na âit kitaplarla, 
gazete ve dergilerden, özel sayılardan yapılan aktarmalarla dolgun bir muhtevâya 
sahip olm uştur. Ayrıca değerlendirm e ve soruşturm a bölüm leri de 
bulunmaktadır.

Önsöz'de "Ömrünün kırk yılını müslüman gençliğin yetişmesine adayan ve 
bütün İslâm dünyasına örnek bir şahsiyet hâlinde sunabileceğimiz tek kişi olan 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek için bu çalışmanın yine de yeterli olmadığı 
inancındayız/...) Biz bir çerçeve ortaya koymaya çalıştık." denilmekte.

Yıllıkta bulunan ve doğrudan doğruya Necip Fazıl'la ilgili olarak yer alan 
belli başlı bölümler şöylece sıralanabilir: Necip Fazıl ve Kültür Hayatımız Necip 
Fazıl'ın Eserlerinde Çocuk, Necip Fazıl'ın Hayatı-Kronoloji, Necip Fazıl'ın Şiiri, 
Çile'nin Kronolojisi, Necip Fazıl Kısakürek'in İslâmî düşüncesi, Borazan-Necip 
Fazıl'ın Mizah Gazetesi-, Necip Fazıl'ın Ölümü, Cenazesi ve Vasiyeti,Necip 
Fazıl'ın Eserlerinin Listesi, Büyük Doğu’da Yazı Yazanların Listesi...

Üç sorusundan biri de "Necip Fazıl Kısakürek'i ve onun kültür ve sanat 
hayatındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" biçimindeki soruşturmaya 
verilmiş cevaplarla, kısmen din ve sanat ilişkilerine değinen ilk soruya verilmiş 
cevaplar...

Seçmeler bölümündeyse, "60 Yılda Necip Fazıl Kısakürek" alt başlığı ile şu 
konular işlenmiş: Ölümünden Önce Yazılanlardan Seçmeler, Ölümüyle Şahsiyeti 
Hakkında Yazılanlar, Ölümüyle Eserleri Hakkında Yazılanlar, Ölümünden Sonra 
Yazılanlardan Seçmeler. Daha sonraysa Necip Fazıl’ın fotoğraflarından bolca 
örnekler verilmiş. Aynı yıllıkta yine 1983'te vefât eden, Üstad’ın hapishâne ve 
dâvâ arkadaşı merhum Osman Yüksel Serdengeçti için de bir özel bölüm 
hazırlanmış...

Tabiî Yıllık'taki öteki bölümlerde de yer yer Necip Fazıl'la ilgili 
değerlendirm eler söz konusu...Geçen yılların Yıllıklarında da. Yıllığın 
hazırlanmasında başta Mustafa Miyasoğlu olmak üzere, A.Vahap Akbaş, 
Muzaffer Doğan, Muhsin llyas Subaşı, İsa Kocakaplan ve daha başka birçok 
yazarın emeği geçmiş. M.Miyasoğlu, Yıllık'ta takma adlarla da çeşitli bölümleri 
hazırlamış. Üstad konusunda vazgeçilemeyecek önemli bir kaynak.

Bu önemli Yıllık'm Önsöz'ünde şunlar da denilmekte: "Üstad'ın neslimiz 
üzerindeki hakkını ifade için değil, kültür ve sanat hayatımızdaki yerini ortaya 
koymak için hazırladığımız bu armağanda, onun kronolojik hayat hikâyesi ile 
eserlerinin tam bir listesini de vermeye çalıştık. Bu arada Doç.Dr.Orhan Okay'ın 
Necip Fazıl'ın şiirine dair bir konuşmasının metni ile Mısırlı araştırmacı Dr.Azza 
el Sawi'nin Türkiye'ye de gelerek hazırladığı Necip Fazıl'ın İslâmî Düşüncesi
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konulu doktora tezinin özetini de sunmayı faydalı bulduk. Bütün bunların dehâ 
çapındaki şahsiyeti bazı cepheleriyle aydınlatacağım umuyoruz."

1983’de Şiir bölümünde Isa Kocakaplan "Necip Fazıl'ın Şiiri" için şunları 
diyor: "Üstad'ın her çevreden insani hayran bırakan tarafı şairliğidir. Bir çok 
çevreyi kendisine düşman eden tarafı da mütefekkir şahsiyeti ve fikirleri.

Onun şairliği devrelere ayrılır. Bu tasnifi kendisi, "O'ndan önce, O'ndan 
beraber ve O'ndan sonra" şeklinde yapar. O: Üstad’m 1934'te tanıdığı ve 1943'te 
vefat eden Nakşî Şeyhi Seyyit Abdülhakîm Arvasî...

Muarızlarının tasnifi ise, Genç Şair, Mistik Şair ve Sâbık Şair şeklinde/...)

Şiirleri objektif bir gözle, temaya düşmanlık dogmatizmi bir yana bırakılıp da 
incelenirse, Üstad'm Sultanü'ş-Şuara sıfatım sanatının hakkıyla aldığı ve hatta bu 
sıfatm verildiği törenin, zaten mevcut olan bir vakıayı tevsikten ibaret olduğu 
görülür."

Mustafa Miyasoğlu'na göre de: "Üstad'm Şair kimliği ve sanatkâr üslubu 
bütün eserlerine sinmiştir. Onu tanımak, onun dikkat ve tespitlerinden 
faydalanmak için, ister istemez bu üsluba yaklaşmak ve onun lügatçesini bilmek 
gerekir."

Armağan'da Necip Fazıl'ın Yazı Yazdığı Dergiler'den tutun da takma adlarına 
kadar hemen her şey var. Araştırma yapacaklar için vazgeçilmez bir kaynak-eser 
olduğu muhakkak.

NECİP FAZIL KISAKÜREK 
(Mustafa Mlyasoğlu)

ilk baskısı 1985, ikinci baskısı 1992'de yapılan bu kitabın yazarı, yakında 
eserinin 3. baskısını yapacağını belirtiyor. Biz burada kitabın 2. baskısını göz 
önüne aldık. Akçağ'ın bastığı eserin üç ana bölüme ayrıldığını görüyoruz: 
Şahsiyet, Eseri ve Tesir Çevresi olmak üzere. Ek Bölüm'de de Necip Fazıl ve 
Canım İstanbul'u başlıklı tahlil çalışması yer alıyor. Alt başlıklarla da bu temel 
konular tutarlı bir tarzda işlenmiş. Kitaptaki bölümlerden özellikle "Bir Adam 
Yaratmak" ile "Necip Fazıl ve Canım İstanbul'u" konulu olanlar Yeni Türk 
Edebiyatı Metin Tahlili derslerinde okutulabilecek güzellikte.

M. Miyasoğlu, kitabını, "çağdaş Türk kültür ve sanat hayatının yüz akı olan 
bir şahsiyeti hakiki veçhesiyle kavramaya yönelik bir yaklaşım denemesidir." 
diyerek takdim ediyor. Yazar, Necip Fazıl’ı şu sözleriyle de değerlendiriyor: "O 
artık bizim için Yunus Emre gibi bir ölüm eri, Fuzûlî gibi ıstırap adamı, Bâkî gi
bi "Sultanü'ş Şuarâ, N efî gibi bir hiciv ve öfke şairi, Şeyh Galip gibi lirizm
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ustası, Hâmid'den ileride metafizik hummalı, Yahya Kemal’den şuurlu tarih 
muhasebecisi, Akif den kararlı bir İslam savaşçısıdır. Shakespeare îngilizler için 
neyse, Victor Hugo Fransızlar için neyse, Goethe Almanlar için neyse, Necip 
Fazıl bizim için odur." (s.22) Aynı görüşünü kitap boyunca birkaç kez 
tekrarlıyor.

Bir başka yerde de şunları söyler: "Dînî micazıyla Süleyman Çelebi, 
hassasiyetiyle Fuzûlî, ihtişam ve ustalığıyla Bâkî, öfkesiyle Nefi, mantık ve aklı 
kullanımıyla Nâbi, şive ve zarafetiyle Nedim, irfan ve inceliğiyle Şeyh Galip en 
çok Necip Fazıl'ın şiirlerinde görülmektedir." (s.35)

Bir diğer önemli görüşü de bence şudur: "Hiçbir şairin şiirindeki estetik 
kimlik, Necip Fazıl'ınki gibi etik, yani ahlâkî ve ideolojik bir niteliklte 
bütünleşememiştir. Bu bakımdan onu yalnız çağdaş Türk Şiiri içinde değil, 
Mevlânâ ve Yunus gibi, Fuzûlî ve Şeyh Galip gibi şiir geleneğimizin köklü 
şahsiyetleri arasında düşünmek gerekir, (s.54)

Bu kitap Necip Fazıl’ı Necip Fazıl'la anlatmaya çalışıyor. M.Miyasoğlu ’nun 
da dikkat çektiği üzere gerçekten de Üstad, bir çok sözünde olduğu gibi 
aşağıdaki sözünde de adetâ kendisini tarif etmiştir: "Ölmezlik çapımn adamları, 
dünyanın her yerinde aynı kanuna bağlıdır: Kendi asliyeti içinde millî ve bu 
asliyetin erişmesi nisbetinde beşerî..."

Şu söz de ona âit: "Üstün sanatkar, sabit bir şekil ve kalıp bağlılığı içinde, her 
ân, her mısra, her kelimede eski şekil ve kalıbım yenileyebilendir."

Şu söz de ona âit: Üstün sanatkâr, sabit bir şekil ve kalıp bağlılığı içinde, her 
an, her mısra, her kelimede eski şekil ve kalıbını yenileyebilenrdir."

Kitabın bölümlerini teşkil eden yazılar daha önce parça parça çeşitli gazete 
ve dergilerde de yayınlanmıştı. Bu kitabın, yeni baskılarında biraz daha ayrıntılı 
ve öğretici hâle getirilmesi kanaatimce faydalı olur...

NECİP FAZIL KISAKÜREK 
(M.Orhan Okay)

Prof.Dr.Mehmet Orhan Okay, Necip Fazıl konusunda uzun yıllar önceden 
beri çalışmalar yapan ve yaptıran değerli bir ilim adamımızdır. Kendisine 
sempati duyan akadem isyenlerin bile bunu Üniversite ortamı içinde 
açıklamaktan çekindikleri yıllarda, bundan belki 20-25 yıl öncelerden beri 
Erzurum’da Necip Fazıl'ın çeşitli eserleri ve muhtelif yönleri üstüne yığınla tez 
yaptırması onun ilim haysiyetine sahip, medenî cesaret sahibi bir insan olduğunu 
gösterir.
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Orhan Okay'ın lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde Necip Fazıl'a da 
yer vermesi, ilim namusuna uygun bir tavır olarak yıllardır bilinen bir husustu. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Üstad'la ilgili nice mezuniyet tezini, 1975'te 
gittiğim Erzurum'da bizzat görmüştüm. Bunların nitelik ve nicelik açısından o 
günden bugüne epeyce artış göstermiş bulunduğunu sanıyorum.

Necip Fazıl Bey, karşısında nötr kalınamayacak bir şahsiyetti. Ona ya dost 
olurdunuz, ya da düşman. Ya hayran olurdunuz ya da kin duyardınız. O, keskin 
tavrıyla ve üslubuyla karşısındakine başka seçenek bırakmazdı. Hz.Ali (K.V) ye 
âit ve sık tekrar ettiği bir söz vardı:"Bizden olmayanlar bize zıttır, cem etmeyen
ler dağıtır." Öyle olunca, yarım asır boyunca, fikir ve dâvâsma dost olanlar 
genellikle hayranlık dolu yazılar yazdılar, karşı kutupta yer alanlar ise kin, gayz 
ve nefret kustular durmadan, ya da inanılmaz bir yok sayma ve suskunluk içine 
girdiler. Bir kısım insanlar ise sadece sanatına hayranlık beslediler. Üstad, herke
sin kendi zamirini seyrettiği devâsâ bir boy aynasıydı, ya da bir tumosol kağıdı... 
Bazıları da onun gizli hayranlarıydı. Dâvâsma düşman; sanatına, üslûbuna, 
tarzına dost... Kalabalıklar ise yiğit edâsmdan ve nükteli, iğneli, zülfü yâre 
dokunan sözlerinden hoşlanırdı... Belki böylesine büyük bir adamın kendilerini 
adam yerine koymasından, belki mikrofonda yeleli bir arslan gibi kükremesinden 
Belki de başka sebeplerle beraber bunların hepsinden.

îşte Orhan Okay, büyük bir sanatkârın kıymetinin bilinmesi için ille de onun 
ölm esinin gerekm ediğini bilenlerdendi. Daha hayattayken akademik 
çalışmalarına onu da dahil etmesi bir değerbilirliğin ifâdesidir. Hükmümü baştan 
açıklıyorum: Bence Üstad, gerçek münekkidini Orhan Okay'm şahsında 
bulmuştur. Memleketimizde Necip Fazıl'ın sanatı konusunda yazılan en kaliteli 
yayınlardan önemlice bir bölümü onun imzasını taşır. Cumhuriyet Devri Poetika- 
sı'nda Necip Fazıl'ın şiir ve sanat görüşünü ve tutumunu değerlendirmiştir. 
Kaldırımlar ve Çile tahlilleri eşsiz güzellikte ve yetkinliktedir. Kültür ve 
Edebiyatımızdan adlı kitabındaki bir çok yazısı, konuşması ona dairdir. Elazığ 
Fırat Üniversitesi'nde bir asistan öğrencisine (İbrahim Kavaz) Necip Fazıl'ın 
Şiirlerinde Yaptığı Değişiklikleri konu alan bir yüksek lisans (master) tezi 
yaptırmıştır.

Bence Üstad hakkında yayınlanan kitapların içinde en değerlisi onun Necip 
Fazıl Kısakürek adlı eseridir. Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Dizisi'nden çıkan 
bu kitap, kanaatimce o dizinin de örnek kitabıdır.

Eserlerinden anladığımıza göre O. Okay, Necip Fazıl karşısında hemen hiç 
kimsenin olamadığı ölçüde tarafsız olabilmekte, elinden geldiğince objektif 
kalabilmektedir. Bu tutumu benimsemek ve uygulamak Üstad hayattayken 
şüphesiz çok daha zordu. Yakın çevresinde bulunanlar içinse bu, hemen hemen
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imkânsızdı.

Bu sözlerden Prof.Dr.Orhan Okay'ın Necip Fazıl'ı takdir etmediği anlamı 
çıkarılamaz. Zaten beğenmese, takdir etmese, bilerek, isteyerek üstünde çalış
maz.

O.Okay, Necip Fazıl Kısakürek adlı kitabında Necip Fazıl'ı politika, ideoloji, 
polemik dışı bir büyük sanatkâr olarak ele almaktadır. Tabiî onun bu yönlerini de 
gözardı etmeden. Eser, Önsözden başka, Resmi Biyografisi, Yaym ve Sanat 
Hayatı, Eserleri, Dergiciliği, Şiirleri ve Şiir Sanatı, Tiyatrosu, Hikâye ve 
Romanları, Bibliyografya ve Eserlerinden Seçmeler bölümlerinden oluşmaktadır. 
Seçmeler bölümünde şiirlerinden, tiyatro eserlerinden, hikâye ve makalelerinden 
örnekler vardır. Belki müellif tarafından düşünülerek yapılmış bir şeydir: Büyük 
şairin şiir kitabının adına, Çile'ye uygunluk gösterir bir biçimde şiirlerinden 40 
(Kırk) örnek almıştır, kitaba... Bu şiirler arasında Necip Fazıl'ın beğenmediği ya 
da başka bazı sebeplerle Çile'ye almadığı şiirler de bulunmakta. Bu tür 
şiirlerinden bazılarına inceleme bölümlerinde de rastlanabiliyor. Şiirlerin eski bi
çimleri ile karşılaşmak ta mümkün. Bu şiirlerden bazıları şunlardır: İlk şiirlerin
den biri olan, "yâhû" redifli Kitâbe, Yattığım Kaya, aruzla yazılmış Derbeder, 
Sevgilim, 1923 ve 1932 tarihlerini taşıyan iki tane Allah adlı şiir, Yegâne, 
Rüzgâr, O Genç, Aşık Dertli ve Seyrânî'nin "kara bahtım" redifli koşmalarını 
hatırlatan Kara Baht, Palandöken Dağlan.

Orhan Okay, kitabının bir yerine şairin vefâtına düştüğü Tarih Kıt'asını da 
almış, (s.3)

Bilindiği gibi Prof. Okay, Dergah'ın Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin 
"Kısakürek, Necip Fazıl" maddesini de yazmıştır (5.Cilt). Bir bakıma bu kitap, 
Orhan Okay'm Necip Fazıl'la ilgili olarak o güne kadar yaptığı çalışmaların bir 
dökümü...

Bu orijinal çalışma hakkmdaki nihaî hükmüm şu: Bir çok başka kıymetli 
eserin de müellifi olan Orhan Okay'm Necip Fazıl Kısakürek adlı monografisi 
serinkanlı, ağırbaşlı ve nezih bir kitap.

Orhan Okay'm yukarıda bahsini ettiğim Kültür ve Edebiyatımızdan adlı ese
rinde de Necip Fazıl'la ilgili tam 9 tane yazısı bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu 
konu ile ilgili olarak gazete ve dergilerde çıkan birçok yazısı da henüz mevcut ki
taplarına girmemiştir. Bunların hepsinin kapsamlı bir kitap oluşturabileceğine 
inanıyoruz.

Orhan Okay'ın "Senfonya'dan Çile'ye" başlıklı ve üç bölümden meydana 
gelen tahlil dizisinin ilkinde şöyle diyor: "İnsanlar gibi, sanat eserlerinin de 
talihleri vardır. Bazen bir şiirin, dikkatli bir tenkitçi tarafından okuyucu
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kitlelerine ulaşmasıyla yıldızı parlar. Bazı şiirler de vardır ki, yıllarca böyle bir 
tenkitçinin, bir hizmet sahibinin gelmesini bekler. "Biz, Orhan Okay'm bir çok 
bakımlardan burada sözü edilen ikinci tür bir tenkitçi, bir himmet sahibi 
olduğuna inanıyoruz. Çünkü o, bunun için gerekli her türlü vasfa sahip olduğunu, 
yazdığı şahsiyet monografileri ve tahlil ve tenkit yazıları ile herkese göstermiştir. 
Objektiflik, titizlik, insaf sahibi oluş, büyük bir kültür birikimi, edebî esere ve 
şahsiyete ilgi ve dozundaki sempati, itidalli bir bakış açısı, onun çalışmalarının 
özelliklerinden bazılarıdır. Bütün bu vasıfların bir insanda toplanması ise sık 
rastlanan bir hadise değildir. Ben şahsen Prof.Dr.Orhan Okay'm Necip Fazıl 
konusunda daha şimdiden Prof.Dr.Mehmet Kaplan'ı aştığım ve yapacağı yeni 
çalışmalarla da bu kanaatimi yaygınlaştıracağını, perçinleyeceğini düşünüyorum.

BÜTÜN YÖNLERİYLE 
NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN ŞİİRİ
(Haşan Çebl)

Haşan Çebi, Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan bir bilim adamımız. 
Yüksek lisansını Necip Fazıl'ın tiyatro eserleri üzerine, doktorasını ise onun şiiri 
üzerine yaptı.Yüksek lisans tezini "Madde ve Mânâda, Tiyatro Eserlerinde Necip 
Fazıl” (1981) adıyla kitaplaştırdı, doktora tezini de "Bütün Yönleriyle Necip 
Fazıl Kısakürek'in Şiiri" adıyla yayınladı. Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları arasında 1987'de çıktı. Aynı yıl, Orhan Okay'm Necip Fazıl Kısakürek 
monografisinin bu bakanlığın Türk Büyükleri Dizisi içinde neşredilmesi 
sevindici oldu.Aynı sevinci bir kere de o tarihten on yıl önce Üstad'ın İbrahim 
Edhem piyesi dışındaki on üç piyesinin üç cilt halinde adı geçen yayın 
dizisinden devlet kitabı olarak yayınlandığında yaşamıştık.

Hatırladığım kadarıyla, 1987'de Necip Fazıl'a dâir iki önemli kitabın birden 
yayınlanması gazete ve dergilerde de alakâyla karşılanmıştı.

KTB'mn Kültür Eserleri Dizisi'nde yer alan eserin kapağında Üstad'm ressam 
fırçasından çıkmış bir portresi bulunuyor ve kapakta "Yrd. Doç. Dr. Haşan Çebi" 
imzası okunuyor.

Büyük bir emek mahsulü olduğu daha ilk bakışta anlaşılan bu hacimli çalış
ma, Hayatı ve Eserleri, Necip Fazıl'ın Şiirindeki Değişikliklerin (Jönez) 
incelenm esi, Necip Fazıl'ın Şiir Üslubu, Muhteva, Umûmî Netice ve 
Bibliyografya gibi altı bölümden oluşuyor.

Önsöz'den anladığımıza göre bu doktora çalışmasının danışmanlığını, bir süre 
sonra kendisi de dünya değiştiren Prof.Dr.Kaya Bilgegil yapmış. 1979'da alman
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tez, 1984'te Üstad'ın vefatından sonra bitirilmiş.

Kitap, esas itibariyle, "Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri" konulu doktora tezine 
dayanıyor ise de, "okuyucu için teferruat sayılabilecek ve hacmi genişletecek 
bazı kısımların çıkarıldığı" belirtiliyor. Bu yapılırken ele alman bahislerin ve 
eserdeki bütünlüğün korunmasına dikkat edilmiş. Buna rağmen kitap yine de 
oldukça hacimli, 352 sayfa. Necip Fazıl'ın Şiiri'nin ne kadar zor bir konu olduğu
nun yazar da farkında. Peşpeşe çıktığı için Haşan Çebi'nin kitabıyla onun yarısı 
hacmindeki Orhan Okay'm kitabım mukayese imkânı da doğmuş oluyordu. Tabii 
biri şairi bütün halinde tanıtmayı hedefliyor, öteki şiiri konusunda derinleşmeyi. 
Orhan Okay'm kitabı daha usta işi ve komprime, derli toplu, Haşan Çebi'ninki ise 
daha geniş ve irdeleyici... Ancak, eserin yeni baskılarında, yazarın, kitabında bir 
hayli değişiklik ve düzeltme yapmak gereğini duyacağına inanıyorum.

ÇİLEDEKİ İNSAN NECİP FAZIL 
(Ihsan Kurt)

Ihsan Kurt'un "Çiledeki İnsan Necip Fazıl" adlı etüdünü henüz kitap haline 
gelmemiş, bir gazete tefrikası biçimindeyken de okumuştum. Yazar, çalışmasına 
tevriyeli, çarpıcı bir isim koymuş. Çile'deki İnsan Necip Fazıl (Ankara, 1991, 
147s.), kitapla aynı adı taşıyan bölümden sonra eser şu bölümlerden meydana 
gelmiş: Necip Fazıl'a Göre İnsan ya da "Kendini Bulmaya Memur Yaratık",Ben, 
Nefs, Tefekkür ve Fikir Çilesi, Akıl ve Bilgi, Hürriyet, Yalnızlık, Zehirim de, 
İlacım da Şensin!, Dünya Görüşü ve Dünyaya Bakışı, Cemiyet, Çetin Geçit: 
Ölüm ve Kaynaklar. Kitabın Cemiyet adlı bölümü de alt başlıklarla işlenmiş: Ce
miyet ve Ahlâk, Günlük Hayat-Çevre, Cemiyet ve Kıymet Hükümleri, Şehir- 
llişkilerin Zayıflaması-Acımak, Nesil, Ve Bir Neslin Kendine Dönmesini 
Haykıran Adam, olmak üzere.

Eserin bazı parçalan, önce Millî Kültür ve Erciyes gibi dergilerde de 
çıkmıştı.

Kitap için, Necip Fazıl'ı, fikir ve şahsiyet bütünlüğü içinde ve şiirleri hareket 
noktası yapılarak gerçekleştirilmeye çalışılmış bir ruh portresi denemesi 
diyebiliriz belki. Daha doğrusu onun fikir ve his dünyası, yine onun eserlerinden 
medet umarak ve şiirleriyle de teyid edilerek bir mütefekkir-şair portresi 
çizilmeye çalışılmış. Her şeyden önce değişik, farklı bir deneyiş olması açısından 
takdire değer. İlerde bu tip çalışmaların çok daha yetkin örnekleri verilebilir, ama 
İhsan Kurt'un çalışması bu konuda ilk olmanın haklı gururu daima muhafaza 
eder. Gerçekten de sosyal bilimlerin öteki alanlarında çalışanlann da edebî eser 
ve şahsiyetlere yönelmelerinden çok faydalı sonuçlar çıkabilir. Ben şahsen, 
disiplinler arası çalışmalara her zaman ilgi duymuşumdur. Bildiğim kadarıyla



70/NECÎP FAZIL'IN ŞllRl

Ihsan Kurt da doğrudan doğruya ve münhasıran bir edebiyatçı değil. Ama 
gayretli ve edebiyatı seven, edebî konulara ilgi duyan bir sosyal bilimci, Onun 
"Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım" (Ankara, 1991) adlı eseri de var. 
Deyim yerindeyse yazarak düşünen biri.

Baskısı son derece amatörce yapılmış olan kitapta yer yer oldukça güzel 
yorumlarla karşılaşıyoruz. Eserde bir bütün halinde Necip Fazıl'ı anlama ve 
kavrama cehd ve gayreti göze çarpıyor.

Bu kitabın da yeni baskılarında daha tamam bir portre yapma çabası 
taşıyacağım umuyorum.

NECİP FAZILIN ŞllRl KONUSUNDA 
YAPILMASI GEREKENLER

Tebliğimizin ikinci kısmına gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde sözümü 
uzatmaya hiç niyetim yok. Yapılması gerekenleri uzun uzun yorumlamadan kısa 
başlıklar hâlinde teklif etmek istiyorum. Bir bakıma yapılanların sayılıp 
dökülmesi, neler yapılmış bu güne kadar ve bundan sonra yapılması gerekenler 
nelerdir? in tespiti içindi. Artık tekliflerimi sıralayabilirim: 1-) Necip Fazıl'ın 
külliyâtı tamamlanmalıdır./ 2-) Eserlerinin tam bir bibliyografyası yapılmalıdır./ 
3-) Hakkında yazılanlarla ilgili, yayınlanmayan üniversite tezleri de dahil, 
eksiksiz bir bibliyografya çıkarılmalıdır./ 4-) Hakkında yazılanlar tasnif edilerek 
ciltler halinde yayınlanmalıdır./ 5-) Necip Fazıl Enstitüsü kurulmalıdır./ 6-) 
Kurulacak bu enstitü marifetiyle ona dair bir dergi çıkarılmalıdır./ 7-) Şiirlerinin 
tam bir tenkidi nüshası hatırlanmalıdır./ 8-) Şiirlerini çeşitli yönlerden, açılardan 
inceleyen, değişik metodların kullanıldığı lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri 
yaptırılmalıdır. Üniversitelerle işbirliği yapmak şarttır./ 9-) Necip Fazıl'ın henüz 
biyografisi dahi yazılmamıştır. Böyle bir eserin hazırlanmasında zarûret vardır./ 
10-) Necip Fazıl Sözlüğü neşredilmesi bir gerekliliktir./ 11-) Necip Fazıl'la ilgili 
çalışm alar yapılması özendirilmeli, yapanlar ödüllendirilm elidir./ 12-) 
Şiirlerinden hareketle çeşitli bantlar, kasetler, plaklar, kartpostallar hazırlanabilir, 
filmler yapılabilir. Yine şiirlerinden faydalanarak onun hayatı hakkında filmler, 
oyunlar düzenlenebilir./13-) Ağaç ve Büyük Doğu dergileri yeniden basıl- 
malıdır./ 14-) Mektupları toplanmalıdır./ 15-) Eserlerinin asıl nüshaları bulunarak 
muhafaza edilmelidir./ 16-) Şiirlerinin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ders ve 
yardımcı kitaplarına geniş ölçüde girmesi sağlanmalıdır./ 17-) Her yıldönümünde 
yayınlanmak üzere değişik TV programları hazırlanmalıdır./ 18-) Hakkında 
yapılan toplantı konuşmalarına âit metinler yayınlanmalıdır./ 19-) Şahsiyetini, 
eserlerini, fikir ve ideallerini konu alan çeşitli yarışmalar tertiplenmelidir./ 20-) 
Eserlerinin ve bilhassa şiirlerinin, değişik kalitede kağıtların kullanıldığı 
baskılarına ihtiyaç vardır./ 21-) Hakkında yazılmış şiirlerden oluşan bir antoloji
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neşredilmelidir./ 22-) Şiirleri için lise ve üniversite öğrencileri arasında şiir 
okuma yarışmaları yapılabilir./ 23-) Onun "Sanat ve Edebiyat Yazılan" ayn bir 
ciltte bir araya getirilmelidir./ 24-) Her yıl verilen bir Necip Fazıl Şiir Armağanı 
ihdas edilebilir./ 25-) Necip Fazıl'ın Şiirlerinde Edebi Sanatlar konulu bir 
çalışmaya ihtiyaç vardır./ 26-) Necip Fazıl'ın edebi nükte ve lâtîfeleri 
derlenmelidir./ 27-) Necip Fazıl'ın şiirlerinden başka dillere çevrilenler asıllanyla 
birlikte bir antolojide bir araya getirilebilir./ 28-) Türk şiirindeki etkisi 
incelenmelidır./ 29-) Necip Fazıl'ın şiirinin kökleri hakkında incelemeler 
yapılmalıdır./ 30-) Şiirleri ile şiir görüşü arasındaki ilişki araştınlmalıdır./ 31-) 
Şiirleri ile diğer eserleri arasındaki ilişki ortaya konmalıdır. /  32-) Başka büyük 
şairlerle mukayeseli edebiyat çalışmalarına başlanmalıdır./ 33-) Türk ve dünya 
şiirindeki yeri tespit edilerek gerçek yerini bulması için gayret gösterilmelidir./ 
34-) Şiirleri ile ilgili bol bol tahlil çalışmalan gerçekleştirilmelidir./ 35-) Esselam 
ile öfke ve Hiciv dışında kalan bütün şiirleri, bir de kronolojik sıraya göre basılsa 
faydalı olur, düşüncesindeyim.



İKİNCİ BÖLÜM

necip fazılın 
hikâye ve romanları

Necip Fazıl Öyküsünün Türk Öykücülüğü İçindeki 
Yeri/ Ömer LEKESİZ

Necip Fazıl'ın Roman ve Hikâyelerinde Kadın/
Sevinç ÇOKUM

Hikâyede Sembolllsmali KILLIOĞLU



necip fazıl
• •  m • •  • •  • •  m  • •  voykusunun turk 
oykuculuâu 
içindeki yeri
Ömer LEKESİZ

Yazar

Necip Fazıl öykücülüğü için Türk edebiyatında 
bir istimlaka ihtiyaç var mı, bilmiyorum ama bu ede
biyat içinde onun öykülerinin nerede durduğunun bi
linmesinde yarar gördüğümü belirterek "Birkaç 
Hikâye Birkaç Tahlil" adlı öykü kitabının yayınlan
dığı 1933 tarihine göre biraz gerilerden başlayıp, 
Türk öykücülüğünün evrimine ana hatlanyla bir göz 
atmanın iyi olacağını sanıyorum.

Ahmed Mithad Efendi ve Emin Nihad'ın Şark 
Hikâyeciliği ile Batı öykücülüğü arasına sıkışıp kal
mış, hayat ve insan hakkında kesin yargılar içeren o- 
lay örgüsündeki tutarlılık bir yana, yer yer olayın 
bile dışlandığı, perspektifsiz hikâye denemelerini bir 
yana bırakırsak, o dönemde bu türün genel geçer ö- 
zelliklerine uygun tarzda ürün vermiş iki yazarın adı 
ön plana çıkar. Bunlar: Samipaşazade Sezai ve Nabi- 
zade Nazım'dır.

Sam ipaşazade Sezai, "Küçük Şeyler"inde 
mistifıke edilmiş unsurlara ihtiyaç duymaksızın, 
insanı yalın haliyle anlatmayı denemiş, Nabizade 
Nazım da "Karabibik"inde özellikle "öyküsel öz"ün 
dilini (S. İleri) aramıştır.

Servet-i Fünûn Edebiyatından Halit Ziya'yı da ü- 
çüncü bir önemli isim olarak hemen burada zikret
mek gerekiyor. Halit Ziya aynı edebiyata mensup 
öykücü Hüseyin Cihat, Mehmet Rauf ve Ahmet Hik- 
met'i hikâyeye özgü ince anlatımı, tiplemedik 
ustalığı ve doğal anlatımıyla geride bırakarak 
dönemin en iyi öykü yazarı olmayı başarmıştır.

Türk edebiyatında "olmasa ne olurdu" diye sor
duran Fecr-i Ati döneminde ise öykü adına yapılan 
çalışmalar bu dönemle mütenasip olarak silik kal-
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mıştır, o yıllara mahsus olarak bağımsız çalışmayı tercih eden Hüseyin Rahmi 
isminin altmı çizmek yeterli. Hüseyin Rahmi, edebiyat adına büyük adımlar 
atma(!) düşüncesiyle fazlaca meşgul olduğundan öykü konusunda küçük adımlar 
atmakla yetinmiştir, toplumun nabzını tutamıyor, salt inşam yakalayamıyor ama 
muhtemel toplum ve muhtemel bir insan adına öykü bazında kimi şeyleri de 
kotarıyor.

Bu genellemelerden bir sonuç çıkarmamız gerektiğinde şunu söylemek 
durumundayız: Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemlerinde yazarlar 
"öykü de yazıyorlar", hiç birinde "ısrar" yok, sadece teşebbüs ve deneme var.

Türk Edebiyatında "öykü yazan" diğer bir ifadeyle öyküde ısrarlı olan ilk 
• isim Ömer Seyfettin.

Ömer Seyfettin, edebiyatta ”Milli"likten "Ulusallığa" geçiş süresinde yer alan 
önemli bir isim. Aynı zamanda Türkçülükle İslamcılık arasında bir yerde politik 
bakış açısıyla süsten uzak, sade bir üslupla yazdı öykülerini.

Ömer Seyfettin'le aynı dönemde ürün vermeye başlamış, ama öykücülükte 
olan geride kalmış iki yazar daha var: Halide Edip ve Yakup Kadri.

Halide Edip, gelenekçilikle batıcılık arasında sankaç gibi gidip gelen bir 
yazar. Dünya görüşündeki oturmamışlık daha doğrusu tutarsızlık aynıyla 
ürünlerine de yansımıştır. Öykü tekniğinden azade, çalakalem yazar durur. Bu 
özelliğiyle Türkiye'de yeni dönemin yazıyla kutsanması görevini de uzun bir süre 
tek başına üstlenir.

Yakup Kadri, öncelikle öykülerinin konusu açısından ilginç bir yazar, savaş 
öykülerinin yazarı. Olayları kendi dünya görüşüyle bütünleştirerek; toplum
sallaştırarak anlatır; birşeyden çoğula geçen kurguyla ve sağlam bir dille yazar.

Bu üç isimle çağdaş bir diğer öykücü Refik Halit. Refik Halit, sürgüne gön
derildiğinden olmalı Milli edebiyata dahil edilmeyen bir yazar. Öyküyü İstanbul 
merkezli olmaktan çıkarıp Anadolu'ya taşıyan biri olmasına rağmen bu böyle. 
Memleket Hikâyeleri'nde sade bir dil kullanmış ve yerel söyleyişlere yer vererek 
yeni bir ifade imkânı getirmiştir.

Bir romanla üflenen nadir isimlerden de olmasının yanında Ömer Seyfet
tin'den sonra hem öyküde ısrar ederek, hem ona yepyeni bir boyut kazandırarak 
ünlenen yazar Memduh Şevket Esendal.

Esendal'la birlikte Türk Edebiyatmda bizatihi öykü var. Hem bu öyle bir 
öykü ki, Maupassant'tan Çehov'a kadar kazandığı en yeni teknikle yoğrulmuş. 
Esendal öykücülüğünün en belirgin özelliği şu: Öyküyü öykü olarak yazmak. 
Türe uygun sadelik içinde yaymak. Olay örgüsü, karakter, çevre ve atmosfer gibi
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öyküye mahsus unsurların yerli yerine oturtulması... "Yazar anlattığı şeye okuru 
inandırmış görünecek, okur da anlatılanların uydurma olduğunu unutacak, 
kendini bir belgeyle, bir otobiyografiyle, yaşanmış bir hikâyeyle karşılaşmış gibi 
gösterecek. Bu bakımdan iyi anlatmak (hikâye etmek) demek, yazılan şeyi 
insanların alıştığı -önceden kurulmuş- şemalara benzetmek, yani hayattan 
edindikleri basma-kalıp düşüncelere uydurmak demektir." (A.R. Grillet). İşte 
Esendal bunu yapmıştır.

Zihnimizde bir resmi geçit yapmaları bakımından öykücü olarak Sadri Ertem, 
Selahattin Enis, Nihat Sim Örik, Osman Cemal Kaygılı, Bekir Sıtkı Kunt, Kenan 
Hulusi, Abdülhak Şinasi Hisar, Cevat Şakir ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 
adlarını vererek Necip Fazıl'a geçebiliriz.

Necip Fazıl'ın öykülerini 1928'den 1969’a kadar aralıklarla yayınladığını 
bildiğimize göre, ilk cümlede belirttiğimiz doğrultudaki genel değerlendirme 
bazında öykücülüğümüzün kilometre taşlarından Sebahattin Ali ve Sait Faik'i de 
konuşmamız gerekir. Ancak aşağıda Necip Fazıl öyküsündeki değişme 
çerçevesinde söyleyeceklerimizden dolayı genel değerlendirmeyi bu noktada 
bırakmayı tercih ediyoruz.

Necip Fazıl öyküsü konusunda önce herkesçe bilinen bir hususun altını 
çizelim: Fikir ve aksiyon adamı, şair Necip Fazıl öykü de yazmıştır.

41 yıl gibi uzun bir süre öykü yazmış ve yayımlamış olmasına rağmen onu 
konu edinen tüm kaynaklarda bu böyle belirtiliyor. Bunu sesli düşünerek açmak 
istediğimizde de şunlar ortaya çıkıyor: Necip Fazıl, büyük şair, fikir adamı, 
tiyatro ve roman yazan. Sanatçı kişiliğinin gereği olarak öykü de yazmıştır ama 
bu onun sanatını belirleyen asli unsurlardan değildir. Öykü de yazmış olmasıyla 
sanat mozayiğine ekstra bir renk ilave etmiştir. Ancak bu ekstra rengi ilave 
etmeseydi de onun sanat mozayiği canlılığından, çeşitliliğinden, parlaklığından 
bir şey kaybetmiş olmazdı. Çünkü asıl olan onun sanatçı dehasıydı,ele avuca 
sığmaz, ölçü tanımaz dehası...

Hikâye de yazdı! Peki nasıl yazdı? Necip Fazıl, diğer sanatsal etkinliklerinin 
ona sağladığı tartışmasız bir yazınsal krediyle yazdı. Salt anlatma kaygısıyla 
şekillenen bir üslupla rahat, telaşsız, süssüz yazdı. Artistik söyleme başvurmadı, 
eğreltileme ucuzluğuna kaçmadı.

Hemen burada neyi yazdığıyla bağlantılı olarak, onun öykücülüğü adına 
yapılmış hatalı bir yakıştırmaya da değinmek istiyorum. Şu: Metafizik Öykü. 
Metafizik, fizik ötesi. Fizik ötesi şu kullandığımız dille anlatılmaz. Çünkü 
metafizik metalinguistiktir (A. Tanpınar). Necip Fazıl’ın metafizik öykü 
yazdığını iddia etmek. Necip Fazıl'ı bir imkânsızlıkla değerlendirmekle
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eşanlamlıdır.

Necip Fazıl öyküyü aramadı, buldu. Kimi şeyleri şiir dışında bir imkândan 
yararlanarak anlatmayı istemiş olmalı ki öykü yazdı. Ve öyküye nasıl başlamışsa 
öylece de bitirdi; onun nazarında "bulunan" bir şey için arayış gerekmiyor 
olmalıydı. Memduh Şevket, Sebahattin Ali ve Sait Faik hikâyede imkânlar, yeni 
açılımlar, teknikler peşindeyken o buralara prim vermedi; "yeni" adına 
arayışlarını şiir, deneme ve polemik yazılan çerçevesinde yapmakla yetindi.

Türk öykücülüğünde Memduh Şevket, Sebahattin Ali ve Sait Faik yeniliğin 
temsilcileridir. Necip Fazıl'sa öyküde ne yeninin, ne de eskinin temsilcisi 
değildir; o sadece kendi öyküsünün temsilcisidir. Bu konuda ne taklit edendir, ne 
de taklit edilendir, nevi şahsına münhasır bir öykücü... Bence onun 
hikâyeciliğinin zeti bu ve Türk öykücülüğündeki yeri de bu orijinaliteden ibaret.

Çağdaş karşılığı daha çok Kâmuran Şipal'in Buhurumeryem'inde bulunan bir 
atmosfer anlayışı var, Necip Fazıl'ın. Ona özgü motivasyonun yani öykü yazma 
sebebinin ip uçlarını da veren bu atmosfer, somutlaştırılması zor durumların 
ancak bilinç düzeyinde algılanan/anlamdırılan bir dünyanın ifadesi. Yukarıda 
yanlışlığına değindiğimiz metafizik kavramı çevresinde asıl telaffuz edilmesi 
gereken şey bu. Sanatta görünüş her zaman oluştan daha önemlidir(Ortega Y. 
Gasset). Eğer siz oluşa görünüş ölçüsünde bir değer yüklemek ve her ikisini de 
aynı düzlemde birlikte ön plana çıkarmak isterseniz Necip Fazıl'ın öykülerindeki 
"ton"u kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Necip Fazıl kimleri öyküler? Başta kendisi olmak üzere, iflah olmaz 
kumarbazlan, vehimlileri, genç-ihtiyar kadınlan, şehidi, mezarcıyı vd. Tip olarak 
gerçekte yalınkattır bunlar ancak sözkonusu atmosfer içinde biz onlan yuvarlak 
tipler olarak algılarız; taşıdıkları misyon veya onlara taşıttırılan misyonla 
yalınkat hallerinden daha farklı bir kişilikle biçimlenirler gözümüzde. Değişken 
bir hayat grafiği çizmedikleri gibi sürprizleri de sevmezler. Dingin tutkularıyla, 
alışkanlıklanyla orantılı bir hayat izlerler. Üzüntüleri, sevinçleri, hayalleri, umut 
ya da umutsuzluklarıyla bir ritüeli temsil ederler. Okuyucu olarak bizleri 
keyiflendirmedikleri gibi, güldürmez ya da ağlatmazlar da. Fasset'in söyleyişiyle 
, "sanatın ruhsal coşku bulaşmasından daha fazla bir şey" olduğunun bilincindeki 
bir sanatçıya özgü öykü tipleri olarak, herhangi bir soruyu cevaplandırmadıklan 
gibi, doğrudan bize sordururlar ve öykülerin çerçevesini aşan alanlarda cevap 
bulmaya teşvik ederler bizi.

En kaba hatlarıyla Necip Fazıl öyküsünün özellikleri bunlar. Daha fazla 
teknik bilgi aktararak sizleri sıkmak istemediğimden konuşmamı burada 
noktalıyorum.



necip fazılın 
roman ve 
hikâyelerinde 
kadın
Sevinç ÇOKUM

Yazar

Kalemiyle bir mektep meydana getirmiş, tek 
başına o mektebin mücadelesini yapmış bir değerin 
eteğinde toplandık bugün... Parıltısını son güne ka
dar sürdürmüş bir ustanın eserleri etrafında birleştik. 
Büyük şairi, büyük naşiri, büyük düşünürü, büyük i- 
nanırı on yıl sonra anmak kıvanç verici... Demek 
toplumumuz Necip Fazıl Kısakürek gibi bir değere, 
sanatkâra, dava insanına, insani an düşündüren insan
lara yön veren bir kaleme sahip olmuş... Fetret devir
lerinde cılız düşüncelerin ortalığı sardığı verimsiz 
zamanlarda Necip Fazıl gibi bir yazanmız var diye 
tıpkı "Süleymaniye'yi yapan bir Süleymammız var" 
der gibi, bundan gurur duyabiliriz. Türk toplumu 
Necip Fazıl gibi bir zirveye sahip olduğu için bahti
yardır, şanslıdır... Her ne kadar kendi ifadesiyle 
"Dünya ve Türkiye görüşü bakımından birçokları i- 
çin defi lazım olan bela ve haya hakkına sahi olma
yan biriyse de..." Büyük düşünmenin ve inanmanın 
bedelini zindanlarda ödemiş olan bu insana Türk 
toplumu borçlu kalmıştır.

Necip Fazıl bir mekteptir, üniversitedir. Çok 
yönlü, kompleks bir yapı... Onu sadece şiiriyle tanı
mak eksikliktir... Şiir, roman, hikâye, tiyatro, de
neme, fıkra, inceleme, makale türlerinde eserler ver
miş, ayrıca gazetecilik, mecmuacılık gibi çabalarıyla 
da yayıncılığın çilesini çekmiş bir mücadele adamı...

Necip Fazıl'ın roman ve hikâyelerinde kadın 
temasmı işlerken "Aynadaki Yalan", "Hikâyelerim", 
"O ve Ben", "Kafa Kâğıdı", "Babıali" gibi eserlerini 
gözden geçirmek suretiyle ilgimi çeken hususları 
tesbit ve tahlil ettiğimi belirtmeliyim. Bilindiği gibi 
1928 yılında Cumhuriyet Gazetesinde çıkan ilk 
hikâyeleri 1932'de "Birkaç Hikâye, Birkaç Tahlil" 
başlığıyla neşrolunmuş, daha sonra 1965'de ilaveler
le "Ruh Burkuntularından Hikâyeler" adıyla yayım-
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lanmıştır. 1970'de ise hikâyelerinden seçilmiş kırk hikâye, "Hikâyelerim" adıyla 
bir araya getirilerek yeniden basılmıştır. "Aynadaki Yalan" roman türünde yazıl
mış tek eseri sayılsa da "Kafa Kâğıdı", "O ve Ben", "Babıali" gibi kendi hayatını 
ayrıntılarıyla roman üslubunda anlatan eserlerine de roman gözüyle bakabiliriz. 
Şu var ki Necip Fazıl nasıl anadan doğma bir yetenekse onu hazırlayan olaylar da 
yabana atılmamalı. Gerek kendi çevresinde yaşadıkları ve gördüklerinin, gerekse 
çocukluğundan vefatına kadar olan yakın tarihin çalkantılarının da böyle bir de
hayı hazırlamada payı büyüktür. Düşünün, Sultan Abdülhamid Hazretleri devrin
de doğuyor, Meşrutiyet devrini görüyor, daha sonra Trablusgarp, Balkan muha
rebeleri, Birinci Dünya Savaşım, tek parti dönemini, çok partili hayata geçişi, 27 
Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi ihtilalleri yaşıyor... Ve aktif, hezeyanlı, buhranlı, 
yer yer isyankâr, yer yer sığınak arayan mizacım bütün bu olaylar içerisinde dü
şünecek olursak bu eserlerin sakin bir mizaçtan ve durgun bir hayattan kaynak
lanmadığını görürüz. Aynca fert olarak da zikzaklar çizmiş bir yaşama şeklini 
gözönünde tutmamız, karşımızdaki bu yüce dağı, yani Necip Fazıl hadisesini an
lamamıza yardımcı olur kanaatindeyim.

Necip Fazıl, roman denince vakaları doğrudan manaların anlatılması lazım 
geldiğini, romanda hareket noktasının ruhi olduğunu, vakaya göre ruh yerine, 
ruha göre vaka olduğunu ifade ediyor. "Asıl roman budur ve bu tarzı ilk deneyen 
Fransızlardan Marcel Prust'tur." diyor. Ona göre bizde bu nokta üzerinde derinle- 
şilmediği, yani meseleye ve ruha tam anlamıyla girilemediği için üstün roman 
yazılmamıştır.

Nasıl ki Yahya Kemal'in Rumeli şiirlerinde Üsküp'te gömülü anne motifi, 
vatan anne ifadesini taşıyorsa nasıl ki Ahmet Haşim'in Dicle kıyılarında dolaşan 
o melankolik anne hayali bir kısım şiirlerinde karşımıza çıkıyorsa Necip Fazıl'ın 
hayatmda da annesinin yeri şeyhine bağlanmadan önceki sığmağı olarak bize 
yansır. Zaten Kafa Kâğıdı'nda "Ne aldımsa annemden daha düne kadar yaşayan 
ve seksenini hayli aşkın olarak ölen hayatı boyunca masum ve mazlum bu 
kadından aldığıma inanıyorum." diyor.

Buna göre Necip Fazıl'ın 1904'te doğduğu Çemberlitaş'taki konağa bir göz 
atalım. "Bir Yalnızlık Gecesinin Vehimleri" adlı hikâyesinde anlatılacak olan 
büyükbaba "O ve Ben" kitabında o konağın ruhu olarak vasıflandırılıyor. Ona 
duyduğu sevgi ve ilgiyi "Büyükbabam her an bana bitişik yaşar" sözüyle ifade 
ediyor. İstanbul cinayet mahkemesi ve istinaf reisliğinden emekli Maraş'lı 
Kısakürekzade Hilmi Efendi. Abdülhamid Han Hazretlerine yapılan suikast 
girişimi hadisesinin tarihi muhakemesini idare eden "Bâlâ" rütbeli bu zat aynı 
zamanda Halep Valisi ve Zaptiye Nazır Selim Paşa'nın damadı olur. Büyükbaba 
çocuklarının içerisinde en çok erkek evladı "Deli Fazıl" diye bahsedilen Fazıl'ı 
sever ve onu son derece şımartır. Necip Fazıl'ın "Hayatı boyunca konuşma-
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lanınız bir günü doldurmaz" dediği baba Fazıl, Mekteb-i Hukuk'u bitirmiş, bir 
çeşit mirasyedi hayatı yaşayan kabına sığmaz ve bu sebeple de 18-19 yaşlarında 
evlendirilmiş bir insan.

Necip Fazıl'ın tahsil hayatı, bir kararlılık göstermiyor. Gedikpaşa Fransız 
Mektebi, Büyükdere Emin Efendi Mahalle Mektebi, İstanbul'da Büyük Reşit 
Paşa Numune Mektebi, Vaniköy’de Rehber-i îttihad Mektebi, Heybeliada Bahri
ye Mektebi ve Darülfünun Felsefe Bölümü... Bunun da tamamlanmadan Paris’e 
yine Felsefe tahsiline gidiş... Orada yaşanan bohem hayatından sonra İstanbul'a 
dönüş ve Fransız Mektebinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde, Robert Ko
lejde hocalıklar. Bankadaki memuriyeti ve edebî macerası..

Necip Fazıl iki tip kadın üzerinde duruyor. Birisi safiyet, şefkat timsali 
anneden kaynaklanan kadın tipi, diğeri ise cemiyetin alafrangalaşma temayülle
riyle beslenmiş kadın tipi... Çocukluk hayatının bir bölümünde yeralan ve kendi
sine büyükanne ve babaanne dedirtmeyen, sadece cicianne denilmesine izin 
veren Zafer Hanımefendi üzerinde durmak isterim. Zafer Hanımefendi taa Sultan 
Abdülmecid zamanından yani tanzimattan itibaren değişimi temsil eden ve 
Avrupaîleşmenin tipik örneklerindendir. Büyükbaba Hilmi Efendi ne kadar ala
turka, ne kadar kişilik, fikir ve mesele sahibiyse Zafer Hanım o kadar fikir ve 
mesele sahibi olmaksızın alafrangalık gayreti içerisinde bir soyludur. Necip Fazıl 
bu çevreye Efendisine açılan yolun başındaki "malzemelik dekorlann bahane 
tipleri" diyor ama bizce onun geçiş noktalarındaki sıçrayışlan da öyle bir çevre
nin itici malzemesiyle meydana gelmiştir.

Kesik saçları, sultanî edasıyla bu kadın onun ifadesiyle "Abdülhamid devrin
den Meşrutiyet sonrasına aktanlan Şark ve Garp bulamacı, Tanzimat artığı, mih
rakından oynatılmış, yeni mihraka oturtulamamış, hafakanlı İstanbul hanımefen
disinin en tipik örneğidir. Piyanosu, elmaslan, ziyaretleri dillere destan bu kadın 
Batı dillerinden çevrilme sepet sepet romanlarıyla Necip Fazıl'ın hafızasında ade
ta görkemli bir tahta oturur. Vehimli, sinir kumkuması Zafer Hanım'ın denizden 
korktuğu için vapura binmeyen, yangından korktuğu için yatağının altında her 
ihtimale karşı bir ip merdiven saklayan, daima ilaç şişeleriyle dolu maun dolaba 
abanık oturan, çocuk sevmeyen, şefkat duygusunun ne olduğunu bilmeyen bir 
marazlı örnektir. Fakat büyükannenin sepetlerindeki romanlardan Necip Fazıl hiç 
mi birşey almamıştır? O vehimlerden, hafakanlardan çocuğa hiç mi birşey akta
rılmamıştır? Bence büyükanne mutlaka mizacından ve alışkanlıklarından ona 
birşeyler vermiş olmalıdır, ileride babadan ve büyükanneden tevarüs ettiği prens 
yaşayışı, bohem hayatı bu mirasın ifadesidir kanaatindeyim. Necip Fazıl'ın ko
naktaki yaramazlıkları o derece başa çıkılmaz bir durum arzeder ki büyükanne 
onu uyuşturacak bir uyutucu keşfeder... O da romana alıştırmak ve o sepetlerdeki 
dünyaya itmek.. Şöyle diyor:
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"Fransızlann aşağı tabaka muhabirlerine ait tümen tümen tercüme. Kırmızı 
kadifeli, mantolu ve şapkalı, yeşil türbeli şövalye, baykuşlar ve kara kediler ara
sında sırıtan tek dişli büyücü kadın. Aradaki kuleden çuval içinde denize atılan 
ceset, siyah kukuletalı, kambur zangoç, beyazlar giyinmiş bakire, silindir şapkalı 
ve çekme rugan potinli kont cenapları..." O, bu döneme "Abur cubur okuma has
talığı" diyor. Pol ve Virjini, Graziyelle, Madam O Kamelya, Anna Karenina, Za
vallı Necdet gibi hissi yönü ağırlıklı yerli yabancı romanlardır bunlar.

Necip Fazıl'ın annesi, Girit muhacirlerinden temiz, müslüman bir ailenin kızı
dır. Aksaray taraflarında kulubemsi bir evde oturan Mediha Hanım konağa gel
dikten sonra Zafer Hanım anlı şanlı gelini değil, bir çeşit ırgatı veya hizmetçiyi, 
küçük beyin yani kocasının ise "Getirin, götürün" naraları arasında emir kulu du
rumundadır. Bu anne Necip Fazıl'ın "O ve Ben", "Kafa Kâğıdı" eserlerinde 
"Sirkeli Bezler” bölümünde anlattığı o hastayken alnında gezinen bir şefkat eli o- 
lacaktır. Mediha Hanım onun Bahriye Lisesinden ayrıldıktan sonra Darülfünun'a 
gitmesini isterken şiirle de uğraşmasından hoşlanan bir annedir. Necip Fazıl, 
"Beni şiire teşvik eden odur" diyerek bu ilgiyi ortaya koyar.

Necip Fazıl'ın kadın dünyasına ilk ilgileri daha çocuk yaştayken başlar. 
Varlıklı bir aile... Çemberiitaş'ta bir konak, Büyükdere'de yalı, Beykoz-Şile ara
sındaki çiftlik, Sarıyer'deki köşk, Kocamustafapaşa'da han ve evler, Kapa- 
lıçarşı'da dükkânlar... Konakta ahçı, ahçı yamağı, zenci uşak, halayıklar, Bingazi 
muhaciri, hususi hizmetçi daha bir kısım görevliden başka bir de 40-50 
yaşlarında bir matmazel vardır. Matmazel konağa Necip Fazıl'ın babasına Fran
sızca öğretmek üzere gelmiştir. Dantela yakalı, saçlan vıcık vıcık biryantinli bu 
kadın Necip Fazıl'ın çocuk dünyasının ilgilendiği bir tiptir. Daha sonra halasının 
oğlunu saçları kurdelalı kız arkadaşı için kıskanacaktır, hatta tekmeleyecektir. Bu 
olayı, Necip Fazıl'ın mizacında çocukluğundan itibaren hep sahip olma 
arzusunun bir ifadesi olarak yorumlayabiliriz. Heybeliada'da Bahriye 
Mektebindeyken aşık olduğu A ise yine bir hastalık veya iptila şeklinde şairi 
meşgul etmiştir. Otobiyografik eserinde karşımıza çıkan Latinlerin "Odora di 
Femina” yani kadın kokusu tabiri çocukluğundan beri kadınlan algılayış biçimini 
yansıtır. Heybeli'deki A'yı da böyle bir esrarlı koku olarak düşünür ve kızın 
çağrışımları renk, mana tüten bir buhurdanlığa döner. Fakat çocuk yaşta onu 
saran romantizm bulutlan içerisinde küçük kardeşi Sema’mn ölümü de yer tutar. 
Rıza Tevfik'in "Selma Sen de Unut Yavrum” şiirini bu acıyla Vaniköy'deki 
Rehber-i ittihat yatılı mektebinde pencereden Boğaza bakarak gözyaşları 
dökerek okuduğu günler, Selma onun ruhunda bir pişmanlık sızısı gibi 
durmaktadır... Ağabeyinin bir çeyrek lirasma karşılık bir defa ısırdığı elmayı ona 
uzatan Selma ölümüyle bir vicdan azabının ifadesi olur. Necip Fazıl'ın 
hikâyelerinde kadın ikinci, üçüncü planda görünmekle birlikte hayata bir 
yerinden hakim olan dümenci veya tekneyi alt-üst eden fırtına gibidir. Perdenin
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arkasında durarak felaketleri ya da mutlulukları hazırlar, ama daha çok felaketle
ri... Nefsanî duygular, esrarengiz, menkıbemsi olaylarla örülü ve psikolojik 
derinlikleri olan bu hikâyelerde insanın daha çok şer tarafı incelenir, tahlil edilir. 
Kumar illetinin anlatıldığı hikâyelerde yazar kendi kendisini de mahkemeye 
çıkartarak iç dünyasını didik didik eder... "Hayalet" hikâyesinde kadın şeytanî 
rolüyle karşımızdadır. Genç bir erkeğin kanına giren, onu intihara götüren bir 
mahlûk... Fakat bazen bu tipler yazarın iç dünyasında kendisini hesaplaşmaya 
zorlayan çirkinliklerin de görüntüye dönmüş, mücessem hale gelmiş şekilleridir. 
Çirkin, yaşlı ve iğrenç kumarbaz Matmazel Fofo'nun peşinden giden genç 
kumarbaz aslmda nefsinin ardından sürüklenmektedir.

Yazarın kendi içindeki zıtlar çatışması zaman zaman ona bir ayna gibi 
hakikati, zaman zaman da kendi içyüzünü gösterir... "Yusufçuk" hikâyesinde vic
danının sesi bir küçük kuşken, "Yemin" hikâyesinde genç yaşta ölmüş hala kızı
dır. Burada hala kızı ile Necip Fazıl'ın ölen kardeşi Selma arasında bir pişmanlı
ğın ifadesi olmak bakımından ilgi kurulabilir. Yazar istemediği bir yola girdiği 
zamanki suçluluk duygusunu da bu hikâyelerde samimi bir anlatışla ortaya ko
yar. Ne zaman vicdanı sarsılsa ve istemediği bir yolda olsa annesini öldürmüşce- 
sine suçluluk duyar ki bunu manevî cinayet tabiriyle ifade eder.

Yazarın dikkatleri bize eski İstanbul dekoru içerisinde saraylı kadınlar, kıyı 
mahallelerinden insanları hem geçmişin değerleriyle var olan insanları hem de 
birtakım çirkinliklerin kurbanı insanları bulup çıkarır. Çirkin ve güzelin, değer
liyle değersizin bir arada olduğu bir bohçayı karıştırır ve oradan bulduklarını 
gözler önüne sürer. "Prenses" hikâyesinin zenginliği yoksulluğa dönmüş, kedi
leriyle var olan ve nefes alan cumbalı evin ihtiyar saraylısı ile devrin modalarını, 
alafrangalaşmış görüntülerini yan yana getirirken de öyle. Etyemez'deki iki 
suratsız kâgir ev arasına sıkışmış bu ahşap evceğiz, cemiyeti silip süpüren, değer
leri alt-üst eden modaların tanığıdır. Bir tarafta takunyalı çocuklar, yeldirmeli 
kadınlar diğer tarafta karavel saçlı, iğne topuklu daktilo kızlar... Bu mahallenin 
değişimleri sanki iki kelimeyle ifade edilmiştir; Sultan ve prenses... Biri alaturka 
hayatı, diğeri Avrupaîleşmeyi anlatıyor.

Realist bakışın önemli örneklerinden olan "Kırmızı Kordela" yoksul, 
takunyalı Perizad'ın kötü yollardan kazanç sağlayışını anlatırken evde hatim 
indiren ve ölümü bekleyen baba ile tezadlı bir dünyayı ortaya koyması bakımın
dan ilgimizi çeker. "Viyolensel"de zamane çocuğu oğluyla dünyası bağdaşmayan 
Zehra Hanım yine bu eski İstanbul sokaklarının Müslüman dünyasından seçilmiş 
bir örnektir. Bütün bu iyi yürekli törelere bağlı kadınlar çoğu zaman ölerek, 
cemiyeti süfli yanlarıyla başbaşa bırakırlar onun hikâyelerinde.

Hasane Bacı da öyle. Hasane Bacı Anadolu'lu ermiş bir kadın. Cesaretin, 
vatanseverliğin, mücadeleciliğin timsalidir. Hasane Bacı'nın yakınlarını Birinci
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Dünya Savaşında düşman komitecileri katletmişler, o ise kurtulmuş, daha sonra 
doğudan Batı Anadolu’ya göç etmiş. Milli Mücadelede de mermi taşımış kahra
man kadınlardan. Fakat ona Bacıyan-ı Rum demek daha doğru. O bu çağda ger
çek Müslümanlığı göremeyişi kırıklığı içindedir, insanları gerçek Müslüman ol
maya olmaya davet eden bir ermiş...

Necip Fazıl'ın hikâyelerinde içki, kumar müptelası sosyete kadınları da 
karşımıza çıkar. Mini etek, favori, boyalı tırnaklar gibi devrin özentilerini yansı
tırken "Örtüdeki Sn" hikâyesiyle züppe gençlerle genç şair arasında kadımn ör
tünmesi hususundaki tartışmalara dikkat çeker. "Mini Etek" hikâyesinde görüldü
ğü üzere kadın kıyafetlerinin devir devir hatırlanmasıyla buna bağlı olarak ahlâk 
telakkilerinin uğradığı değişiklik de dile getirilir. "Babaanne” hikâyesinde eski 
Türk kadınının özellikleri, manevî yapısı yeni nesillerle karşılaştırılır. Ona göre 
eski kadın sadece yaşayış şekli, kıyafet bakımından değil, çocuğa gösterdiği sev
gi ve şefkatle de farklıdır. O anne gece uyumaz, hasta çocuğunu bekler, alnına 
sirkeli bezler kor, üzerinin örtüsünü düzeltir. Burada yazar kendi çocukluğunu ve 
hastayken annesinin kendisine gösterdiği ilgiyi hatırlamış olmalıdır.

Necip Fazıl kendisine göre kadımn tarifini "Babıali" eserinde yapıyor ve 
diyor ki: "Kadın bir fikirdir; heykelleşmiş ve erkeğin mukabili cinsiyete bürün
müş ulvi bir fikir. Ulviyetine mukabil de istidadını yaşattığı süfliyet meydanda."

Esrar hikâyesinde de buna benzer bir cümleye rastlarız. "Kadın et ve 
kemikten bir biçim değil, bir fikirdir. Erkekteki fatihliğin dışarıya aksetmiş ve bir 
heykel şeklinde donmuş abidesi."

"Babıali kitabında müslüman kadınla batının kadın telakkisi arasında 
karşılaştırmalar yapılır. îslamiyette kadın üzerine titrenen bir hicap mevzuudur. 
Yazar batının kadına bakışım Donjuan örneğiyle karşılaştırır. Buna göre batı 
kadında kadmı kaybetmekten başka birşey yapmamıştır. Oysa îslamiyette kadın 
vazgeçilmez ve saygı gören bir varlıktır. Burada kendi hayatından verdiği örnek 
"Aynadaki Yalan" romanındaki yalı sosyetesinin gözbebeği Belma ile son derece 
benzeşir.

Necip Fazıl'ın "Aynadaki Yalan" romanı bize dört kadm tipini tanıtır. 
Sosyalist Mine, yalı sahibi Belma, köylü kızı Hatice ve roman kahramanı Na
ci'nin annesi...

Kadm bir vasıta bir menzile varmak için imtihan şeklinde akseder onun bu 
romanına da. Roman kahramanı doçentlik tezine hazırlanan Naci'nin iç çatışma
larının temelinde iki kadm vardır, Mine ve Belma... Naci yolunu henüz 
seçememiş, inanan fakat şeytanî, nefsanî tuzaklardan da kendisini büsbütün 
sıyıramayan bir genç. Mine materyalist, bugünün tabiriyle "entel" Emine'den 
dönme Mine... Üstüne batının eğreti kimliğini, kıyafetini geçirmiş bu Mine,
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feminist, kural tanımaz, inançsız, yerine göre bohem, yerine göre eylemci, 
devrimci genç kadınlardan biridir ki bugün bu tipin cemiyetimizin birçok 
kesiminde el üstünde tutulur hale geldiğini, birçok konularda ve alanlarda söz 
sahibi olduğunu görüyoruz.

Belma ise kadınlık anlayışını yalnız kendisine bağlayacak, cisimden ibaret 
bir dişi... Fakat her ikisi de sun'i, sahte iki madalyon... Naci bu kadınların o sahte 
cazibesinden, köyde tanıdığı bir İslam bilgini hüviyetindeki Hüsmen ağa ve 
torunu Hatice'nin aydınlık dünyasına girer. Madde, manayı anlamak, sahte, halisi 
bulmak için bir vesiledir. Ancak bu vesileleri aşması gerekir. Doçentlik tezini 
tasavvuftan seçerek ilk büyük sıçrayışı yapacak Hatice'nin saf, pırıltılı havası onu 
bambaşka bir yola, çile dediği yola sokacaktır. Necip Fazıl'ın edebî hayatının ilk 
döneminde Yeni Mecmua'da ilk defa yayınlanan "Sevgilim" şiiri adeta bu 
romandaki Hatice'de ifadesini bulmuştur.

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

Varlıkta yoksul olmak, benlikten geçmek için bu romanda da Hatice Naci'ye 
gideceği yolu işaret eden fakat daha sonra kaybedilecek olan bir varlıktır. 
Hatice'nin kimliğinde Üstadın temiz bir Müslüman kadm olan annesini daha 
sonra hayat arkadaşı olarak seçtiği Neslihan Hanım'ı da görebiliriz. Hatice'nin 
hastalığa yenilişi, Necip Fazıl'ın küçükken ölen kardeşi Sema'yı da bir bakıma 
akla getiriyor. Fakat onu Hatice'ye iten "Allah'a bağlan, yalancı dünyadan geç ve 
korkma!" diye gerçeği gösteren yine annesidir. Naci'nin sığmağı abide kadm. 
Genç adamın ruhuna şifa aydınlıkları serpen de o... Tıpkı yazarın çocuklukta al
nına sirkeli bezler koyan annesi gibi... İşte yine Naci'nin ağzından söylenmiş aynı 
cümle karşımıza çıkıyor: "Kadm bir fikir. Kadm üstün fikrin kalıba döktüğü 
heykel. Onu o zannedip kendisinde başlıyor ve bitiyor sandın mı bu heykel 
çöküveriyor, tepesine bir yumruk inmiş balçığa dönüyor ve ortada yalnız ötelerin 
ötesini gösteren onun işaret parmağı kalıyor." "Aynadaki Yalan"da veli 
kadınların menkıbelerine de yer verildiğini görüyoruz. Bütün bunlar Naci'nin 
ahlâk kahramanlığa doğru yönelişinde kadını görmek istediği noktalardır. Böyle 
olunca da Necip Fazıl'ın romanında bir ideal kadın, ermiş olgunluğunda bir kadm 
portresi çizdiğini söyleyebiliriz. Naci'nin sahtelikten kurtulup İmam-ı Rabbani, 
Mevlana Halidi Bağdadî Hazretlerinin yolunda ermesini gerçekleştiren işte bu 
"bir fikirdir" dediği kadın telakkisidir.

Merhum Necip Fazıl Kısakürek'in roman ve hikâyelerini burada sadece bir 
yönüyle kadm konusunda tahlil etmeğe çalıştım. Fakat şu noktalan ilave etmeyi 
de lüzumlu sayıyorum. Büyük sanatkâr eserlerinde neyse o oldu. Kahramanlan-
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nın yaşadığı buhranı o da yaşadı, sürekli nefsiyle uğraşarak güzele ve doğruya 
yönünü çevirdi. Efendisi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bir tebessüm 
ve şefkatle belirlenen güzel ahlâkının ve öğütlerinin çevrelediği dünyaya sığındı. 
Ve o dünyada vefat etti. Gerideki çirkinlikleri, acımasızlıkları, pişmanlıkları, 
hırslan ise geride kalanlara bıraktı. Şunu belirtmeliyim ki büyük sanatkâr sözün 
en zehirlisini, en samimisini, en itiraf edilmez gibi olanını kâğıtlardan, 
kalemlerden esirgemedi. Allah vergisi üslubunu Abdülhakim Arvasi Hazretleri
nin "Keşke bu kadar zeki olmasaydın" diye ifade ettiği üstün zekasıyla 
birleştirerek anlatılırsa işte ancak böyle anlatılır diyebileceğim yazma sanatının 
en mükemmelini verdi. Onu rahmet ve saygıyla anıyor, böyle vefa örneği 
toplantılar düzenleyip bizlere de konuşma hakkı verdikleri için Türkiye Yazarlar 
Birliği Başkanı ve mensuplarına teşekkür ediyorum.
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Klasik edebiyatımızda edebî sanat olarak kulla
nılması yanında, düşünceyi ve duyguyu daha bir de
rinlemesine anlatmak için sembol (işaret, remiz, 
timsal, telvih vb.)e başvurulduğu söylenebilir. Sem
bolün edebi sanatlarla ilgi ve kullanımlarını, yani 
teknik yönünü edebiyat tarihçilerine bırakalım. Biz, 
sembolü bir anlatım aracı olarak seçmeye yönelten 
etken, düşünce ve bunun hikâyede, özellikle de 
Necip Fazıl’ın hikâyelerine0’ yansıyışı üzerinde 
duralım istiyoruz.

Bu arada Sembol kavramıyla anlatılmak istenen, 
Batı edebiyatında ortaya çıkan ve bizim edebiyatı
mızda da bazı şair ve sanatçılar tarafından benimse
nen "Sembolisme" akımı burada söz konusu değildir.

Sembollerle bir düşüncenin, bir duyarlılığın yani 
bir kültürün ifade edilmesi, o kültürün içdinamikle- 
riyle doğrudan ilintilidir. îçdinamik dediğimiz, öteki 
kültürlerden ayırıcı bu özellik, kendini kavratırken 
insandaki beş duyudan başka bir duyuyu da çağrıştır
maktadır. Yani insan düşünce ve duygusunun bu dü
şünce ve duyguya bağımlı olmayan başka bir kayna
ğı daha vardır. Bu kaynağı sezgi (hiss-i kable'l vuku') 
ilham vb. gibi kavramlar ile açıklamaya çalışsak bi
le yine tam bir tanım yapmış olamayız. Sezgi olsun, 
ilham olsun belli bir smıra kadar bu kaynağa işaret 
edebilirler. Meleğin Sidretü-l-Münteha'dan itibaren 
geçemeyeceği, geçmeye çalıştığında ise mahvolacağı 
gibi, bunların da biı noktadan sonra duracakları ke
sindir. Şüphesiz sezginin, ilhamın, bir düşüncenin, 
bir duygunun, yani bir kültürün semboller ile ifade- 
lendirilmesinde etkin ve önemli payları vardır. 
Sanatın ibdasında, sanat eserinin ortaya çıkmadan 
önce ve sonrasında, yani oluşmasında; sezgi ve il
ham kadar, semboller de birincil etken olarak hayati
yetini gösterirler.
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Demek oluyor ki, bilgi (düşünce, duygu) edinmemizde, bu bilgiyi hayat için 
kullanmamızda sembollerin etkisi inkâr edilemez. Ayrıca bilgilenmemizi 
sağlayan kaynak da sembole başvurmamızı zorunlu kılabilir. Hatta kılmaktadır. 
Bilgi derken yalnızca bilimsel yöntemler ile kazanılan bilgileri kasdetmediğimizi 
burada belirtelim.

Bir örnek çerçevesinde düşünme, söylemek istediğimizi açımlayabiliriz: 
Klasik düşüncemizde dünya ve öte düşüncesi ve hayatı birbirinden öz bakımın
dan ayrılmamaktadır. Ayrılık gibi gözükmesi daha çok insanın kavrayış gücünün 
yapısıyla ilgilidir. Bu balım dan hayat ve ölüm de birbirini tamamlayan ve 
açıklanmalarını sağlayan süreçler olarak kavranabilirler (ki bu bile başka 
muamma olarak önümüze çıkmaktadır.) Keza dünyayı yaşarken öteyi de 
yaşayacağımızı, hatta yaşadığımızı bir gerçeklik boyutuyla algılamaktayız. 
Dünyanın faniliğini düşünüp duyarken ruhumuzun ve ötenin ebediliğini, 
sonsuzluğunu bir mutlaklık olarak kabulleniriz ve inanırız. Daha başka örnekler 
verilebilir, ama mesele örnek çoğaltmak değil. Neyi ifade eder bütün bunlar? Bu 
ifade edişi nasıl bir terkib içinde ortaya koyabiliriz? İşte burada semboller 
kendilerinin gereğini duyururlar bize. Bir kez sembolle ifade etmeye çalıştığımız 
olay, durum ve vakıa gibi şeyler aslında iç dünyamızda yankıları olan şeylerdir. 
Ama bu şeyleri biz sahip olduğumuz görünen ve bilinen yetenek ve algılar ile 
dışlaştırmamaktayız, onları bu yetiler ile yakalamamaktayız. Ama onlara karşı 
derinden ihtiyacımız, hatta mecburiyetimiz de vardır. Bir bakıma kendimizi 
feshedip sonsuzluğun, ebediyetin sembolü şeklinde nitelerken, aynı zamanda iç 
dünyamızdaki ruhumuzdaki bu özelliği dışa vurmuş oluruz. Ancak biliyoruz ki 
ne gökyüzü gerçekte sonsuzdur, ne deniz ebedidir. Çünkü bunların fani olduğuna 
inancımız ve değer hükümlerimiz gereği kesinkes inanırız.

Bu ön açıklama gereğini, başta söylediğimiz üzere, Necip Fazıl'ın 
hikâyelemde bariz bir şekilde görülen çift yönlü bir anlamı kendi bağlamları 
içinde aynı zamanda ifade ederken nasıl bir sembol kullandığını belirtmek için 
duyduk. Gerçekten Necip Fazıl'ın hikâyede başvurduğu bu çift yönlü anlamı 
yakalama üslubu bir bakıma hikâyeciliğimize ilk kez onunla girmiştir denebilir. 
Öyle sanıyorum ki şimdiye değin bu hususa dikkat edlmemiştir. Hiç şühesiz 
bunda Necip Fazıl'ın bir sanatçı, bir şair, bir düşünce adamı kimliğinin sürekli 
öne çıkması veya çıkartılma gereği duyulmasının belli oranda etkisi söz 
konusudur. Ayrıca yanlış bir gelenek olarak görülürse de edebiyatımızda bir ya
zarın, edebiyatın çoğunlukla bir alanında derinleşmesi ve sivrilmesinin öncelikle 
kabul edilmesinin de payı vardır. Bu hususlar Necip Fazıl için görece daha öne 
çıkmıştır. Gerçi kendisi bile arzusunu, eğilimini hatta tutum ve düşüncesini bu 
doğrultuda açıklamıştır. Bir düşünürdür, bir piyes yazarıdır, bir gazetecidir, bir 
hatiptir, bir hareket adamıdır o, biliyoruz. Ama öncelikle şairdir, özellikle şairdir. 
Sık sık kendisi de vurgular bunu. Şüphesiz öyledir, ama edebiyatın öteki
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dallarında en azından ürün sahibidir. Hikâyeciliği de öyle. Hikâye alanında, öteki 
alanlardaki çalışmalarına, verimlerine oranla daha az verim üzere olduğunu 
görüyoruz. Fakat bir bakıma sanatçı-düşünür kişiliğiyle özdeş hale gelen Büyük 
Doğu'nun yayımlandığı sürelerde hemen her sayısında olmasa bile çoğunluğunda 
hikâye yayınladığım biliyoruz. Bunun bir anlamı olmalı...

Söylemek gerekir ki Necip Fazıl hikâyeciliği; kaba hatlanyla ama yanlış bir 
tasnifle yapılagelen Ömer Seyfettin/Sait Faik hikâyeciliğinden farklı bir damarın 
kolbaşıdır. Bu damar, yukarıda ana başlıklar olarak değindiğimiz farklı özellikler 
yanında şu hususları da içerir: Anlatım ve teknik; özgün olaylar, durumlar, 
karakterler, ruhsal durumları etkilemesi ve yönlendirmesine göre değişik 
biçimleri içerir. Muhteva hemen hemen günlük hayatın akışı içinde ele alınır. 
Fakat bu akış sembolün yardımıyla asıl öze nüfuz etmeyi amaçlar. Hayatın yalın 
gerçekliği içinde görülen en hurda ayrıntılar bile sembolün ışığında anlamlı bir 
duruma veya konuma yükselirler.

Bir örnek ile açmak istersek, Kanaryanın Ölümü hikâyesi üzerinde 
durabiliriz. Necip Fazıl'ın hayatında önemli, çarpıcı ve trajik yönüyle sergilenen 
kumar olayı, hemen hemen bütün gerçekliğiyle birkaç hikâyede anlatılmıştır. 
(Rehinlik Maymun, Matmazel Fofo, Yemin, Surat, Maça Kızının İntikamı, Hasta 
Kumarbazın Not Defterinden vb.) Kanaryanın Ölümü hikâyesi de bunlardan biri. 
Hikâyede anlatılan, bir salonda oynanan kumar oyunu ve boğucu havasıdır, insan 
bu boğucu havayı, ustaca verilen ayrıntılar ile bütün gerçekliği içinde yaşar. 
Aslında bir yaşamak değil, hayatın trajiğine bilinçli bir saldın gelgitidir bu. Bu 
arada bu trajiğin ötesine aşmak için mahpesinde çırpınan, ama ne bu mahpesin- 
den, ne bu çırpınıştan ancak hikâyenin sonlarına doğru haberdar olacağımız 
ruhun varlığı karşımıza çıkar: O, bu şartlar ve bu ortak içinde bir mahkumdur. 
Fakat aynı zamanda, insanın kürtuluşunu sağlayacak olan manevî güçtür, ilk 
anda bizi çekmeyen veya dikkat nazarımıza yükselmeyen bu manevî güç ruh; 
kanarya, kafesindeki kanarya sembolüyle birden öne çıkar:

"-Bu kuşla ruhun arasındaki münasebeti ara ve bul!"(2).

Kanarya nasıl kafeste mahkum ve aynı zamanda mazlum durumundaysa ruh 
da insanda öyle: Ten-kafesinde ruhu mahkumdur, tutsaktır; yabancısıdır üstelik, 
ne kadar oynamış ve zevk almış görünse bile bu ortamda. Aslında ruh zorla 
girmiş gibidir bu ten-kafese. Kanarya da öyle. Her ikisi de kurtulmak ister bu 
kumar salonundan, bu duman altı olunmuş kâbus aleminden, manevî iflasa 
anbean sürüklenilmekte olan bu ortamdan ve insanlardan. Ama biri kafese 
mahkumdur, öteki kumara; yani içindeki iblise, işte bu durumdayken kanaryanın 
ölümü ona bir kurtuluş kapısının varlığını çağrıştırır, zayıf da olsa. Kanarya 
ölmüştür, ama kurtulmuştur da! Böyle bir trajik son ile kurtuluşa ermesi, 
mahpesliğinin de ne denli trajik boyutta olduğunu yoğun bir şekilde vurgular.
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Oysa insan için, elbette kumarbaz için de aynı yol, görünüşte kurtuluşa açılan bir 
kapı çağrıştırsa da gerçekte bunu sağlayıp sağlamayacağı kuşkuludur. Bir bakıma 
başka türlü bir mahvoluşa bile götürebilir bu yol. Ne var ki bir çıkış, bir kurtuluş 
yolunun bulunması da gerekir. Ama nasıl? Kumarbaz "bu taşların üzerinde 
kalbini parçalamak üzere tırnaklarını yüreğinin üzerine götürdüğü zaman orada, 
kanarya ölüsünden başka bir şey"<3) bulamamış olsa bile de mi? Hayır, ruhun 
safiyetine yönelerek.

Ruhun safiyeti dedik. Çünkü ruhun sefaletini de görürüz, hem de yoğun, 
marazlı, alabildiğine tutkulu bir şekilde görür ve duyarız Necip Fazıl'ın 
hikâyelerinde. Kanaryanın Ölümü'nde ruh safiyeti aranırken, Yılan Kalesindeki 
Hazine'de aksine eski bir derebeyinin yılanlanmış ruhu sözkonusu edilir. 
Sefihleşmiş bir ruha telmihde bulunulur. Boz bir yılana dönüşen bu sefih ruh, 
dünyanın en aşağılık görevini yüklenmiştir: Derebeyinin gizli hâzinesini 
saklamak ve korumak. Bu gizli hâzineye tamah eden herkesin ölümle 
sonuçlanacak bir serüvene girişmesi ise; insandaki hırsın ve tutkunun bir başka 
anlatımıdır: Tutkunun insanı götürdüğü ve yönlendirdiği korkunç son. Bütün 
bunlar doğrudan doğruya söylenmez hikâyede. Ama semboller aracılığıyla daha 
çarpıcı, daha etkileyici, daha bir anlam genişletici boyutta sergilenir. Derebeyinin 
hâzinesinin, yani zenginliğinin, daha açığı parasının aynı derebeyinin boz bir 
yılana dönüşmüş ruhu tarafından beklenmesi. Öte yandan bu ruh, içinde hâzineye 
karşı istek beliren herkesi tahrik ederek çağınyor, korkutsa da çağırıyor ve 
çağrılan herkes akıbetlerini bilseler bile boyun eğiyorlar. Hikâyenin teması bir 
halk masalı veya efsanesinden alınmış olabilir.

Çünkü güneyde Ceyhan/Osmaniye taraflarında böyle bir kale var. Necip 
Fazıl'ın Ceyhan'da bir süre bulunduğunu da biliyoruz. Eğer hikâye böyle bir 
kaynaktan besleniyorsa, o takdirde, hikâyedeki sembol Anadolu insanının inanç 
ve değerini daha çarpıcı bir biçimde sembolleştirme durumundadır. Açık ama 
aynı zamanda sembol değeri ifade eder yoğunlukla yüklü başka bir hikâye ise 
Eski Elbiselerin Hafızası hikâyesidir. Bu hikâyede eskicide satılan elbiselerin ve 
mankenlerinin diliyle, elbiselerin insan ile birlikte olan birlikteliklerini, zamanın 
ötesine taşan hatıralarını ve gizlilik yüklü ilişkilerini sembol aracılığıyla daha 
derinden duyarız ve yaşarız. Bu sembol bizi eşyanın da bir dilinin, bir ruhunun 
bulunduğu düşüncesine götürür. Aynı temanın Tanpınar'ın Geçmiş Zaman Elbi- 
seleri(4) hikâyesine değişik bir şekilde etkidiğini, fakat Tanpınar'ın aynı yoğunluk 
ve esrarı, derünîliği yakalayamadığını, plastik ya da dıştan bir bakışın sonucu 
olarak hikâyeye yerleşmesi gereken sembolü adeta etkisiz duruma düşürdüğünü 
görürüz. Onun içindir ki Tanpınar'ın görece, albenili dünyasını biraz araladığı
mızda, bir sırrı ifşa eder umuduyla bu dünyaya nüfuz etmeye çalıştığımızda, 
hemen değişik, nerdeyse sığ bir kıyıda dolaştığımızı anlarız. Bunun nedeni bence 
Tanpınar'ın soyut planda kuşkucu bir aklın verileriyle metafizik alanı
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duyumsamaya çalışmasıdır. Halbuki Necip Fazıl, ruhunun katılmasıyla metafizik 
bölgeye hemen geçer, daha doğrusu onu süreğen yaşar bir haldedir. Şüphesiz 
Onun derin tasavvuf! seziş, bilgi ve deneyimi, canlı bir yaşayışla da beslenmiştir. 
O yazdığı hikâyeyi bir kurgu düzeyinde oluşturmaz ve bırakmaz, yaşadığım sem
bollerin gerisinde olanca yaşanılırlığıyla hikâyeleştirir. işte hikâyelere egemen 
olan atmosfer; Onun ruhunun derinliklerinde çınlayan anlardır, hatıralardır, 
durumlardır, duyarlıklardır, pişmanlıklardır, çilelerdir, kısaca med ve cezirlerdir. 
Yani fert olarak varolma sürecine girdiğinde karşılaştığı korkunç yalnızlık, onu 
bu muammayı eşelemeye zorlayacaktır:

"Ben bu hareketleri idare eden saikleri düşünmeden, yahut düşündüğümü 
bilmeden ondan ürkmüş ve kalabalığı makul hududu aşan bu uğultulu aile içinde 
sonsuz bir yalnızlığa mahkum olmuştum (...) herkesin müthiş bir yalnızlığa 
düşmesi için bu kadar çokluk olması kafı"(5) gelecekür. Fakat bununla da yetinil
meyecek "bir akrebin kıskacı halinde marazi bir hassasiyet"in ısırması, 
"dişlemesi"<6) gerekecektir. Isıran ve dişleyen ise ölüm vakıası olacaktır. Ne var 
ki, doğrudan ölüm vakıasından söz açılmayacaktır. Kızkardeşin ve büyükbabanın 
ölümleri bu ölüm vakıasına nüfuz etmek, ölümün künhüne varmak için sembol 
olarak seçilecektir.

Nitekim gözünün önünde ölen büyükbabanın ölümü ve buradan hareketle 
ölüm muammasını çözme isteği hemen sembolleştirilecektir: "Yorganın altından 
fırlamış yeşile çalan sarı renkte kupkuru bir ayak..."<7>. Ayağın yorganın altından 
fırlamış olması, iradenin buna bağlı olarak yaşama arzusunun yokluğunu; yeşile 
çalan sarı renk ölümün karşısında uğranılan çaresizliği; kupkuru ayak ise 
hayatiyetin ölüm tarafından emilişini çağrıştırır ve duyurur. Öyleyse şu soru 
kaçınılmaz olarak sorulmalıdır: "Bu adam öldü mü? Bu adam yok mu artık?"(8> 
Ve arkasından da bu muammayı çözme cehdiyle kıvranan bilincin arayan9 
soruları yankılanmaya başlar: "Mümkün değil, çıldırırız, yine inanmayız. 
Halbuki çıldırmayız. O halde inanır mıyız? inanmayız da(...) onsuz yaşamaya 
nasıl razı oluruz? Razı olmayız. Herşeye rağmen onsuz (yani ölüm) yaşamaya 
alışmamak elimizde değil.

Nihayet bir ilmek yakalar:

"Madem ki biri yaşadığı halde yok olabiliyordu, öbürü de yok olduğu halde 
yaşayabilirdi(...) ölüleri dirilerden daha mükemmel ve tam bir fiilin şartları 
içinde yaşıyor" farzedecektir. Öyle ya, "Kim demiş sanki, ölüler yaşamıyor?" 
diye!

Ne varki, bu farzediş için "Beş duygumuzun müşterek ve tek duygu halinde, 
bir varlığın künhüne yalnızca"02’ varabilecek bir akıncısının varlığı gereklidir. 
Yani "hassasiyetimiz" öncelikle "tabi'nin" üstüne çıkması ve "yepyeni bir ale-
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mi"(13) keşfetmesi şarttır. O zaman varlığımız yeni bir 
donanıma bürünebilir ancak ve: "Ölüler yaşıyor, 
anlar yaşıyor; bütün hisler, fikirler, heyecanlar, 
fezada, aklın gidemeyeceği kadar uzak ve başka bir 
iklimde ve muallakta, dumandan buz haline geçmiş 
billur ve sivri kayalıklar şeklinde yaşıyor...<14) 
diyebilmeli. Söylemeye gerek bile yok, telmihen 
anlatılan varlığın ilk yaratılışıdır burada. Böylece bir 
mutlaklığın ve ona dayanılarak varlığın yeniden 
anlam kazandığını, dolayısıyla ölümün de yeniden 
varoluşa açıldığım kavrarız. Çünkü ölüm, hayatın 
anlam ve değerlerini ifşa eden bir esararlı vakıadır. 
Öyleyse-onu hayatın bir yüzü, bir bölmesi, ikiz 
varlığı olarak idrak etmemiz, onun muammasını kut
sal bir sır olarak saklayıp korumamız gerekir. Sırtlan 
hikâyesi değişik bir açıdan bize bu kutsal koruma 
gereğini ihtar eden içli bir hikâyedir. Bir yönüyle 
Sırtlan imgesi bir ölüye karşı girişilen korkunç 
saldırıyı anlatmayı amaçlar. Buna karşı atın sezgisel 
yaşanırlığı ölüme karşı takımlması gereken kutsal bir 
saygıyı çağrıştırm aktır. Karısını kaybeden köy 
muhtarının, sırf ölümden dolayı etrafında örülen 
esrarlı saygı halesi, atın ürperişleriyle bir benzerlik 
gösterir. Çünkü muhtar en yakım bir varlığı ölüme 
armağan ettiği için ölümün muammasıyla kaynaşmış 
ve böylece başka b ir varlık  görünüm üne 
bürünmüştür. Aynı atmosferi değişik boyutlarda 
Prenses, Yusufçuk, Şehid. Hayalet gibi hikâyelerde 
de yaşarız.

DİPNOTLAR
*  "Necip Fazıl Anma Hafta
sı" çerçevesinde "Necip 
Fazü'ın Hikâye ve Roman
ları" oturumunda sunulan 
bu tebliğ; "Edebiyat ve 
Suç" (Akabe Yayınlan, İs
tanbul 1988) isimli kitabı
mızın "Hikâyede Sembol" 
yazısının gözden geçirilmiş 
şeklidir.

(1) Necip Fazıl Kısakürek : 
"Hikâyelerim", İstanbul 
1970.

(2) age, s.103.

(3) age, s. 104.

(4) Ahmet Hamdi Tanpınar 
: "Abdullah Efendi'nin 
Rüyâları" (Hikâyeler, İs
tanbul 1972)

(5) N ecip  F azıl : 
"Hikâyelerim", "Bir Yal
nızlık Gecesinin Vehimle
ri", s.8.

(6) Aynı yerden.

(7) age, s.10.

(8) Aynı yerden.

(9) age, s.10-11.

(10) Aynı yerden.

(11) age, s.13.

(12) age, s.14.

(13) age, s.15.

(14) agfe, s. 16.
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Edebiyat, başlangıcından beri sinemanın temel 
kaynaklarından biri olmuştur. Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de pek çok edebî eser sinemaya uyarlandı. 
Başta roman olmak üzere, hikâye ve tiyatro eserleri
ni, hatta Ahmet Muhip Dıranas'ın "Fahriye Abla" 
şiirini film olarak seyrettik. Bu uyarlamalar genellik
le edebiyatçılar tarafından değil, senaristler veya yö- 
netmenlerce yapıldı. Kendi eserlerini senaryolaştıran 
edebiyatçılar da oldu. Ayrıca, doğrudan senaryo ya
zan edebiyatçılarımızın sayısı son yıllarda televizyo
nun yaygınlaşmasıyla arttı. Özellikle yazarlıkla geçi
nen edebiyatçılardan bir kısmı senaryo ücretlerinin 
edebî çalışmalara göre daha yüksek olduğunu görün
ce, TV dizileri senaryoları ya da film senaryosu yaz
mayı tercih ettiler. Attila Ilhan, Emine Işınsu, Sevinç 
Çokum ve Tarık Dursun K. bunlardan birkaçı. Selim 
ileri, Füruzan ve Zülfü Livaneli gibi bazı yazar ve 
sanatçılar ise, kendi eserleri veya başka yazarların 
eserlerinden yapılan uyarlamaların yönetmenliğini 
de üstlendiler.

Edebiyattan sinemaya yapılan uyarlamalara 
baktığımızda dikkat çeken hususlardan biri de komp
le sanatçı diyebileceğimiz bazı edebiyatçılarımızın, 
edebiyatın hemen her dalında eser vermekle yetin
meyip senaryo da yazmış olmaları. Bunlar âdeta bü
yük, önemli sanatçı olmanın bir gereğiymişçesine 
her sahada varlık göstermeyi ihmal etmemişler. Bu 
özelliğe sahip birkaç edebiyatçı adı da verelim: 
Nâzım Hikmet (senaryo yazarlığı yanısıra yönetmen
liği de var), yönetmenlik de yapmış bir başka senar
yo yazarı edebiyatçımız da Attilâ Ilhan. Selim ileri, 
Emine Işınsu, Tank Buğra ve Tank Dursun K. Bu 
isimler edebiyatın en az beş dalında eser vermekle 
kalmamış, senaryo da yazmış edebiyatçılanmız. Bu 
özelliğe sahip edebiyatçılarımızdan biri de Necip
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Fazıl Kısakürek.

Necip Fazıl, edebiyatın bütün dallarında eser veren ve senaryo da yazan 
herhalde tek sanatçımız. "Senaryo Romanların" adıyla yazdığı senaryolardan 
"Sen Bana Ölümü Yendirdin" ve "Deprem" Yücel Çakmaklı tarafından "Zehra" 
ve "Çile" adıyla sinemaya uyarlandığı gibi, oyunlarından "Bir Adam Yaratmak" 
yine Yücel Çakmaklı tarafından televizyona, "Namı Diğer Parmaksız Salih" Tur
gut N. Demirağ tarafından ve "Reis Bey" Mesut Uçakan tarafından sinemaya 
uyarlanmıştır. Ayrıca, Lütfl Ö.Akad tarafından çekilen "Yangın Var" filminin 
senaryosu da Necip Fazıl'a ait.

Necip Fazıl'ın senaryo romanlarından "Kâtibim”, "Villa Semer", "Vatan Şairi 
Nâmık Kemal", "Canım İstanbul”, "Ufuk Çizgisi", "Son Tövbe" ve "En Kötü 
Patron" sinemaya uyarlanmamış, edebî metin olarak kalmışlardır.

Zaten bu eserler senaryodan ziyade bir edebî metin, edebî metin olarak da ro
mandan daha çok tiyatro eseri hüviyetindedirler. Diyaloglarındaki şiiriyet, 
derinlik ve mükemmeliyet sinema dili ile bağdaşmamaktadır.

Fakat, Necip Fazıl bir dâva adamı olarak, televizyon öncesinde, 20. yüzyılın 
en etkili sanatı olan sinemadan bir araç olarak yararlanmak, bu yolla kitlelere 
mesaj verebilmeyi umuyordu. Kültür seviyesi, idraki kıt, okumaz-yazmaz, 
düşünmez, sadece gördüğüne inanan kalabalıklara ulaşmanın, hakikati tebliğ 
etmenin en kestirme yolu sinema olabilirdi. Bu yol netice vermeyince Necip 
Fazıl, daha doğrudan, yüzyüze halka ulaşmanın yolunu konferenslarda buldu. 
"Demir asa, demir çarık” yollara düştü, nereden çağrılmışsa oraya sefer eyledi, 
hiç m eselesi olm ayanları bile sarsan, silkeleyen konferanslar verdi. 
Senaryolarının ulaşmadığı sinema salonlarını maddeten ve manen hiç boşluk 
bırakmadan doldurdu.

Necip Fazıl'ın senaryoları sinemaya uyarlansaydı elbette konferans dinleyici
lerinden daha çok sayıda seyirciye ulaşmış olacaktı. Fakat, bu senaryoların yazıl
dığı yılların sinema ortamı gözönünde tutulursa, Necip Fazıl kendi eserlerinden 
oluşturulan filmleri seyrettiğinde memnun olmayacaktı. Engin mükemmeliyet 
duygusu ile kaba ve bayağı müşahhasın emrindeki Türk sineması ileberaber olma 
talihsizliğini belki de çirkefe bulaşmak olarak niteleyecekti.

Necip Fazıl, "İdeolocya Örgüsü"nün Islâm ve Güzel Sanatlar bahsinde şöyle 
diyor:

"Sanat ki, bizim gözümüzde en çevik ve en gizli usûlle Allah'ı aramanın mü- 
essesesidir; nâmütenahi mücerrede, yani aslî gayesine yaklaştıkça İslâm'da değer 
bulur. Bu bakımdan bütün tslâm sanatlarından mücerredin şiiri tüter".

Simgeye, görüntüyle sezdirmeye dayalı mücerret anlatımı, metafiziği esas
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alan filmler yok değil. Fakat, yanız Ttirk sinemasında değil, dünya sinemasında 
da bu tarz filmlerin sayısı oldukça azdır. Metin Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filmi 
ile televizyon için edebiyatımızdan uyarladığı "Beş Hikâye" çalışması bu tarz 
sinemanın ülkemizdeki en yetkin örnekleri oldu. Evvelki yıl genç yönetmen 
Reha Erdem’in gerçekleştirdiği "Ay" filmi -ki bu film Türkiye Yazarlar 
Birliği'nce ödüllendirilmişti.- Bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardandı.

Dünyada bu tarz sinemanın en baş anlı temsilcilerindin Andrey Tarkovski'nin 
adım zikredebiliriz.

Fakat mücerret sinemanın varlığı biraz da senaryo ile ilgili. Necip Fazıl'ın 
senaryolan ya da oyunlannın aynen sinemaya uyarlanması ile gerçeştirilecek 
filmlerin mücerret sinemaya örnek teşkil etmesi mümkün değil. Nitekim, 
sinematografik bakımdan hayli başanlı uyarlamalar olan "Bir Adam Yaratmak" 
ve Reis Bey" filmleri bu özellikte çalışmalar değildir. Bu iki uyarlama da Necip 
Fazıl'ın eserlerine son derece bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Belki de bu ça- 
lışm alann en önemli zaafı da bu aslına bağlı kalma tercihi idi. Edebiyatla 
sinemayı özdeşleştirmek, elma ile armutu toplamaktan farksızda-.

Edebî eserlerin sinemaya uyarlanması sözün görüntülenmesi biçiminde 
düşünülemez. Sinema ayn bir dildir ve bu tür uyarlamalarda sinemaya özgü bir 
dramatik yapı ve atmosfer oluşturarak, hayatta olduğu gibi doğal ve gerçekçi bir 
anlatım gerekir. Edebî değeri yüksek bir senaryonun, sinematografik yönü zayıf
tır. Edebî özellik film içinde eritilmeli, hiçbir zaman ön plâna çıkmamalıdır. 
Hatta film tamamlandıktan sonra ortada edebiyat diye bir şey kalmamalıdır. 
Çünkü, böylelikle bir edebî eser, bir başka esere, sinema sanatına inkılâb 
etmiştir. Sinema sanatı sözel değil, görsel özellik taşır.

Hangi babayiğit yönetmen Necip Fazıl'ın eserlerini bu anlayışa bağlı kalarak 
uyarlamayı göze alır?

Senaristi, baş oyuncusu ve yönetmeninin Necip Fazıl olduğu bir film hayal 
ediyorum. Bu film soyut sinemanın en güzel örneklerinden olurdu ve bu filmin 
senaryosu da mevcut Necip Fazıl senaryolarına hiç benzemezdi diye 
düşünüyorum.



tiyatro ve 
sinemada 
necip fazıl
Abdurrahman ŞEN Yurdun dört bir tarafından gelmiş sanatçı dostla

rın bir araya gelmesine zemin hazırlayan Yazarlar 
Birliği yöneticilerine ve bizlerin bir araya gelmesin
de bir kere daha rol oynayan merhum Üstadımız Ne
cip Fazıl Kısıkürek'e ayrı ayrı teşekkürlerimi, 
şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum..

Madem ki konumuz merhum Üstadımızın sine
ma ve tiyatro anlayışı... O zaman söze O'nun sinema 
ve tiyatro üstüne söylediklerinden kısa hatırlatmalar
la söze başlayalım...

Merhum Üstad, sinema ile ilgili görüşlerini 
açıklarken; "Büyük Doğu inkılabı en büyük mikyasta 
kıymet ve ehemmiyet verdiği sinema şubesini de 
bizzat himaye ve teşvik edeceği ve her biri yepyeni 
bir buluş ifade edecek olan yerli film lerle 
canlandırmak davasındadır.

Davanın en dokunaklı telkin kürsülerinden biri 
olan sinemayı, devletimiz, bugünkü örneklerin yüzde 
yüzüne birden şâmil bir ölçüyle bütün kötülüklerden 
ayıklayıcı ve bütün iyiliklerle yeni baştan kurucu bir 
anlayış emrinde imha ve ihya edecektir." diyor. 
Sanat şekilleri içinde en büyük keşif olduğunu ifade 
ettiği tiyatro hakkındaki; "ön tarafı açılır-kapanır bir 
mikâp içinde hayatı yakalamak... Kapana kıstırır 
gibi... Tiyatro budur..." tanımlamasını da hatırlattık
tan sonra tiyatro ve tiyatro sahnesi hakkındaki Necip 
Fazıl yaklaşımını hep birlikte hatırlayalım: "TEZ'in 
laf olmaktan çıkıp, büyü olduğu yer, işte esrarlı dört 
köşe... Öyleyse mutlak iman halinde TEZ'lerin 
TEZ'ine sahip olan biz, tiyatrodan üstün ve 
dokunaklı alet kabul edebilir miyiz? Edemeyiz ama 
işte -hamdolsun- o mutlak iman yüzünden bugünkü 
Türk tiyatrosu bize kapılarım kapamış bulunuyor; 
biz de ona, yerle göğü birbirine katacak olan

Gazeteci-yazar
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tiyatromuzla karşılık veremiyoruz." Sinema üzerinde söyledikleri oldukça sınırlı 
olan, eserlerinden doğrudan doğruya ya da adaptelerle bugüne kadar; Nam-ı 
Diğer Parmaksız Salih, Yangın Var, Çile, Reis Bey, Bir Adam Yaratmak, Mümin 
ile Kâfir, Siyah Pelerinli Adam ve Mukaddes Emanet filme alınmış bulunuyor. 
Bunların içinden son üç tanesinin video filmi olduğunu da unutmamak gerek...

Demek ki öncelikle sanatçılarımız -sebepleri ne olursa olsun- NFK 
eserlerinden sinema alanında yeteri kadar istifade edmemişlerdir...

Necip Fazil merhumun tiyatro serlerindeki kişilerin hemen hepsinde 
kendisinden parçalar, izler bulmak mümkündür. BİR ADAM YARATMAK'taki 
HÜSREV, TOHUM'daki FERHAT tamamen NFK'nın kendisi olarak karşımıza 
çıkarlar... Diğer eserlerinde de bırakılan kahramanları, talî tiplerde bile NFK'nın 
izlerini görebilirsiniz...

Devrimlerin öğretildiği mektepler gibi hizmet veren-verdirilen, halkın eğlen- 
dirilirken özünden kopartıldığı tiyatro sahnelerine; inancın ve imanın ilk 
sancılarını Muhsin Ertuğrul gibi bir ismin vasıtasıyla sokan NFK’dır... O kapının 
bir daha zorlanamayışını da acı acı hatırlıyoruz hep birlikte...

Merhum üstad bizdeki tiyatronun sun’i bir müessese olduğu görüşündedir. 
Türk romanıyla beraber tiyatroyu da "kırık saksıda yapma çiçek"e benzetir. 
Üstelik bugün emin ellerde de değiller." der. Emin ellerde görmediği tiyatro 
sahnesinde, kıyasıya bir mana-madde kapışmasmı seyrettirmesi O TESİRLİ 
SİLAHA EL KOYMAK içindir... Hele her geçen gün materyalistlerce korkunç 
bir tahrip aleti haline getirilen tiyatro artık boş bırakılmamalıdır... Aradan geçen 
bunca yıldan sonra yaptıklarımıza bakarsak... Utanmalıyız...

Özeleştirinin en mükemmel örneklerini çekinmeden veren ve sağlığında 
yayınlama dürüstlüğünü, cesaretini gösteren Üstad, tiyatro sahasında da dürüst ve 
gerçekçidir: "Benim piyesim tam sahne için yani bugün sahne tekniği denilen 
şeye tıpatıp uygun olsun diye yazılmış eser değildir. Ben onu içimde nasıl 
doğduysa öylece karaladım ve sahneye öylece verdim. Onun için benim 
piyesimde bugünkü tiyatrocu kafasıyla sahne işlerine uymayan yerler varsa ona 
ben karışmam. Ben, kafamda doğan bu fikri sahneye, hareketli, ölçülü bir piyes 
diye vermedim. Onu ben oraya mütenevvir bir şiir diye verdim." diyebilen üstad- 
dır.

Eserlerinde uzun uzun konuşmalar, felsefî genellemeler ve tartışmalar yer 
alan NFK; fikrini tiyatro sahnesinde de yorumlamak, anlatmak, tartışmak cehdi 
içindedir.

Konumuz tiyatrosu olduğuna göre; ilk defa burada, meseleyi biraz daha 
açmak maksadıyla merhum üstad ile aramda geçen bir hatıramı müsadenizle
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paylaşmak istiyorum...

Bir grup arkadaşla birlikte birkaç tiyatro oyunu tecrübemizin ardından şimdi 
hâlâ şaştığım biçimde RElS BEYi oynamaya kalkıştık... Bu sebeple de hem izin 
istemek hem de yaklaşımım öğrenmek üzere Necip Fazıl’m huzuruna çıktım... 
Kısaca maksadımızı, yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi anlattım... Bana; 
"Niyetinizin iyi olduğunu görüyorum... Azminiz de yerinde... Sizden hiç bir 
maddî hak talep etmeyeceğim... Hazır eserlerimden istediğinizi de seçebilirsiniz. 
Ancaaak... Sahne hazırlığıyla ilgili bölümde eğer ki ben sahnenin görünmeyen 
geri plandaki bir bölümüne bir çivi çakılmasını söylemişsem, (bunun burada ne 
işi var? Kim görecek?) diye sormayacak ve o çiviyi oraya çakacaksınız... Bunu 
beceremezseniz o zaman Sovyet tiyatrosu gibi çıplak sahneye (burada masa var) 
ya da (burada bir dolap bulunuyor) biçiminde tabelalar asarak oynayın..." dedi...

Sanıyorum ki bu yaklaşım, bütün oyunlarında da kendini gösteren, manayı 
verebilmek için yönetmenin elini-ayağını bağlamayı tercih eden bir güvenin ve 
titizliğin misalidir...

TOHUM'un seyirciden beklenen ilgiyi görmemesi üzerine 1935 yılında 
yayınlanan bir yazısında; "Sırf kemmiyet ölçüsüyle benzetelim ve aradaki 
keyfiyet farkını tenzih ederek belirtelim ki piyesin her bitişinde TlYATRO'dan 
çıkan halk, cemaati bir kaç kişilik bir MESCİD boşalıyormuş hissini veriyordu 
insana..," diyebilen NFK'nın 1974 yılındaki;

"Camiler serbest ama bütün yollan yasak
Onlar meydana hakim, bizse camide tutsak"

mısraları arasında geçen yıllarda yaptıklarımızla-yapmadıklarımızı kıyas
lamamızın zamanının geçmekte olduğunu bu arada hatırlatmak istiycrum. Hâlâ 
camilerde tutsak kalmaya talip, camilerde tutsak kalınmanın yollarım hazırlayan
ların; mesele, meydanlara hâkim olunması olduğundaki ketumlukları ve cimrilik
lerini anlayabilmek mümkün değil...Zamamnda sahnelenebilen ve TV dizisi 
yapılan BlR ADAM YARATMAK isimli eseri hakkında NFK'nın söylediklerine 
bakmak, günümüz sanatçısının kafasındaki birçok soruyu dağıtmaya yetecek 
çapta yoğun ve anlamlıdır: "Öyle bir eser yazıyorum ki dünya ölçüsünde olmak 
iddiasındadır... Muvaffak olabilirim ya da olamam... Mesele orada değil... Ese
rim kötüyse dünya mikyasında kötü... iyiyse yine dünya ölçüsünde iyi olmalı... 
Bu tehlikeli riske giren ve işi bu ölçüde alan benim. Onun içindir ki gerek vak'a, 
gerek fikir bakımından kollanmm bütün kucaklama kabiliyetiyle davama sarıl
mış bulunuyorum. Dediğim gibi BlZE GÖRE, Türkiye'ye göre, mevcut nisbet 
unsurlamıa göre İYİ ESER diye bir mülahaza kabul etmiyorum. YA DÜNYAYA 
GÖRE İYİ, YA KÖTÜ...

Başta; sinema ve tiyatro çalışmalarının başına yerleştirilen "İslâmî"
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tamlaması yerine "BEYAZ" kelimesini kullanmamdan rahatsız olan kolaycılar, 
sanırım  m erhum üstadım ızın yukarıdaki sözleriyle beni daha rahat 
anlayabilirler...

Günümüzde biliyoruz ki; insanımızın önemli bir bölümü hâlâ sinema ve 
tiyatrodan uzak duruyor. Devleti, mektebi, okulu, öğretmem, basını ve topyekün 
cemiyetiyle CAZİP gösterilmiş kanalizasyona düşmüş bir nesil çırpmıyor. Biz 
ise kanalizasyonun yanında nutuk atmakla yetiniyoruz. Aman elimiz kirlenmesin 
de... Yaptığımız işin adı da "mücahidlik"... "Bir kişiyi kurtaran, âlemi kurtarmış 
gibidir." düsturunu hatırlayanımız ise neredeyse yok... Varsa yoksa kendimizi 
kurtarmak... Cennetten yerleri garanti altına almak... Müteahhit mantığımız en 
kuvvetli ve etkin mantık hep!..

Güzel Sanatlar içinde NFK'nın ZİRVE olduğunu taraflıları açık açık, 
karşıtları gizliden gizliye kabul ediyor... Şiirde, nesirde ve hayatında anlaşılma 
zorluğu yaşayan NFK'nın; teknik donanımı ve estetiğinin de hakkı verilerek yo
rumlanması gereken sineması, tiyatrosu üzerindeki "anlaşılma" zorluğu 
kendiliğinden ortaya çıkar...

Bugüne kadar sinema ve tiyatro alanında yapılan ve yapılamayanları bu 
açıdan değerlendirmek gerektiğini işaret ettikten sonra; affınıza, samimiyetinize, 
dostluğunuza sığınarak son birkaç söz daha söylemek istiyorum.

Son bir iki yıldır, ille de bir özel TV kanalına sahip olma yolundaki çabalar 
ortada... Oysa düşünüyor muyuz ki özel TV için gerekli alt yapımız var mıdır? 
Sanmıyorum. Bir kere sinema ve tiyatroda gücümüz yok... Basınımızın dağımk 
ve etkisiz hâli ise ortada. Sineman donanımsız ve yetersiz... Tiyatron yok... 
Basının dağınık ve etkisiz... Ve sen TV istiyorsun. Ne yayınlayacaksın orada? 
Hatırlayın... Ne diyordu üstad: "BİZE GÖRE, Türkiye'ye göre, mevcut nisbet 
unsurlarına göre İYİ ESER diye bir mülahaza kabul etmiyorum. YA DÜNYAYA 
GÖRE İYİ, YA KÖTÜ..."

"İYİ ESER" yerine tımak içinde "İYİ TV 'yi yerleştim... Karar sizin...

Yeterli senaryomuz yok... NFK'nın eserlerinden layıkıyla istifade yolları 
aranmıyor... Zorluğu ortada... Ama oynanma-sahnelenme-filme çekilme ihtiyacı 
da ortada... Biz çalışmalarımızda NFK'nın eserlerine ilgi göstermezken bu ilgiyi 
başkalarından nasıl istiyoruz ki? Çok iyi bildiğiniz gibi; şu anda çatısı altında 
bulunduğumuz TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ, geçtiğimiz günlerde Kültür 
Bakanlığına müracaat ederek Necip Fazıl'ın eserlerinin Devlet Tiyatrolarında 
sahnelenmesini tavsiye ettiler... Günübirlik "epik" çalışmalar dışında, biz hangi 
oyununu layıkıyla sahneye* koyduk da DT'den bu isteğimize olumlu cevap 
bekleyeceğiz?
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Burada şimdi maddî imkândan söz edilecek elbette... Haklı da... Amma... 
Biliyorsunuz bugünlerde özel bir TV kanalında Aziz Nesin'in TATLI BETÜŞ 
isimli eseri dizi halinde yayınlanıyor. Haftalardır TATLI BETÜŞ'ün nasıl kötü 
yola düştüğü, nasıl gözünü açtığı ve aranan bir fahişe olduğunu ailecek 
seyrediyoruz. Bu imkânı(!) bize kim sağlıyor? Bir temizlik ürünleri şirketi olan 
PRlL sağlıyor. Huzurlarınızda kendilerini gerçekten kutluyorum... Nerede bizim 
zenginlerimiz? CEMRE DERGlSl'ne "firmamız 60 milyona mal satıyor... ben 
firmama (sağcı) damgası vurdurtmam." diyerek ilan desteği vermeyen firmalarım 
(iki firma), (solcu) damgasını yemekten çekinmeyerek başka sanat dergilerine 
aynı ay içinde ilan vermek lüzumu hissettiklerine şahit oldum...

Daha acısını ise yeni gördük...

Ticarî başarısını her zaman takdirle karşıladığımız ÜLKER firması 
geçtiğimiz günlerde bir basketbol takımı satın aldı. Oysa aynı ÜLKER firması, 
aylardır kendisinden sinema dalında yatırım ortaklığı bekleyen Feza Film'e 
olumlu bir cevap verdiğini duyamadık... Basketbola yaptığı yatırımla; Şeyh 
Şamil, Sultan Abdülhamid, Adnan Menderes gibi beynelmiyel ölçülerde en az 5- 
6 yapımı gerçekleştirmek mümkün... Basketbol takımı olsun... Ama kültür ve 
sanata destek neden unutuluyor? Üstad'ın eserlerinin sahnelenmesi için gerekli 
organizasyona niçin gidilmiyor?

Bakınız... Önümüzdeki yıl 1994... Yani, üstadımızın 90. doğum yıldönümü... 
Bütün bir yıl boyunca çok etkili kutlamalar yapmamız gerekmektedir. Şimdiden 
hazırlıklar yapılmalı ve Üstad'm birkaç tane eseri filme alınmalı... Birkaç eseri 
ciddi biçimde sahnelenmeli... Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları sahnelerinin 
de NFK eserlerine açılması için ondan sonra el birliğiyle bastırmalı...

Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum...

"Ustada kalırsa bu öksüz yapı
Onu sürdürmeyen çırak utansın." diyor üstad.

Öksüz yapının şu andaki halinden memnunsak mesele yok demektir... 
Yoook... Memnun değilsek; çırak olarak utanalım...

Utanalım ve eteklerimizdeki taşları döküp, Üstad'ın eserlerinden kırıntılar 
kaparak bugün aleyhinde bulunanların, lehinde görünenlerin yerine KÜLLİYA
TINA ve BÜYÜK DOĞU'ya sarılalım...

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum....



"bir adam
yarafmak'in
yeniden
sahnelenmesi
münasebetiyle
necip fazıl
tiyatrosu
D. Mehmet DOĞAN

TYB
Genel Başkanı

Geçen yıl şiiri ve sanatıyla olduğu kadar fikirleri 
ve aksiyonuyla da yakın devir tarihimizde kendine 
has bir tesir meydana getirmiş olan Necip Fâzıl'm 
vefatımn onuncu yıldönümü idi. Bu münasebetle 
Türkiye Yazarlar Birliği, önce İstanbul'da bir hafta 
süren bir dizi toplantı düzenledi. Bu toplantılar dizi
sinde merhum Necip Fâzıl'm hergün bir yönü günde
me getirildi. Bir gün de Necip Fâzıl'm tiyatro eserle
rine ayrılmıştı.

Türkiye Yazarlar Birliği, merhum Necip Fazıl'ın 
Türk dünyasında tanıtılması için de muhtelif faali
yetler yürüttü. Nitekim, Kazakistanın başkenti Alma- 
tı'da 15-21 Eylül 1993 tarihleri arasında gerçekleşti
rilen Türkçenin 2. Uluslararası Şiir Şöleni'nde büyük 
ödüllerden biri Necip Fâzıl'a adanmıştı. Bu uluslara
rası büyük şiir ödülü Çuvaşistanlı şaire Raiza Sar- 
bi'ye verildi. Şiir Şöleni'nin bir günü Necip Fâzıl'a 
ayrılmıştı. Bu gün içinde Necip Fâzıl'la ilgili Türki
ye'den giden ilim ve fikir adamları konuşmalar yaptı
lar, Kazak lehçesine aktarılmış şiirleri okundu.

Türkiye Yazarlar Birliği heyeti Necip Fâzıl'm 
Türk dünyasına tanıtılması konusundaki gayretlerini 
Özbekistan'da da sürdürdü. Bu ülkede de Necip Fa- 
zıl'la ilgili toplantılar yapıldı. Necip Fâzıl'm şiirleri 
Kazak ve Özbek lehçelerine aktarıldı. Çile'nin 
Kazakistan’da ve Özbekistan'da yayınlanması için 
anlaşmalar yapıldı.

Geçen yıl "On Yıl Sonra Necip Fâzıl” faaliyetleri 
çerçevesinde Necip Fâzıl'm 50 yıldır sahnelerden 
uzak tutulan piyeslerinin Devlet Tiyatrolarında 
oynanması için Kültür Bakanlığı'na başvurulmuştu. 
Nihayet 1994 başında Necip Fâzıl'm en ünlü tiyatro 
eserlerinden Bir Adam Yaratmak Devlet Tiyatroları 
tarafından sahneye konuldu ve 26 Ocak 1994'te ilk
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gösterimi Ankara Küçük Tiyatro'da yapıldı.
*

Necip Fâzıl Kısakürek, 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli bir kaç isminden 
biridir. Şairliği yanında, hikâye ve roman da yazan Necip Fâzıl'ın, hayli (on beş 
kadar) tiyatro eseri, ayrıca film senaryoları vardır. Necip Fâzıl Kısakürek'in 
şairliğinden sonra en önemli ve güçlü tarafının oyun yazarlığı olduğunu 
söylemek mümkündür.

Necip Fâzıl'ın tiyatro yazarlığına yönelmesinde ünlü tiyatro adamı Muhsin 
Ertuğnıl'un önemli rolü vardır, tik eserlerini onun teşviki ile kaleme almıştır. Bu 
eserler sahneye bizzat Muhsin Ertuğrul tarafından konulmuş ve başrolü yine bu 
ünlü tiyatro adamı tarafından oynanmıştır.

Necip Fâzıl'ın ilk oyunu Tohum 1935'de yazılmış, son oyunu İbrahim Edhem 
1978'de yayımlanmıştır. Necip Fâzıl, tiyatroyu 'güzel sanatların zirvesi' olarak 
nitelemektedir, ilk  oyunu Tohum, Millî Mücadele dönemi Maraş'ını ve 
M araşlıların mücadelesini anlatır. Mücadele esasta, maddeci batıya karşı 
doğunun maneviyatla karşı koyuşu çerçevesinde işlenir.

Necip Fâzıl Kısakürek'in en ünlü tiyatro eseri Bir Adam Yaratmak'tır. ilk 
sahnelendiğinde (1937-38) büyük ilgi görmüş, uzun süre yeniden sahnelenmemiş 
olmasına rağmen, 1970'lerde televizyon dizisi haline getirildiğinde de çok geniş 
bir kitle tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Üç perdelik oyunun kahramanı Hüsrev meşhur bir tiyatro yazarıdır. "Ölüm 
Korkusu" adlı son oyunu geniş ilgi görmüş, konu eserle yazarın özel hayatı ara
sında paralellikler kurulmasına yol açmıştır. Kader ve varoluş meselesi Necip 
Fâzıl'ın eserinin eksenini oluşturur. Yazar Hüsrev'in bir tiradında kader ve varo
luş konusunu şöyle çerçeveler:

"Ben ne yaptım? Bir hududu zorladım. Kendimin dışına çıkma isterken, 
kendime rastgeldim. Meğer kul olduğumu anlamak için Allahlık taşlamalıymı
şım. Meğer sonradan hakikat yapmaya mecbur olmak için evvela yalan söyleme
liymişim! Meğer nasıl yaratıldığımı görmek için bir adam yaratmaya kalkmalıy
mışım. Ben ne yaptım? En sağlam basamağı ayağımdan kaydırdım. Körlüğü 
zedeledim. Şimdi görünen şeye nasıl bakayım? insan kaderini bir rüya gibi 
uykuda bulur. Bu rüyayı uyanık olarak nasıl seyredeyim? Allahla kalabalık 
arasında kaldım. Boşlukta nasıl durayım? "

Oyun, soyut ve metafizik bir konu çerçevesine sahip olmasına rağmen, 
dramatik yapı yönünden de çok kuvvetlidir. Necip Fâzıl Bir Adam Yaratmak'la 
Türk tiyatro edebiyatına gerçek bir trajedi şaheseri hediye etmiştir.
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Necip Fâzıl, Bir Adam Yaratmak'm hemen ardından Künye adlı eserini 
yazar. Künye'de konu bir savaş kahramanı ile ilgili olmakla beraber, tamamen 
kişiselleştirilmiştir. Oyunun kahramanı Gazanfer kendini (künyesini) aşmaya 
çalışır fakat muvaffak olamaz.

Necip Fâzıl'ın diğer tiyatro eserleri şunlardır: Sabırtaşı 1940/ Para 1942/ 
Nam-ı Diğer Parmaksız Salih 1949/ Reis Bey 1964/ Ahşap Konak 1964/ Siyah 
Pelerinli Adam 1964/ Ulu Hakan 1965/ Yunus Emre 1969/Kanlı Sarık 1970/ 
Mukaddes Emanet 1971/İbrahim Edhem 1978.

Necip Fâzıl 1930'larda başladığı tiyatro yazarlığını 1940'larda da hemen 
hemen aynı tempoda sürdürmüş, 1950-60 arasında bir süre tiyatrodan tamamen 
uzaklaşmış, 1960'dan sonra,1964 yılında peşpeşe oyunlar yayınlamıştır. Necip 
Fâzıl 1964'de yazdığı Reis Bey'de 1930'lardaki trajedi çizgisini yeniden yakalar. 
Kanunların şeklî yorumundan başka esas tanımayan ağır ceza reisinin bir adlî 
hatayı fark etmesi sonucu geçirdiği dönüşüm, merhamet ekseni etrafında insanlar 
karşısında edindiği yeni ve İnsanî yaklaşım başarıyla işlenir.

Aynı yıl yayımlanan Ahşap Konak adlı oyun ise, tamamen toplumumuzun 
geçirdiği değişimle, yabancılaşma ile ilgilidir. Üç katlı konağın her katında bir 
nesil ve onların zihniyeti vardır. 1. Neslin iyi nitelikleri, 2. Nesilde ortadan 
kaybolmuş, kötü bir taklitçiliğe dönüşmüştür. Eyyamcı, pragmatist ve hazcı bu 
nesil karşısında üçüncü nesilde ümit verici filizler de vardır. Necip Fâzıl'ın bu 
dönemde yazdığı Ulu Hakan piyesi tarihî bir kişiliği bugünün toplumuna üstün 
bir şahsiyet olarak tanıtma gayretinin bir sonucudur. Bir müdaafaname 
niteliğindeki piyes teknik olarak hayli zayıftır.

Necip Fâzıl'ın oyun yazarlığında yaptığı atılımın 1940'larda sönmeye 
başlaması veya kesintiye uğraması tiyatro edebiyatımız için gerçek bir talihsizlik 
olmuştur. Bu büyük edebiyatçının eserleri, fikrî dönüşümüne karşı çıkan tiyatro 
kesimi tarafından 1940’dan itibaren sahne dışı bırakılmıştır. Necip Fâzıl'ın bir 
süre tiyatrodan uzak kalmasının sebeplerinin başında bu olumsuz tutum 
gelmektedir.

Necip Fâzıl 1960'dan sonra tekrar sahnelenme kapılarını zorlar. Fakat 
eserlerinin önüne örülen demir perde aralanmaz.

Necip Fâzıl oyun yazarı olarak, tiyatro edebiyatımıza büyük bir yazarın 
sağlam metinlerini kazandırmıştır. Onun eserleri oynanmasa bile okunduğunda 
da etkileyici niteliktedir. Sözün kuvveti başka hiç bir şeyin yardımına gerek 
kalm adan belki de başka hiç bir Türk yazarında bu ölçüde kendini 
hissettirmemiştir.

1940'dan beri (yarım asırdan fazla) sahnelerden uzaklaştırılmış olan Necip
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Fâzıl'ın eserlerinin yeniden sahnelenmesi Türk tiyatrosunun en önemli 
keşiflerinden birisi olacaktır.

*

Necip Fâzıl'ın en ünlü tiyatro eseri Bir Adam Yaratmak'ın nihayet Devlet 
Tiyatroları repertuarına alınması bu keşif yolunda önemli bir adım olabilirdi...

Piyesi seyrettikten sonra ilk söylemek istediğimiz şu oldu: Necip Fâzıl'ın 
tiyatro eserlerine devlet boykotu gerçekten sona erdi mi? Yoksa Necip Fazıl 
adına başkalarının eserleri mi sergileniyor?

ilk cevaplar da şöyle olabilir: Devlet adma boykot sürdürülüyor. Yalnız yeni 
metodlar uygulanarak. Ayrıca, Devlet Tiyatrolarında seyrettiğimiz Bir Adam 
Yaratmak piyesi mesela "Necip Fazıl Ağlagül" adında bir yazar tarafından 
yazılmış olabilir!..

Gerçekten, yarım asır sonra Necip Fâzıl sahneye çıktığında artık o bizim 
bildiğimiz Necip Fâzıl değildir, çünkü seyrettiğimiz eser, onun eserinin adeta bir 
karikatürüdür.

Oyunu sahneye koyan İsmail B. Ağlagül, bu işi nasıl yaptığını da 
soğukkanlık la anlatm aktadır: Eseri yazarına, m etne bağlı kalarak 
sahneleyemezmiş. Bu eserde de kendini bulması gerekiyormuş. Bir kere dil 
üzerinde kalem oynatmış, 'bugünün Türkçesi'ne yaklaştırmış (Ağlagül’e bakılırsa, 
'bugünün Türkçesi'nde "kader", "farz etmek" gibi kelime ve ifadeler yoktur). 
Sonra da "Oyunun özellikle mistisizm (gizemcilik) kokan, neredeyse mistisizmi 
baş tacı eden ve ağırlıklı olarak ondan harekede, dönüp dolaşıp yine ona ulaşan 
ve ilk bakışta 'doğru' görünse de, oyunun baş kişisinin belirli bir çizgide 
gelişmesi açısından tutarsızlıklarla dolu yerlerini -acımasızca- "budar! (Burada 
'budamak'ın 'sansür' karşılığı kullanıldığım belirtmeye ihtiyaç yoktur. Ağlagül, 
bakanının 'sansür'ü sözde yasaklamasından sonra bu kelimeyi tercih etmiş 
olmalıdır!)

Bu itirafları yapan rejisör, öte yandan başlar 'Islâm tasavvufu', din, insan, 
değişim vs. üzerine tefelsüf etmeye. Mesela, ’erdem'in değişmek olduğunu 
buyurur. Yerine göre değişmek, yerine göre değişmemek fazilettir aslında. 
Ağlagül'ün işi getirip Freud'a bağlamasından tefelsüfünün kaynağını öğreniriz.

Peki rejisör bu eseri sahnelemeye mecbur mudur? Evet öyledir! Bir kere iki 
yıldır kendisine iş verilmemektedir. Birilerinin bu (pis) işleri de yapması 
gereklidir. Zaten çetrefil ve tartışmalı işler, sebebi bilinmez bir şekilde, bu 
rejisöre verilir. "Belli nedenlerle bu oyun oynanmalıydı; oynanacaktı da!"

Zorunlu olarak bu işi üstlenmek mecburiyetinde kalan rejisör de, oyunu bir
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İskandinav soğukluğu ile sahnelemeyi tercih eder, evrensel mesaj ve üslubu 
yanında millî kimliği de olan eserin bu tarafım tamamen siler. Başroldeki yazar, 
yazarın resimdeki babası, psikolog doktor, (halkın tabiriyle) keçi sakallı 
kimliğiyle aynen rejisöre benzerler, tıpkı onun usta bellediği Freud’a benzemesi 
gibi!

Bugünlerde Devlet Tiyatrolarında Bir Adam Yaratmak ve Necip Fâzıl adı da 
dolaşıyor. Dışarıdan bakıldığında Kültür Bakanlığının farklı görüş sahibi 
yazarlara eşit davrandığı imajı uyanıyor. Uygulama gerçek boyutlarıyla 
kavrandığında ise söylenebilecek olan şu: Tarafgirliğin setr edilmesi için bir isim 
ortaya atılmış ve onun eseri keyfî şekilde değiştirilerek başka bir hale 
konulmuştur!
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ölümünün 
onuncu yılında 
üsfad 
necip fazılın 
dinî eserlerine 
bakış
Ali NAR

Yazar

Allah'a hamdolsun, O'nun Rasülünü çok sever ve 
Onu en güzel tanıtan bir zatın, üstadımızın "Dini e- 
serlerini" tanıtacak biz olduk.

Dini eser ve üstad : (Ben onu hep faziletleri ile 
tamdım. Çünkü hep arka mesafeden izledim.)...

N. Fazıl Kısakürek, önce bir şair - yazar sonra 
fikir adamı diye bilinir. Ama dost düşman bilir ki, 
yine o sanatını da fikrini de " İslam Dünya görüşü " 
nün emrine vermiş ( Ona satmıştır).

İlk anda irkilenler; '  Dinî eseri' tabirine kekre 
bulanlar Hepsi edebîdir, yada onun eserleri zaten 
her kelimesiyle Islamîdir" gibi yorum dalgalarına tu
tulabilirler... Elbette; İslâmî olmayan yani İslâmî 
tahasus taşımayan eseri yoktur Üstadın. Çünkü o bir 
söz sanatı savaşçısıdır ve uğrunda öldüğü islamdır. 
Ama aynı zamanda şairdir, üslupcu yazar ve 
sanatkârdır... Sanki bu iki özellik uyuşmaz gibi gelir. 
Tabii üstadın bu hususiyetini yakalamak zordur, 
zorlukta onun üstadlığmdan gelir:

Sadece sanat ve edebiyatla iştigal edenler; dini 
bilgiyi kaynağından ve nizami şekilde alamadığın
dan bu bağlantıyı kuramaz. Terim ve kavramları 
bilen yerinde tesbit ve teşhis edemez. Hele yabancı 
mukallidi tasannuh ehli (solcu veya sağcı) taklitçileri 
sanatkâr sanarak onlardan vizeye ihtiyaç duyan, 
onlarla bulunmakla adam sayılacağını sananların 
koyacağı hüküm yerinde olmaz..

Ama edebiyattan nasibi olmayan yada zevk 
almayan bilgilerin de Üstadm sanatına bindirdiği bil
giye ve telkînî metotla taşıdığı İslâmî düşünceye 
ısınması o derece zordur...Yerindeliğini kestiremez 
öyleleri Bu iki nasibi uzlaştıranlar anlar ki; şair ve 
sanatkâr vasfından hatta üslubundan hiç fire
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vermeden Üstad, doğrudan "dinî bir konuya" da başlı başına ele almış ve "Kıl 
kadar fazla, kıl kadar eksik olmamalı" ; ilkeci tavrıyla başarmaya çalışmıştır. 
Böylece; sanatçı, fikir ve savaşını icra ederken bir de öğretici ve bilgilendirici 
olmayı becermiş; telkini metodun içine tebliği de oturtmuştur...

Biraz daha mı açık konuşalım? Üstad merhum kuru bir estetik adamı değil, 
sonsuzluğa tutkun bir iman savaşçısıdır. Bu savaşa, önce Osmanlı Mektebinde 
aldığı doğru ve bütünlük ifade eden bilgi ve esaslı kültürle girmiş, üstün zeka ve 
samimî bağlılığıyla feyzini artırarak sürdürmüştür. Yani sağlam bilgiyle sanat 
gücünü birleştirince her eser islamî, her eseri sanatlı oluvermiştir. Öyle ki; onun 
kullandığı bazı kavramların yerindeliğini; onunla hemhal olmuş ve bir bakıma 
kültürü de ileri düzeyde olanlar bile anlayamamıştır. İki örnek verceğim: Üstad, 
bizim galatı meşhur olarak kullandığımız müessese kelimesinin "Müessise" diye 
aslına uygun telaffuz eder. Yetişkin bir dostum şu itirafta bulunmuştu: "...Ben 
uzun zaman Üstadın bu kelimeyi yanlış kullandığım, bunu da şairlik gereği 
olduğunu düşünmüştüm. Sonunda onun tam yerinde kullandığım anlayınca, 
Üstadı yeniden keşfettim ki, İslâmî söyleyişi de tam kavramıştır. Yine bilgi ve 
kültürüne güvendiğimiz bir zat Üstadın Kaldırımlar şiirindeki “ ...Başını bir 
gayeye satmış kahraman gibi” mısrasında satmış kelimesine takılıyor, uygun 
olmaz diyor. Halbuki bu da “Kur'anî” bir ifadedir: (Bakara 111) “Mü'minlerden 
nefislerini ve mallarını cennet karşılığı Allah'ın satm aldıkları” diye geçer ve 
sanki bir ayetin mealini iktibas edercesine; bu anlamı Kaldınmlar'a taşınışı son 
derece beliğ bir ifadedir. (Merhum muhalifiyle; Allah'ın satın alması, kulun 
kendisini satması.) Görüldüğü gibi, Onun kullandığı terimlere bile itiraz 
edilemezdi... Tıpkı böyle de: başka konularda olduğu kadar, İslâmî ilkelerde de 
itiraz edilemez kriterlere varmıştır. Sanki yaşadığı dönemde aydın kesimin 
Müftisi idi. Biz de tartışmalı konularda en son Onun yorumu ve kararını bekler 
olmuştuk. Müftilerin yalpalı ve çekingen ifadeleri bunaltırdı, zira: Islamın Sünni 
(Sünnete bağlı) kararını söylerse Müfti gericilikle itham edilmekten korkardı 
adeta. Üstadsa hiç perva duymadan, mesela: Haramdır, küfürdür diye çarpardı 
zındıkların, hatta “Reform Kafalı” mollaların suratına... Çünkü Hadisi Şerifte 
öğülen “Fakihlik” sadece kitap yüklenilmekle oluşmaz. Onun ihlas ve derin 
idrak ile, çile teknesinde yoğurulması lazımdır... Biz o yıllarda Diyanetin başına 
gelenleri de, İlahiyatın ayağına düşenleri de görürdük. O ise, ilim ehli ile 
istişareden sonra ölçer biçer, sonucu; atom başlıklı füze gibi üç parağraflık atışla 
işlerini bitirir, gönüllerimizi ferahlatırdı demek yerinde olur.

Hani Üstad, gününde bir ulu ceviz ağacını andırıyordu. Meyve yüklü dalları 
altında başka bitki filizlenmediği gibi, yad otlar da yaprak açamazdı... 
Şimdilerde ise her İslamcı Aydın, o cins ağaçtan nadide mobilya yapabilir, eğer 
ustaya layık çırak ise... “Sanat Allah'ı aramaktır” diyen Üstad; hep sanatkâr 
kalmış, din alimi olma iddiasına kalkmamış ama “ İlmihal” kitabı yazacak kadar
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da didaktik nesir veya şiir denemiştir. Bu çift kanatla uçan kartal, “Poetika” diye 
başlı başına sanatı, estetiği billurlaştıran eserin sahibi; bir de dönmüş güzel 
sanatları ilmihal sayfalarında yargılamış; her birinin sanatlık derecesinden çok 
İslam iklimindeki yer ve değerini belirtmiştir. Yani fetvaya bağlamamıştır.

Bütün bunları yaparken de; ne çağdaş müçtehidler gibi artık “Belvâ i âmm” 
usulünü, veya “halkın maslahatı” prensibini kullanmış. Ne de hasta sanatçılar 
gibi “hangi çağdayız” safsatasına düşmüş. Dahasmı söyleyelim; gerekçesini açık- 
layamayan kuru fetvacılar gibi de sadece “günahtır-caiz değil”le yetinmemiş; 
tam, ciddi ve derin bir fakih (alim, müttakî) gibi ilim namusuyla; Edille i Erbaayı 
taşmadan; en makul ve en hassas fetvayı ortaya koymuştur... Az sonra kendi 
cümleleriyle örnekler aktaracağız. Yani kitapları adlandırıp alıntılar yapacağız.

Ama bunları,modaya uyarak; sayfa sayısı kapak kompozisyonu, baskı tarihi 
belirterek tanıtmak yerine; can damarlarından alıntılarla, sanki her birinin özünü 
sunarak anlatmış olacağız: Tabi ondan da önce birer cümleyle mahiyet tarifi 
zorunlu:

Hem öğretici, hem sevdirici,"nevi şahsına münhasır" deyimine uygun bam
başka bi İlmihal, (l.l.Atlası...) Islamın dünya görüşü ve topyekün devlet yapısını 
bütün şubeleriyle ortaya koyan, İdeolocya Örgüsü... Allah'ın toplum üzerindeki 
Hakimiyet Hakkının temsil yetkisinin Yegane mümessili son Peygamberim hayat 
ve yüce şahsiyetini telkini metodla sunan iki harika: Çöle İnen Nur, Esselam... 
Sahabe makamını ve sekseni aşkın örnekle kimliğini ulaştıran Peygamber 
Halkası... O halkadan "İlmin kapısı Hz. Ali... Bu mübarek halkadan yansıyan 
Peygamber kelamından oluşan Nur Harmanı ve Manzu Tercüme Hadisler... 
Velayet makamının önde gidenlerinden 333'ünün kimliği ve kurtarıcı nefeslerin
den meltemler... Üstadın tanıdığı ve bağlandığı Veli, S.Abdülhakim Arvasi ile 
karşılaşması ve ondan aldığı feyzin terennümü; Başta Hz. Ömer olmak üzere, 
İslam büyüklerinden güneş çapındaki ışıklar taşıyan eser; Bir Pırıltı Binbir Işık... 
Ve nihayet, Islamdan azanların Tesbit ve Teşrihi tarzındaki, "Sapık Kollar... Bir 
de, sapıkların ikbal gördüğü dönemde, şirk düzeninin ödlekliği sonucu, hiçbir 
taarruzları olmadığı halde, sadece sükûtlarından bile ürperen Batı ajanlarının 
saldırısına uğrayan Son Devrin Seçkinleri... Veya, küfür buzulunu nefesleriyle 
eritenlerin dıramı.. Nihayet özleştirdiği Siyret (Mevahib) özleştirdiği Tasavvuf 
(Reşahat).

Şimdi, bir sıraya tabi tutmadan, ve metod da aramadan, elimize gelen bu 
eserlerin göğsüne dokunup, iniltilerine son verelim:

Önce, İlmihal görüşü ve buna dair taktimi:

"Yandı kitap dağlarım, ne garip bir hâl oldu
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Sonunda bana kalain, yalnız ilmihâl oldu.

TAKDİM

• Bu eserin yıldırımı, içerime, 1960-61 hapsimde Toptaşı Cezaevinde düştü.

• Bana verdikleri kütüphaneyi idare işinde, sabahları uyanır uyanmaz ve 
akşam sayım düdükleri ötünceye kadar hep bu işle uğraştım. Dışarıyla tek 
temasım arsalarda serbest serbest havlayan köpeklerden haberini aldığım bir 
hayatın mevcut olduğunu bilmekten ibaret... Bir de kütüphane odasının 
kapısındaki sürgülü delikten mahkumlara polis romanları yetiştirmek...

• Bütün sanat, fikir, vecd, hassasiyet ve iman melekelerimi birleştirerek 
yepyeni bir hadise mahiyetinde ortaya atmak ateşiyle yandığım "iman ve İslam 
Atlası"... O zamanlar bir yığm malzeme toplamış olmama rağmen bunları tablo- 
laştıramamış ve aşkımın gerektirdiği nizam ve ifadeye kavuşturamamıştım. Zira 
göz açıp kapatmcaya kadar hapis müddetim bitmiş ve haberini başıboş 
köpeklerden aldığım dış hayatin, bana kapısı açılmıştı. Buyur bakalım, o kadar 
özlediğin köpeklerin dünyasına!... (I.Is. Atlası.3)

Bu ilmihalden alıntılara bakalım: (Alıntılardan birer paragraf)

"ClHAD farzdır. Hem kendi cemiyeti, hem de başka toplumlara karşı Hak ve 
Hakikat mücadelesi..." (I.I.A.241)

Bu bakımdan İslam (Militarist-orducu) Ve ordu-millet yoğurucusu...

• Cihad kavimler arasında olduğu gibi, aynı kavmin aykırı zümreleri arasında 
da olur ve nihayet en büyük mücadele planı olarak ferdin kendi içinde, kendi 
kendisiyle çarpışması şeklinde cereyan eder.

• Bir gazâ ve zafer dönüşünde Allah'ın sevgilisi sahabilerine hitap ettiler: 
“Şimdi küçük cihattan en büyüğüne gidiyoruz*”... En büyük cihadın ne olduğu 
sorulunca da şu mukabelede bulundular: “Tek kişinin öz nefsiyle çarpışması...” 
(I.I.A:242)

Biz de ekleyelim ki, ferdin kendisini, ıslahının devamı, toplumu ıslahtır. 
Önce eğitmek, sonra yönetmek, uyum ve dengeyi kurup incinmenin olmadığı bir 
hayat tarzım sürdürmek... Herkesten önce müslüman toplumu kemallendirip ör
nek hale kavuşturmak...

“Resmi cihadın erlerine İslam iki makam tayin etmiştir; Dünyada gazi, 
ahirette şehit... Bu makamların hususi sahalarda da gaza edicileri ve şehitleri 
vardır.” (I.Î.A: 242)
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Cihad, dünyayı imardır, yaşanır hale getirmektir.

“Ümran, her sahada yalan dünyayı bezedikten sonra, onu üstün hakikat 
önünde harap görme işi... Harabede oturmak değil.

Viraneliklerde ömür sürenlerin kabirlerdekinden farkı olmadığmı bildiren 
yine Kâinatın Efendisi. (1.1. A:341)

Bunun gerçekleşmesi de; düşünce, bilim ve sanat üç ayağı üstünde olur.

Bunları da Üstad (İlmihal kitabında) kıymet hükmüne bağlar. Ona göre:

1) FELSEFE

• Felsefe ki, çıkış noktası hiçbir temel itikat hedefine bağlı olmadan, başıboş 
ve oltasına hangi balık gelirse onu hakikat kabul eden bir akıl müessisedir; 
şimdiyedek hiçbir ahlâk sistemi getirmedi, getirdiğine inandığım da tutturamadı.

• Puta tapanların bile, bâtıla itikatları onlara yine bâtıl tarafından bir ahlâk yo
ğurmuş ve sırf mevârâi bir inanışa dayanmış olmaktan ötürü bu nevi ahlâk 
çeşitleri, bellibaşlı bir zaman ve mekân içinde, ferde aileye ve cemiyete sinmeyi 
başarabilmiştir.

• Demek ki, sahtesiyle bile din olmadan ahlâk olamıyor.

Felsefeye boyunun ölçüsünü böylece verdikten sonra,

2) MÜSPET BİLGİ

• Islamın boyuna karşısına diktikleri müspet ilim (pozitif) bilgi umacısından 
korkusu yoktur.

• Bilmek gerekir ki, müspet bilgi marifeti nereye varsa Islamı tekzip 
kudretine eremez.

• Bu bakımdan maddeyi tefahhus, tarassut ve tasarruf manasına gelen ve 
kendisini daha ziyade (teknik-fen) tabirinde özdeşleştiren müspet bilgilere İslam, 
hadlerini tanımaları ve daha ileri manalara geçmemeleri şartıyle saygı besler.

Ve şimdi sıra güzel sanatlarda:

3) GÜZEL SANATLAR

• Edebiyat, mûsikî, tezyin sanatı, mimari, resim, minyatür, heykel, tiyatro, 
raks şubelerinde mütalaa edilen güzel sanatlar, ilahi vecd, tefekkür ve telkine 
hizmetleri mikyasmca dinen makbul hayvanı ilcalara, günaha ve küfre yol açma
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istidadınca da merdut,

Burada da bir durak yapacağız:

Güzel sanatlar tanımında görülüyorki Üstad, ilmihal kitabına yazdığının 
şuurunda olarak, sadece dinin ona bakışını ve onun da dine yarayışmı belirtme 
cehdindedir. Yani aklî (mantıkî) ve estetik bir ölçüylü ele almaktan çok burada, 
Islamîlik yöne tesbiti deniyor.

Bizim ekleyeceğimiz ise, sanat olmanın ve dinle de barışabilmenin ölçüsü : 
Gerçeklik, yararlılık ve güzellik.

Üstad burada sadece (din ölçüsüyle) yararlılığı ön plana çıkararak hükme 
bağlıyor! Mesela diyor ki:

a) EDEBİYAT

• Kuru kuru tebliğden ziyade için için nüfuz ve telkin vasıtası diye 
gösterebileceğimiz güzel sanatların başında söz sanatı, edebiyatı gelir. Edebiyat 
çok şubeli ve ilmi de kucaklayan tarafları olmasından ötürü, kuru fikre muhtaç 
olmayan öbür sanatlardan farklı.. Ama kanatlarının çokluğu ve genişliği, hem saf 
tefekkür, hem de tahassüste onu birinci mevkide oturtur ve güzel sanatların 
başma geçirir. Şiir, nesir, roman, hikâye, hitabe, kitabe, nevileriyle edebiyat, 
Islamın kanadı altında koruduğu ve azizleştirdiği bir sindirme, kana geçirme ve 
büyüleme vasıtasıdır. Söz bizzat güzel sanat...

• Şiir söz sanatının en (pürfiye-saffet bağlamış) şekli... Islamın (senfonik) 
çapta başlıca tahassüs âleti... Evvela Arapta tecelli eden ve büyük dil Arapçada 
önceden hamurlaşan İslâmî ruh, şiire öylesine yatkındır ki, baba glüm döşeğinde 
bile, kızlarının, tek tek arkasından okuyacağı mersiyeleri dinlemeden ruhunu 
teslim edemez. Nitekim mucize de, edebiyat ve şiirden mücerret ve münezzeh 
Kur'an'la kelâm yolundan geldi.

• Nice hadisle methedilen, bazı şairlerin mısraları hadis içinde bile yer alan 
şiir, Varlığın Tacı tarafından taçlandırılırken, bir hadiste, her iyi şeyde olduğu 
gibi ne zaman kötü olacağını gösterici delâleti ele alıp asıl delaleti 
görmemezlikten gelen bazı zâhir ehli şiiri tümüyle suçlandırmaya kadar 
gitmişlerse de emekleri boşa çıkmış ve şeyhülislamlardan sultanlara, şiir 
söylemedik gerçek şahsiyet kalmamıştır. Geriye kalan edebiyat nevileri, 
muhtevalarına göre hüküm giyecek, fakat neviyetleriyle küçümsenemiyecek 
şekiller...
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b) MUSİKİ

• Kainatta her şeyin kendisine göre ses çıkardığı, suyun şırıldadığı, kuşun 
öttüğü, koyunun melediği, telin inlediği ve göğün gürlediği bir âlemde, perde 
perde nispet helezonlariyle, mutlak hakikat arayıcılığmdan başka bir şey 
olmayan musikiyi, asliyle nasıl inkâr edebiliriz?...

• Davut Peygamberin, erkek sesine sıfat olan yakıcı sedasiyle Zebur'u 
okurken etrafında-insanlar ve cinlerden ölenler bulunduğunu biliyoruz. Fakat 
buna âdi mânâsiyle mûsikî diyemeyiz.

•Saf manasiyle musiki ve bilhassa insan sesi (Sema), İlahî tefekkür ve 
tahassüse hizmet ettiği, sn  ve hikmetleri düşündürdüğü nispette helâle, göbek ve 
nara attırmaktan ibaret kaldığı çapta da harama kaçar, iki kutuplu bir sanattır ve 
bu kıstas için de Islamîdir.

Musiki ibadet eşiğinin dışmda tefekkür ve tahassüs planında güzeldir; 
eşikten içeriye adım atmasına izin yoktur; kötülüğe yamaklık ettiği yerlerde de 
kat'i haram...

C)TİYATR0

• İslâmî edep ve kaideler noktasından birçok meselesi olan büyük telkin 
kıymetinde sanat müessisesi... İslam dâvası uğrunda pürüzlü taraflarına katlanıla
bilir (10) vâhitli bir tamsayının (9) vâhidini büyük faide, (1) tanesini de zarar 
olarak gösteren tesir ve telkin vasıtası... Belası, roman gibi mücerret olmamak ve 
müşahhas olmaktan geliyor. Ama küvetini de bu hususiyetten alıyor. Ama öyle 
bir alet ki, faydalan uğrunda bazı uymaz taraflarına katlanmak gerekiyor. "Affa 
sığınarak onu İslam dâvasına kullanabiliriz..."

d) GERİSİ

•Bunlardan sonra gelen (plastik) sanatlar arasında heykel ve raks müstesna, 
Islami hiçbirine itirazı yoktur. Resim, aslında, ham yobazın vehmettiği gibi, bu
lunduğu yere meleklerin girmediği bir nefret mevzuu değil, şekillerin 
kaynaşması için de çizgi ahengini arayan, mânaları suretlendirme sanatıdır; ve 
hürmet makamında tutulmadıkça ve putlaştırmaya vesile kılınmadıkça caizdir. 
Demek ki onu, şöyle veya böyle bir günah değil, öz keyfiyetiyle masum, fakat 
kötü tahsisiyle küfür derecesinde mücrim bir alet bilmeliyiz. Resmin sadece 
günah belirttiği yerler, mevzuunun günah derecesine göredir.

Heykelde iş değişiyor ve onun cisimlendirilmiş mahiyeti puta âlet olmak 
istidadını yaşatıyor. Yoksa bu istidattan hiç koku ve renk vermeyen mücerret
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ifade kalıplan içinde heykel, resimden farksız olmak gerek... Islamda kaba mü
şahhastan ürkme duygusu her ân resimle heykel müessiselerini tehlikeli görecek, 
hususiyle, heykelden gocunmayı sürdürmekte haklı olacaktır. Yoksa eski mezar 
taşlarındaki kavuk şekilleri heykel değil de nedir?... Elverir ki, hududu ve delâleti 
sımsıkı çerçevelenebilsin... Heykeli kaba müşahhastan kaçıran ve mücerrede 
bağlayan abide ile heykel farkını çözebilmek lazım...

• îş raksa gelince, onun ele alınabilir ve iyiye götürülebilir tarafı yoktur. Hele 
dinî ve de alet edilmesinden büyük felaket tasavvur edilemez. Son zamanların 
turist fuarı haline getirilen ve sırmalı turist terliği menzilesine indirilen Mevlevi 
ihtifallerinde, dini yasağın hem İslam zevkine, hem şeriat hiddetine, hem tarikat 
meşrebine, hem de başta Mevlâna Celâleddin-i Rumi Hazretleri bulunmak 
üzere, Mevlevilik hakikatine iftira şeklinde en yalçın manzarasını görüyoruz.

Üstadın bu açıklamaları düpedüz, gerekçeli fetvadır. Çünkü burada ilmihalci- 
liği ön plandadır. Bu fetvalara bizim ekliyeceğimiz şu olabilir:

" Güzel sanatlar" adı verilen estetik gösterilerin, sözden - heykele kadar 
hepsinde aramamız gereken: Hakikat, Hayır ve Hüsn(güzellik) unsurlarının 
bulunuşuna, bir de evrensellik özelliğine göre sıralarsak, başı söz tutar. Sonra 
musiki, mimari sonra raks... Tabii herbiri de kullanılış ve ele alınışa göre tam 
tersine, sanat olmaktan da çıkar...

Sözde üç unsura ek evrensellik var.

Musikide de ona yakın durum ve zaten sözden yararlanır, söz de musikiden.

Raks ise ikisinden de yararlanarak kendini ortaya kor, cazibesini artırır...

Resimde sadece güzellik unsuru var; Gerçeklik ve yararlılık yok.

Mimaride üç boyuta ek evrensellik var ve yararlılık başta gelir. Gerçeklikte 
hemen sonra.

Heykel hem yalancı, hem yararsız hem de çirkindir. Evrensellikte tam değil. 
Birisi kalkar da “heykel de hacim sanatı olarak Mimari gibidir” derse gözüne 
parmağımı dürterim... O da caminin kubbesine külünkle vurmaya kalkarsa; ben 
ona “İn kubbenin altına da, sesinin musikisinde gerçeği algıla derim.”

Merhum N.Fazıl Kısakürek, bütün gücünü ve sanat yeteneğini Islamın 
kutsallarını anlatmak, sezdirmek, sevdirmek ve savunmak için harcamıştır. 
İlmihalinden alıntılarımızda da, estetik konularda da hep bu hassasiyeti gördük. 
Fakat bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum; kendi öz eserlerine ilaveten tercüme 
ve özleştirme olarak ta en çok işlediği Allah Rasulünün yüce şahsiyet ve 
hüviyetidir. Ve bu son derece calibi dikkattir: Çükü “Oki o yüzden varız” diyor. 
Varlık sebebimiz o olduğu gibi; Allah'ı gerçek olarak tanımamız ve Onun istediği
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insan tipine ermemiz de Rasulünün önderliği iledir. Yoksa Allah'ın tek kanun 
koyuculuğunu (Lâ ilâhe illallah'ı) bize kim sezdirecekti. Onun için; “Çöle İnen 
Nur” diyor üstad, “Esselam” diyor ve Mevahib tercemesini ilmihal kitabına 
dercediyor. Şimdi “Çöle İnen Nur”a bakalım:

Keşke sahiden, İpek topuğunu bir kere öpebilmiş bir kum tanesi olsaydım!...

Evet...

Ben seni Allah'ın yalnız haberci ve ana yola çağırıcı Rasulü olarak değil; 
boşluğu ve yıldızları, zamanı ve mekanı, mesafeleri ve istikametleri, canlı ve 
cansız maddeleri ve maddesiz herşeyi ile bütün kainatın bu en güzel eser 
etrafında halkalanması ve onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış olması için ya
rattığına inanıyorum!

Sen; var oluşunun şerefine, Allah'ın topyekün varlığı hediye ettiği ilk ve son 
Varlık Nuru!...

Ben bir şairim...

Sanata yalnız Allah’ı aramak, onun mahrem ülkesi meçhuller âleminin 
karanlıkları içinde rüyalardan daha zengin fener alayları tertiplemek ve eşyanın 
takındığı duvakları birer birer kaldırmak gayesini biçtiğim gün sanki boynumda 
“Mutlak hakikat” ten bir kement sezer gibi oldum. Bu kement beni çekti ve senin 
önünde durdurdu:

- Kapı burasıdır, başka her kapı kapalı!

Vaktâ ki, bu böyle oldu, sen benim herşeyim oldun.

Ey, bütün mucizeleri içinde en hayran olduğum mucizesi diye, ömründe bir 
defa bile kahkaha ile gülmemiş olmasını gösterebileceğim mahzun Peygamber!

Ey, Allah'ın, Kur'an'da hâs ismi ile ve nidâ edayetiyle bir kerecik bile hitap 
etmediği hayâ ve edeb kaynağı!...

Ey, Allah kelâmına mecrâ bir çift kudsi dudağın sahibi! - .

Dedim ki, ben bir sanatkârım...

Ve ne tarih yazmak, ne arz tabakalarını mikroskop altında incelemek ne de 
dört taş duvar arasında istif edilmiş ve son yaldızcısı toz-toprak olmuş kitaplara 
bekçilik etmek, benim vazifem...

Böyleyken, hayatını yazmayı murad edindim.

Hayatım...

O hayat k i , bizzat hayat mefhumu, başta “O yaşacayacaktır” diye yaşamış, 
sonra da “O yaşadı” diye yaşamakta devam etmiştir ve etmekte...



necip fazılın 
fikir özellikleri
Rasim ÖZDENÖREN

Yazar

Necip Fazıl’ın fikri özelliklerinde nasıl olduğunu 
anlatm aya alışırken Necip F azıl’dan önceki 
Türkiye’nin fikri-siyasi yankısının üzerinde durmak 
durumundayım. Onun zengin düşünce dünyası 
bulunmasında içinde yaşadığı kısırlaştırıcı fikir 
yönünden kısırlaştırıcı bir toplumda bulunuyor 
olmasına rağmen nasıl oluyor da böyle bir fışkırtısı 
olmuştur. Bunu anlayabilmemiz için Cumhuriyet 
öncesi ve Cumhuriyet döneminin iki yarısını 
anlamak kasdıyla iş kurmasına değinmekte yarar 
vardır.

Cumhuriyet öncesi müslüman alimlerin, müte
vekkillerin, yazarların, şairlerin hedef kitlesi, hitap 
ettikleri kitle gene müslümanlardır. Onlar hem ken
dileri islamı şöyle veya böyle bizim tasdik ettiğimiz 
veya etmediğimiz biçimde şuuru kaydıran, hem de 
hitap ettiğimiz kitlelerin müslüman olduğunun far
kındaydılar. Yine bunlar şahsiyetsiz bir kalabalığa 
değil, müslüman insanlara hitap ettiklerinin bilincin- 
deydiler. 20 asrın başlarından itibaren müslümanca 
bir hassasiyet, fikir ve siyaset hayatımızın yetenekli 
fikir adamları belki aynı konu, aynı temalar çevresin
de dolaştılar. Çünkü içinde yaşadıkları çağ Osmanlı 
döneminin son yılları padişah onları belli başlı 
konular etrafında birleşmek zorunda ırakıyordu. Ve 
bu insanlardan, bu isimlerden hemen hatırlayabildik
lerimizi söyleyelim. Eşref, Nfehmed Akif, Sait Halim 
Paşa... İsimler İslam devletinin ve müslümanın kurtu
luşuna göre eser cezbediyorlardı. Bu fikirleri ana baş
lıkları altında şöyle bir toplarsak şunlar akıla gelir.

Siyasi hayatın eleştrisi yapılıyor. Mesela Meşru
tiyet eleştirisine ağırlık vermişlerdi. Demokrasi, 
Anayasa, sosyal yapı, sosyal yapıda kadının yeri, 
müslümanlann batı edebiyatıyla karşılaştıktan sonra 
birbirleri ve parti içindeki süreci, fikir hayatı ve
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cemiyet hayatındaki çeşitli buhranlar, din ve taassup üzerine mülahazalar, İslam 
dünyasının içinde bulunduğu durum hakkında mülahazalar, İslamlaşmanın 
anlamı üzerine mülahazalar, İslam devletinin siyasi yapısının ne olması gerektiği 
konusu üzerine fikirler ve mesaj konuları üzerinde adını saydığımız ve 
saymadığımız Meşrutiyet döneminin fikir adamları, alimleri, şairleri elbirliğiyle 
ortak sonuçlar buldular.

Dikkat edebilirsek bu konular Cumhuriyet döneminde de ve hâlâ günümüzde 
de modası geçmemiş, güncelliğini sürdüren konular olarak devam ediyor. Ancak 
aynı konuda liderleriyle doğru yol bulmakla beraber, siyasi şartların tamamen 
değişmiş olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet döneminde siyaset ve toplum 
hayatında belirleyici belli başlı faktör değil diyebilecek iken, Cumhuriyet 
döneminde din artık belirleyici olmaktan çıkmıştır veya çıkarılmıştır. Dinin 
vicdanlara hapsedildiği ve bireyselleştirildiği bir döneme girilmiştir. Cumhuriyet 
döneminde müslüman düşünürler ve mütevekkillerde hedef kitle sadece müslü
man değildir, herkesdir. İslam yeniden herkese anlatılması gerekir. Öyle bir 
gereklilikle karşı karşıya bulunuyoruz ki bulunulan siyasi şartlar aynı zamanda 
müslümanların kolay kolay konuşmasına ve rahat bir şekilde fikirlerini ifade et
mesine meydan verecek bir şart içinde olduğunu grüyoruz. Müslümanlar üzerin
de tabir caizdir diyelim, devlet hem ereştiricidir, hem de müslümanlar İslam dini 
ile doğrudan doğruya horlanmıştır.

Böyle bir dönemde Necip Fazıl’ın ortaya çıktığı fikri, sosyal, siyasi ortam 
arkadaşlarımın zannediyorum daha teferruatlı bahsedecekleri siyasi ortam işte 
böyle bir ortamda ve huzurlu biçimde 1930’lu yıllarda eski şahsiyeti, itibarı ve 
dolu dizgin 40’lı, 50’li yıllardan itibaren böyle bir ortamda vukû buluyor.

Necip Fazıl belki de bu yüzden islamı tenzilde fevkalade hassastır. Birçok 
konuya, meseleye el atar, açıklar, yerine koyar, irdeler ve değerlendirir. Mevcut 
kültürel bir hicvi onun giderek zenginleşen bir fikrî düşünceye ve fikrî çeşitlilğe 
ulaştırır. Çok alanda çok yönlü konularda ürünler verir. Tarih, siyaset, siyasi 
tefekkür, dini düşünce ve düşünürler, tasavvuf, edebiyat ve benzeri konuların her 
birinde yetkin örneklerle karşımıza çıkar.

Mesela tarih, tarih bilincini yansıtan eserlere, ben bunları yayım sırasına 
göre, yayımlandığı tarih sırasına göre reel konulacak sırayı düşünerek sıraladım.

Çöle İnen Nur, bu asr-ı saadetin ortaya konduğu bir eserdir. Yeniçeri Osman
lIyı anlatan, OsmanlInın batısında oynadığı rolü anlatan eser... OsmanlIların son
döneminde Sultan Abdulhamit vardı ve Sultan.......çalışması, keza Son Devrin
Din Mazlumlan ve Benim Gözümde Bendeniz. 1951 yıllan 50’li yıllardan, 60’lı 
yıllara ulaşan Asr- Saadetten geçen tarihe böylece hemen hemen eksiksiz diyebi
leceğimiz bir süre içerisinde dile getirmiştir. Ayrıca kendisinin İdeologya diye
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telaffuz ettiği fikri eserdir. Ideologya Örgüsü türkiye’nin manzarası, Çerçeve gibi 
eserleri fikrinin altyapısından başlayarak güncel yapıya uyarlamıştır. Şu anda 
bulunan özellikleri Çerçeve ile devam ede gelen eserleridr. Ayrıca dini düşünce 
ve düşünürlerüzerine monografileri var, îman ve İslam Atlası, Hacdan Çizgiler, 
Renkler ve Sesler, Sahte Kahramanlar gibi büyük mazmunlardır. Bunları hemen 
belirteyim ki eserleri savma amacıyla söylemiyorum. Hem Necip Fazıl’m fikri 
zenginliğinin hangi boyutlarda olduğu tabiri için hem de bu fikri zenginlikler 
hangi zeminlyerde tecelli ettiğini ifade sadedinde söylemek istiyorum.

Tasavvuf konusnda yapıya sadeleştirmeler dışında doğrudan doğruya 
nitelendirilmiş olan Üye kartı kısmen hipotobiyografı kısmen de şeyh Abdülha- 
kim Arvasi’den bahseden bir eser.

Keza medya üzerindeki düşünceleri çeşitli makalelerinde yine önemle yer 
aldığı gibi şiir kitaplarında başlıkla yer alan poetikası da edebiyat, özellikle şiir 
üzerindeki düşüncelerini çok vukuflu ve kendine özgü bir biçimde bir üslub 
çıkmıştı.

Diğer bir özelliği de mukayese. Bilmem elbette mukayese etmekti. Necîp 
Fazıl hemen hemen bütün eserlerinde mukayeseye olağanüstü yer verilir. Bu 
mukayese iki türlü ortaya çıkıyor, benim gördüğüm kadarıyla:

1. Zıtlar arası mukayese yapıyor, mesela Islam-küfür, hak-batıl, doğu-batı vb.

2. Benzerler arası yapılan mukayeselere yer veriyor. Mesela 89 Fransız devri
mi ile 1917 Bolşevik devrimi veya 27 Mayıs 1960 darbesi gece baskım diyor 
kendileri. Bu onun fikirlerini zenginleştiriyor ve bu özelliği yazılarına çok büyük 
değişimler, çağrışımlar katıyor. Ayrıca devlet baskısından Ceza Kanununun bazı 
yükümlerinden kurtulmak için onda bazı fikir ve kelime oyunları görüyoruz. 
Mahkemede olsaydı, örnekler verebilseydik bunlardan.

Diğer bir husus, diğer bir özelliği konularım sembollerle ifade etmesi. 
Sembolleştirmede çok büyük maharete sahip olduğu kabul edilmeli. Mesela Bi- 
zafı Büyük Doğulu ismet 30 sene örnek diye gösterilebilir. Onda mizah, nükte a- 
zımsanamayacak bir özellik arzeder. Bizafi nükte ve mizah olsun diye değil, 
fakat öyle karşılaştırmalar, öyle buluşlar yapar ki insan o nüktelerden ister iste
mez kendi kabının dozu bulunduğu ölçüsünde nasibini alır.

Bir diğer özelliği şudur. Bunu da belirtmeliyiz. Onda kesinlikle köylülük 
yoktur. Tabirleri mazur görün ama aklıma geldiği gibi kullanıyorum. Köylülük, 
hırboluk, vurdumduymazlık, boşveımişli Necip Fazıl’ın eserlerinde şahsiyeti bu
lunmadığı gibi eserlerinde bu tür şeyler de yoktur. Onda bedevilerin karşıtı anla
mında medenilik vardır ve bu yönüyle de şehirlidir. Kendisinin sık sık kullandığı 
gibi diyelim de hendese ve miyasıyla ahengi ve kesildiği biçimde kalmak ve bu
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çabayla bu sedle ürünlerini vermek şeklinde bulunur. Ayrıca Necip Fazıl’da fik
rinin bir de psikolojik yanı var. Yüceltmek bir anlamda da özet gibi oluyor. 
Yüceltmek, idealize etmek onun kişiliğinin bir parçasıdır. En basit olaylara bile 
ruhunun bu hallerini yansıtır. Bu yüzden bir vakıayı olduğu gibi görmek ve öyle
ce kabul etmek kendisine adeta men edilmiştir. En gerçekçi göründüğü zamanlar
da bile ele aldığı kişiye ve olaya trajik olmazsa dramatik bir boyut getirir. Bunun 
mümkün olmadığı zamanlardaysa onu gülünçleştirmekten çekinmez. Komiği 
görmek ve yansıtmak onun yazılarından çok konuşmalarından çok sohbetlerinde 
ortaya çıkar.

Hatırlayalım ki rahmetli üstadı çok az sürmüş de olsa bir mecmuası vardır. 
1940’lı yıllrda birkaç sayı sürmüş. Onun burada hiciv, özellikle mizah yanını ya
kalamak mümkün. Zekasıyla bu alanda, hiciv ve mizah alanında elele vermiştir. 
Ya trajik hale getirerek ya da komik. Uzlaşmalara hiçbir zaman razı değildir. 
Fikirlerini dobra dobra ve cepheden söyler. Birşeylerin arkasına gizlenmek ve 
münazara koşturmak onun yolu değildir.

Şimdi bir soru hatırımıza geliyor. Niçin bu kadar farklı alanlarda ürünler 
verdi. Çünkü diye bir not almışım buraya. Dönemi islamın horlandığı ve bir müs
lüman olarak hayatın bütün alanlarına bakmak, yorumlamak, bu alanlarda ürün 
vermek zorunda kaldığı için. Yani daha önce müslüman mütefekkir ve alimle 
karşı karşıya bulunmadığı için. Necip Fazıl’m çok uğraştığı bir bireyle hemen a- 
radığı ve ilgisiz denebilecek noktalarda ürün vermesine mezahur olmuştur.

Hemen bir başka soru akla geliyor burada. Acaba diyoruz farklı alanlarda 
verdiği ürünler farklı gayelerin tezahürü müydü? Buna da cevap veriyoruz:

1) İslamın tevhidi dünya görüşüne farklı alanlarda tecellüsü ve tezahürü ile 
olan düşüncelerdir. Yani farklı alanlarda ürün veriyor olmasına rağmen aynı 
farklı yönleri doğrudan doğruya islamın tevhidi dünya görüşünü, inancını farklı 
alanlarda yansıması diye görebiliriz. Böylece onun uzak ve yakın geçmişi ve ge
nel olaylarım islamın dinen de burada değerlendirmiş olduğunu görüyoruz.

Şimdi yeni bir başlık. Acaba onu, Necip Fazıl’ın düşünce üslubu tesettür üs
lubu neydi? Bir bakıma Necip Fazıl’da hemen göze çarpan bir tecrid ustalığı, bir 
soyutlama ustalığını hemen görüyoruz. Soyutlama felsefede şu anlama geliyor. 
Yeniden somuta varmak yani sanatsal olmak ve somut fikrinin parçalarında da 
birbirleriyle olan ilişkileri için tümüyle kullanılan bir yöntem, bir araç. Biliyoruz 
ki kavramlar ancak soyutlamalarla elde edilir. Belli başlı üslubunda düşünce ö- 
zelliklerinden biz bunu tecrit ve soyutlamanın ulaştığı ustalık olarak görebiliriz. 
Diğer bir özelliği de bnun yüceltir, ele aldığı konuyu hicivle yüceltir, küllileştirir. 
Farklı bir deyimle idealize eder.. Kerem akibet olsaydı, size onun İdeologya Ör
güsünden iki örnek vermek isterdim. Onun köy ve şehir üzerine yaptığı tasvirler,
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öngördüğü düşünceler bu yüceltmenin çok tipik örnekleri olarak görülüyor. Bu
rada biraz okumak istiyorum:

“islamın gözünde köy ve İslam cemiyetinde köyün ne olduğu anlatılıyor. 
Küçük ve temiz bir meydan. Ortasında nefis bir camii. Etrafında hendese zevkine 
ulaşmış mükemel sokaklar, sokaklarda minicik, tertemiz ve baştanbaşa hususi üs
lupla gönül açan evler. Köyün dışma doğru kırçıl ve apak ışık saçının her teli ö- 
rülmüş bir tabiat parçası. Sanki dağlan, taşlan bile sabah, akşam cilalamyormuş- 
çasma parlak ve temiz... temiz... temiz... Onda temizden başka birşey gözükmü
yor” diye devam ediyor. 1

Şehir üzerine şunları söylüyor. Fildişi kaldırımlar. Yani müslümanlarm 
şehirlerinin fildişi kaldınmlar üzerinde olduğu bu hayali samyorumkolay kolay 
erişilemez.

Dolambaçlı yollardan hedefe ulaşmak, küçükbediği ve reddettiği şeylerdir. 
Ve bu tür taktiklere kualiz stratejisi diyerek yanaşmaz. Bu özelliği dolayısıyla da 
ya hep ya hiç veya ya o ya ben biçiminde ifade ettiği üslubu onun hayatı boyunca 
bütün fikirlerinde, bakış açısında hareket noktası olmuştur, tnsanlan, fikri ve 
siyasi hareketleri de bu üslup içerisinde değerlendirir. Onlan da ya sonuna kadar 
kabul eder, ya sonuna kadar reddeder.

Bir defa batı düşünce kaynakları özellikle felsefe Necip Fazıl’ın kullandığı 
belli başlı kay nal ardan birisidir. Umumi tarih, İslam tarihi ve Türk tarihi, fıkıh ve 
tasavvuf... Tasavvufun üzerinde aynca durmak gerekiyor. Çünkü tasavvuf Necip 
Fazıl’ın fikrinin bütünleşmesinde rol oynayan belli başlı üsluplardan, köşe 
taşlarından birisi olarak onaya çıkıyor.
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Üstadın aramızdan ayrılışı üzerinden on yıl geç
miş. 1923 Cumhuriyetin kuruluşu... 1923'te doğan 
bir siyaset adamımız Cumhurbaşkanı oldu ve Üstadı 
kaybedişimizin 10. yılında aramızdan ayrıldı. 1983'te 
yitirdiğimiz Üstad ilk şiirlerini 1923'te yazmaya baş
lamıştı. 60 yıl yazdı, çizdi, konuştu, yırtındı, didin
di...

Necip Fazıl öncelikle bir şair, bir sanatkâr ve bu 
yüzden de bütün çalışmalarında estetiği ön planda 
tutuyor.

Bu onun başta gelen bir gücü ve bugün biz 
geriye dönüp baktığımızda diyoruz ki onun 34 yılı 
öncesi ve sonrası vardır: Öncesinde bütün şuarâyı 
kasıp kavurmuş o deli Necip, bir kelime cambazı 
olan bu büyük şair muarızlarının başta dilini 
susturmuştur. Yani bunu Bab-ı Ali'de tartışmalar 
içinde de mısralarında da yapabilmiştir. Ve öyle bir 
an gelmiştir ki 1934'te şeyhi Abdülhakim Arvasi ile 
karşılaşmış ve büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bunu 
biz şimdi çok basit bir olay gibi anlatıyoruz.

O tasavvuf deryasında o günkü adama, şaire, 
sanatkâra adeta yeni bir ruh üflemiştir. Ondan önce 
de İslâmî biçimde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği 
bir kimliğe sahip olabilirdi. Ama o kimlikte belki de 
tasavvufa muhtaç olduğunu düşündü Necip Fazıl... 
Kimimiz bunu İslam öncesi ve sonrası gibi 
algılıyoruz.

Ondan önce maneviyatçı ve ruhçu idi. Bugün 
evrensel birtakım görüşlerin daha yaygın ve yakın 
olduğu dünyada ve hemen farkettiğimiz enformasyo
nun alabildiğine geliştiği, dünyanın küçük bir köy 
haline geldiği dünyada her taraftaki akımları hissede
biliyoruz ve diyoriz ki dünya yeniden maneviyatçı 
Fikrî eğilimlere kapı aralamıştır. Bunu batıda da yo-
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ğun bir şekilde hissediyoruz.

Üstad bunu farketmişti. Yani bunu batı felsefelerini okuyarak farketmiş ola
bilir. Ama öyle bir paralellik görüyoruz ki mesela Guenon'u okuyup okumadığım 
bilmiyoruz ama 1927'de Guenon'un yayınladığı eserlere paralel olarak adeta 
onda da o çağlarda maneviyatçı yukarıdan aşağıya ve içerden dışarıya doğru bir 
entellektüalizm bulunuyor. Bu entellektüalizm Üstada hemen her alanda bugün 
günümüzde batı medeniyetinde madde planını alabildiğine artırıcı ve çoğaltıcı 
planında ihtisaslaşmanın gündeme geldiği günümüzde de bizim onu her an duyan 
ya da zcolod bir kültürle takip ettiğimiz batı dünyası karşısında o entellektüel 
ama gerçek bir entellektüel ortaya koymuştur. Hemen her alanda söz 
söyleyebilme görevini kendinde hissetmiş ve bu ufukta olmuştur.

Bu önemli tesbittir: Kanaatime göre... Yani İslâmî bir görev İslamcı olduktan 
sonra, bu davayı yürütmeyi üzerine vazife aldıktan sonra, yani her konuda 
yazmalıydı. Bunu demiştir. Bugün birçoğumuz hemen her konuda yazıyoruz. Bu 
belki akademik adama yakışmıyor ama adama da yakışıyor, işte buradaki küçük 
nüans Entellektüalizmdir. Yani öncelikle iyi birer entellektüel olabilmektir. Gerçi 
entelejansiyel teknik servise de ihtiyaç vardır ve hangi fikirler için olursa olsun, 
hangi siyasî akımlar için olursa olsun birşeydir. Ama entellektüel farklı bir mede
niyet oluşumu ya da hakim medeniyete karşı çıkış için entelejansiyanın üzerinde 
bir misyon taşır.

Türkiye'de birtakım siyasî hareketler dönemi yaşadık. Tek partili dönem, 
daha sonra bu tek partili dönem içerisinden çıkan ama toplumların eğilimlerini 
kanalize eden çok partili hayat, daha sonra onun içinden çıkan liberalliği daha 
belirgin olan ve ondan sonra Müslümanı daha belirgin, olan daha sonra birtakım 
milliyetçiliği belirgin olan akımlar çıktı. Bu akımlar karşısında bu akımlarda yer 
alan insanların Üstada bakışı neydi, Üstadın onlara bakışı neydi? Görüyoruz 
Üstad ismet İnönü'ye de mektup yazabilmiş "Sayın Cumhurreisimize..." diye 
hatta siyasete adımı atmak, görüşlerini daha sağlam zeminlerde ortaya koymak 
ihtiyacını hissetmiş daha sonra Menderes'e uyarıcı ve adeta onun yanında. Onun 
Demirel'e yazdıkları malum. O partiden de başka şeyler takip ediyor; mesela 
Saadettin Bilgiç'i destekliyor, seçimlerde birşeyler bekliyor.

Milli Nizam Partisi'nin çıkışında yazdığı bir yazı var. Milli Nizam Partisi'nin 
içinde olmayacağı, öyle bir şey mümkün olmayacağı ama bu hareketin de iyi bir 
hareket olduğunu beklediği, bulduğu acaba yeşertilebilir mi onu yazıyor. Daha 
sonra işte MSP'yi destekliyor gibi sanki algılanan bir tarafı var. Sanki bir partili 
gibi aramızda görmek istiyoruz. Daha sonra MHP'ye döndü deniyor. Bu siyasî 
partiler süreci de böyle.

ideolojik söylemlerin alabildiğine yaygın olduğu dönemlerde Üstad o
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dönemi farketmiş, hürriyet kavgalarının alabildiğine yaygınlaştığı dönemde 
hürriyet konusunda yazılar yazmıştır. Adalet kavramı üzerinde tartışıldığı zaman 
adalet konusunda, idealizm konusunda keza hemen her konuda adeta hangi 
görüşten, hangi dinden, hangi imandan olduğuna bakmasak yani bir an böyle 
düşünelim, Adeta bir medya operatörü var karşımızda. Bu medya operatörü dergi 
çıkarmış, konferans vermiş, radyo diye İdeolocya Örgüsü'nde projeleri var. Parti 
kurmak istemiş ya da diğer partilere adeta program önermiş. Bunun gibi birçok 
projeleri var. Öte yandan devletin yapılanması konusunda da projeleri var. Bu
gün birçok aydın, yazar, şairimiz Üstad kadar sanatta zirve olmamasına rağmen 
kendisinden beklenen görevleri adeta kulağının arkasına atmış durumda ve 
entellektüel geçinimini sağlamakta.

O hakikaten o entellektüeli yakalamış, maneviyatçı ve Islamı da yani taklidî 
imam tevhidî iman haline de getirebilmiş olan o zat sanatının zirvesinde 
olmasına rağmen ve bununla iktifâ edebilecek iken bile partilerle uğraşmış, siyasî 
hareketlerle uğraşmış, gazetelerle uğraşmış, bir medya operatörü olmak istemiş. 
Bugün günümüzde bu ideolojiler devrini kapattık, modası geçti diyoruz. Şimdi 
tarihin sonu geldi diye ifade edilen bir dönemdeyiz. Ve tarihin sonu geldi mi 
acaba diye afedersiniz kıçıkınk bir Japon karşısında bile henüz İslam aleminde 
tarihî sonun karşısındaki tezlere cevap verebilecek ve tarihin sonu şudur 
diyebilecek ciddi bir entellektüel çabanın maalesef o luşturulm adığını 
görüyoruz.

Üstad bu dönemde yaşasaydı herhalde daha farklı konularda eserler verirdi. 
Üstad bu dönemde yaşasaydı herhalde TV kurmak isterdi ve bugünkü siyasî 
ortama da bakıyoruz ki eski klasik yapılanmaların dışında bir sürü yeni oluşum 
var. Bunlar diriliş adını alıyor, bunlar yeniden doğuş adım alıyor. Bunlar büyük 
dönüşüm, büyük değişim adını alıyor. Ama farkında olmadan içinde eski büyük 
dosttan birtakım çekirdekler, o çekirdekten birtakım nemâlanmalar hissediyoruz.

Bence Üstadın en önemli özelliği yaşamasaydı da Türkiye'de millî, islamî 
hareketler zuhredecekti elbette. Ama Üstadın en önemli özelliği burada olaylara 
bir çimdik atma ihtiyacıdır. Onun büyük medya operatörü olmasından 
geçmektedir. Yani fazla içerde yatmamıştır mesela Üstad. Girmiş çıkmıştır filan 
ama daha önce de belirtildiği gibi olayları bir trajedi haline getirebilmiştir. Bu 
acaba kendisinin güçlü egosundan mıdır, yoksa toplumda bir l#pırdanmamn 
yaratılması ihtiyacından mıdır? İşte o kıpırdanmayı Üstadın, "camide hapisteyiz" 
yazısından algılıyoruz.

Zübeyir Yetik Beyin de belirttiği gibi içine dönük cemaati dünya yüzüne 
çıkarmıştır ve orada camide hapsolunan o zihniyeti sokağa taşımış, kavgaya 
taşımış. Bugün bilgi toplumu diye tartışıyoruz. Aslında bilgi toplumunun en 
somut bir vatanı olan Amerika'da kilise en önemli kuruluş haline geliyor.'
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Kiliseye bağımlı kuruluşlar en önemli kuruluşlar oluyor. Mesela bilgisayar 
piyasasının en b ü y ü k . şirketi kiliseye bağlı bir şirkettir. Birkaç adam 
çalıştırmasına rağmen Türkiye’nin 3'te bir cirosuna sahip bir şirket... Amerika 
bilgi toplumunu, kiliseyi farkederek yakalamış.

Biz camiyi farkediyor muyuz acaba? Şu anda camiyi nasıl değer
lendiriyoruz? ibadetimizi yapıyoruz, çıkıyoruz. Adımız Müslüman. Ama 
etiketimizi koyduğumuz ve kazıdığımız zaman liberal bir kimlik çıkıyor. Aynı 
safta durduğumuz adamın ne durumda olduğunu soruyor muyuz, araştırıyor 
muyuz? Cemaat hakkında bir bilginiz var mı? Hayır liberaliz. Bu anlamda 
Fukuyama haklı oluyor ve "Tarihin Sonu" hakikaten Liberalizm oluyor, işte 
burada uyanış camii mihverindeki Üstad ona "müdîr fikir" derdi. "Müdîr Fikir” 
etrafında... Yani cami ortaya koyacak ve bütün ekonomik, sosyal ve siyasal yapı
lanmamız bu cami etrafında olacaktı. Tıpkı Campenalla'nın "Güneş Ülkesi" gi
bi... Yani böyle bir ütopya mıdır?

Hayır. Medeniyetimizde onu kurabilmişizdir, somut olarak bu yaşanmıştır. 
Camii merkezli medeniyetin insanlarıyız. Camiyi hayatın içine soktuğumuz 
zaman yani camiden sokağa taşıdığımız bu insanlar Üstadın ilmiğini yeniden 
dönüştürerek camiye ve camiden hareketle de etrafındaki ekonomiye, sosyal 
hayata, siyasal hayata koymamız lazım, camimiz etrafında medreseler olması 
lazım ve medrese nasıl olacak? Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kaldırılmasıyla 
olacak. Yani fikrî düşündüğümüz birşey hayata nakledilecek. Tıpkı Üstad’m 
Başyüceler Kurultayı arayışları gibi. Belki fantastik gelebilir bugün bize. Meclis 
nasıl olmalıdır. Köy imamı nasıl olmalıdır? Köy nasıl olmalıdır, şehir nasıl olma
lıdır gibi... adeta şehirleşme konularına bile girebilmiş büyük bir entellektüeldir. 
Burada kalkıp Üstada büyük şair işte bize hareket veren abimiz yada dergisinde 
iş vermiş değerli abimiz de diyebiliriz. Ama öyle değil onun gözardı ettiğimiz 34 
yıl öncesi maneviyat birikimi hakikaten çok önemlidir. Bunu yeniden değerlen
dirmeliyiz, diyorum.

Bugün Üstada hem bir medya operatörü, hem de inanç adamı olarak ihtiyacı
mız var ama en mühimi bir "entellektüel" olarak ona ihtiyacımız daha çok...
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Büyük düşünür ve şairimiz hemen her yönden 
çeşitli araştırıcı ve fikir adamlarımızca incelenmiştir. 
Ama onun eğitim düşüncesi hakkında ciddi hiçbir 
tetkik yapılmamıştır. Halbuki her büyük düşünür, 
fikir adamı önce bir eğitimcidir. Tefekkür tarihinde 
bunun istisnası yoktur. Çünkü fikir adamı, mevcudu 
tahlille, çoğu defa da redle, olması gerekenin yaşanı- 
lırlığım sağlamaya çalışır. Mücadelesini bu uğurda 
yapar. Eflatun, Sokrat, Aristo, İbn-i Arabi, Ebû Ha- 
nife ve bu zincirin tamamlayıcıları, meslek adamlık
ları yan ında büyük b ire r eğ itim c id irle r. 
Felsefeleriyle, faaliyetleriyle, eserleriyle, örnek birer 
şahsiyet oluşlarıyla ve hayatlarıyla onlar hep fertleri, 
toplumlan aydınlatmaya çalışmış, ileri ve yaşanılır 
bir hayatın, ebediliğin yolunu açmışlardır. Bu 
yüzden hep ufukta kalmışlar, toplumlarma hatta tüm 
insanlığa birer soluk olmuşlardır. Rahmetli Üstad 
Necip Fazıl da bu zincirin nadide halkalarından 
biridir. Eğitime dair başlıbaşma bir eser vermemiştir. 
Ama yukarıdaki ölçüler dahilinde o herşeyden önce 
bir inşacı, yetiştirici ve tefekkür cephesinden bir 
eğitim felsefecisidir.

Bundan dolayı O’nun bu konudaki görüşleri; 
eserleri, aksiyonu, hayatı ve tüm faaliyetleri çerçeve
sinde ifadeye kavuşturulursa baş köşeyi gençlik me
selesi, onu yetiştirme davası alır. Bunun için o hep 
gençliği hedefte tutarak Sokrat'm ifade ettiği gibi; 
"Bütün davaları gençler eliyle yürütmeyi" esas al
mıştır. Onu meydan yerine çıkarmak ve tüm mukad
deslerini heykelleştirecek bir şekilde yetiştirmek 
ister. Öyle ki bu gençlik "Zaman bendedir, mekan 
bana emanet" şuuruna erecek; dininin, dilinin, 
beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin 
davacısı olacak; hâkimiyeti Hakk'ın bilecek ve tüm 
insanlığa model teşkil edecek bir mes'uliyet şuuruna
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ermiş olacaktır. İslam ve insanlığına örnek olacak bir gençliğin özelliği 
herşeyden önce aşk çemberi içerisinde olmasıdır. Kendisi için, inancı için, ideali 
için, hakkı yerine koymak için buram buram yanacak. Aşk ki inşam tutuşturur, 
için için yakar. Yûnus yanmadı mı? Fuzûlî yanmadı mı? Hallaç yanmadı mı? 
tasavvuf bir yanma, erime ve olma yolu değildir de nedir? Gafil insanın dışında 
kâinatta yanmayan nesne mi var? Gençliği yakmayan bir ideal, onu devrin tüm 
kötülüklerinden nasıl temizler? Necip Fazıl'ın bir damla aşkla tutuşturup 
yanmasını istediği gençlik, bu ıstırabı nisbetinde yetişebilir, ihtirasla, şehvetle, 
çıkarcılık ve sahtekârlıkla kaplı bir yürek, ancak aşkla yenilenebilir. Bu 
kıvılcımla tutuşan kalpler, tüm sahte oluşların yolunu tıkar.

Bu felsefenin ikinci sütunu akıl, yani sır idrâkidir. Üstün akıl insanın eteğini 
maddî âlemden çeker, onun maddeye teslimiyetini önler. Maddeye ve maddeyle 
düşünmeye isyanı kutsar, insanın iç derinliğinin keşfine yol açar. Aynı zamanda 
akılla dünyayı tanzim ve tenvir etme usûlünü de gösterir. En önemlisi de bu 
oluşu sağlayacak şekilde "kaba softa" ve "ham yobaz"lığın yolunu tıkar.

Necip Fazıl gençliğin yetişmesinde üçüncü sütunu, insanın, bizatihi gencin 
kendisiyle hesaplaşması olarak alır. Bu, çağdaş eğitimin bir türlü geliştiremediği, 
kuramadığı bir ana umdedir. Ve yetişme felsefesine temel teşkil etmektedir. 
Nitekim Whitehead çağımız batı düşünürlerinin kendi kendini hesaba çekme 
prensibini bir türlü veremediğim vurgular. Elbette nefs ve hırs ikliminde ölçü, 
insanın kendisiyle hesaplaşması olamaz. Batı, nefs vahşetini bir temel alan olarak 
almakta, onun doyumsuzluğunu engelleyen her maniaya hürriyeti katleden bir 
unsur olarak bakmaktadır. Hürriyet, neticede en çok nefsin tatminini sağlayan, bu 
yolda kullanılan araçlar toplamı olarak ortaya çıkmaktadır. Halbuki en kestirme 
ve en yetkin yetişme, insanın kendini hesaba çekmesiyle kazanılır. Vicdanıyla 
insan arasında örülen beton duvarlar, esasta hakikati, adaleti yani inşam ve onun 
kuracağı İnsanî düzeni yok etmektedir. "Ben niçin böyle yaptım?" sorusu 
vicdanlarda mâkes bulmazsa insan kendini nasıl düzeltebilir? Hesap vermede 
kendini nasıl sorumlu tutabilir? iyileşmenin yolu, kendini mes'ul tutmanın iç çe
kişmesiyle yatar. Bunun yapıldığı cemiyetler ıslah ve İnsanî düzeni kurmada 
önemli bir gelişme zemini oluştururlar. Fertlerde mevcut kötüleşmenin hesabım 
verme yanında yapamadıklarının da acısını duyarlar. Bu, geleceğe hâkim 
olmanın altın anahtarıdır. Ve aynı zamanda her türlü sahte oluşum da, basitliğin 
de kilitlenişidir.

Dördüncü prensip eşya ve olaylara hâkim olmak, onları tasarruf altına 
alabilecek bir mizaca sahip olmaktır. Bunu, kendi eğitim felsefesinde 
Baltacıoğlu, şahsiyetçilik olarak ifade eder. Eşyada ve insanda kaybolmamanın 
yolu şahsiyet sahibi olmaktır. Etki, insan, iz ve orijinalite, şahsiyetin 
eseridir.Yöneten, tahlil ve terkip eden şahsiyettir. Bir bakıma var olmak şahsiyet
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olmakla kâimdir. Kalıcı iş ve aksiyonların, eserlerin olmadığı yerlerde 
şahsiyetlerden söz edilmez.

Şahsiyet olan insan aksiyon ruhuna sahip olacak ve inandıklarım hayata 
geçirmede tereddüt etmeyecektir. Aksiyon ruhu temkinli cesaret bir oluşa 
varmanın diğer iki temel prensibidir. Bu ölçülere bağlanan bir kimse fedakârlık 
göstermenin yanında disiplinli bir çalışmayı da kendisine de şîar edinecektir. 
Tüm bunları dikkate aldığımızda Necip Fazıl'da insan, önce kendini bilmeye 
yönelen sonra da dışındaki âlemde olup bitenleri anlayan, onlara etki edebilen 
faal ve yapıcı bir karakter sergiler. Ancak bu insan kendine has bir metoda da 
sahip olacak; muamelesinde zarif, samimî ve estetik bir görünüm arzedecek, 
merhametinde en derin, şiddetinde en keskin bir konumda bulunacaktır. Tüm 
ilişkilerine İslâmî ahlâkın incelikleri hâkim olacaktır. Böyle bir gence örneklik 
teşkil edecek yegâne insan, insanlığın da temessül etmesi gereken Yüce 
Peygamber ve O’nun çevresini oluşturan sahabilerdir.

Örnek, eğitimde çok önemli bir boyuttur. Gençliğin yaş çevrelerinde örnek 
aldığı insan daima değişmekte, gencin yapısı da gelişmesi icabı bir benzeme 
psikolojisi içerisinde oluşmaktadır. Önce baba, anne gibi ev halkı. Soma 
öğretmen. Giderek siyasîler, artistler, ilim adamları, fikir adamları ve liderler. 
Necip Fazıl, sahabiyi ve Hazreti Peygamberi örnek alarak tüm toplum katmanla
rının bu ideale göre tavır almaşım ister. Yani o, sadece ideal bir insan oluşturmak 
istemez. Yaşayan, var olan, etki eden bir insanın mayalanmasını iser. Bu da 
aileden başlayarak sokak, okul, millet ve devlet sirimlerinin tek fikir ikliminde 
oluşması, onu ideal olarak görmesiyle mümkündür.

Böylece talim ve terbiye ışığı esasta aile, okul (muallim) ve devlet gibi üç 
ayaklı bir sehpaya oturtulmakta, bunlar tezatsız bir gençliğin yetişmesinde, fikir 
ve zihniyet bütünlüğünü temsil etmektedirler. Ailede ana-baba, aslında devletin, 
çocuğun yetişmesi açısından birer memurdurlar. Yetişme işin de mes'uldürler. Bu 
açıdan devlet aileyi zaafa uğratacak her faaliyeti ve merkezi yok etmek mecburi
yetindedir. İşe devlet ve aile gibi iki temel birimden balonca her ikisi de aynı gö
rünmektedir. Devlet büyük bir aile, aile ise küçük bir devlettir. Biri dıştan, diğeri 
de içten aynı görevi yapmakla görevlidir. Önemli olan çocuğun istenilen ruh ve 
ölçüde yetiştirilmiş olmasıdır. Bu yetiştirme işinde mektep sadece manasına va
rılmayan mekânik bilgilerin tekrar edildiği bir mekân, boş bir mekân değildir. 
Burası talim, terbiye ve telkin ocağıdır. Böylece mektep şahsiyeti oluşturmaya 
fikri teşekkülü sağlamaya memur, ahlâkî yetkinleştirmeye has bir ocaktır. Yapısı 
da bu meleke ve hususları verebilecek şekilde olmalıdır. Ve mektep dâvânın 
verildiği, kazandırıldığı, aksiyonun hazırladığı fikir, ruh, mânâ ikliminin hakim 
olduğu mekândır. Tüm ülkeye yayılmıştır. Hocalar böyle bir ocağa layık bir yapı 
ve yetkinliktedir. /  Onlar temel bir felsefe, İslâmî bir anlayışı sadece kavrayan ve
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kazandıran elemanlar değiller, aym zamanda karakter ve istidatları keşfeden, 
geliştiren, bunlara yollar açan psikologlardır da. Onlar bu halleriyle bir çobanın 
oğlunu bir gün bir devlet başkanı olarak hazırlayabilecek üstün karakterologlar- 
dır. Ve bu halleriyle dünyanın çoğu ülkesinde hâlâ başarılamayan eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlayan birer adalet öncüleridir. Yüksek tahsil üniversitelerde değil, 
milli ruhu işledikleri için "külliyeler"de yapılır. Ülke üçer milyonluk külliye hav
zalarına ayrılır. Bunlar erkek ve kız külliyeleri şeklinde teşkilatlandırılır.

Külliyelerin ana birimleri şubelerdir. Öğrenci adedi yüz civarındadır. 
Böylece Necip Fazıl öğretimi sayıya bağlamakta, öğrenci adedini bu şubelerde 
yüzle sınırlandırmaktadır.

Külliyeler hürriyeti başıboşluk anlamında almamakta, Hakka teslimiyet esa
sına göre yorumlamaktadırlar. Hem öğretim üyesi, hem de öğrenci bu iklimde 
menfaati için ferdî ve toplumsal bir hak iddiasında bulunmayacak, ölçü olarak 
hakkı esas alıp onu gözetecektir. Her türlü anarşi ve bozgunculuk bu felsefe ile 
önlenecek, bunların doğuşuna fırsat verilmeyecektir. Profesörler islamî ruha, 
şahsiyete ve mükemmel bir ahlâkî yapıya sahip olup, sadece ilimle meşgul 
olacaklardır. Onlar gerçek fikrî hürriyet ve muhtariyet içindedirler. Devrimizde 
olduğu gibi ism en muhtar gerçekte bağımlı bir üniversite anlayışının 
dışındadırlar.

Profesör, öğretmen ve tüm yetiştiriciler birer kalp ve ruh inşâcısıdırlar. Onun 
mimarıdırlar. İnşam yapma yanında topluma da yol göstermektedirler. Birleş
tirici ve tekâmülcüdürler. Ruhları da dolu, maddî imkânları da yeterlidir. Günü
müz yetiştiricileri gibi ne kesesi, ne de ruhî bakımdan mağdur edilmiş değillerdir. 
Bunlar sadece bilgi sahibi değil, irfan sahibi şahsiyetlerdir. Yani yetiştiriciler 
kendilerine has bir bilme hassasına ermişlerdir. Hikmet, bu erişin en temel mey- 
va-sıdır. Bu yüzden de solculuğa, sağcılığa şu veya buculuğa kaymamış, hakikate 
doğru yol almıştır.

Necip Fazıl metodun da sırrına ermiştir. Tekrar, ezber ve zorlama değil; 
telkin, sevgi ve aşk, öğretimin felsefî direğidir. Bu usûlle hem öğrencilerinin 
kalpleri fethedilir, hem de onlar istenileni alabilecek gönüllü erler durumuna ge
tirilebilirler. Bugün cemiyet ve insanımızın en çok muhtaç olduğu, ama bir türlü 
başaramadığı sevgi meselesidir. Bir metodun kendisi sevgi olunca, kelimeden 
öteye bir anlam ifade eder ve kalplere nüfuz etme imkânı verir. Böylece öğrenci 
öğrenmemenin ustaya ihanet olduğunu idrak edecek, hatır için numara veren 
yetiştirici de aym manâyı kavrayınca, çocuğunu böyle bir ortama vermekten, 
haklarını bu tür yetiştiricilere devretmekten çekinmeyen aile ve cemiyet, huzur 
içinde olacak, terbiye tüm gerçekliğiyle tecelli edecektir.

Eğitimde ihmali mümkün olmayan bir boyut da Batı karşısındaki yıllardır
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büzülegeldiğimiz taklitçi tavrımızdır. Necip Fazıl bu tavrı çilesiz, aşksız, ibdasız, 
aksiyonsuz, alçaltıcı ve aşağılayıcı bir tavır olarak görür. Batı karşısında bu 
konum bizi hiçbir büyük oluşa götürememiştir. Ve götüremez. Önce Batı bizi 
kendi gözümüzde küçültmüş ve onu takip etmemiz gereğini bize sindirmiştir. Bu 
oluşum gerçek münevverin yokluğundan kaynaklanmış ve hâlâ da aşılamamıştır. 
Gerek ilimde, gerek idarede derin dünya görüşlerine vukuf peyda eden gerçek 
münevverin gelişiyle bu badire aşılacak milletin ufku genişleyecektir. Böylece 
yıllar yılı bir sömürge gibi batılının hizmetinde kullanılan insanımız bu badireyi 
aşacak, Batı'dan eğitimini alan gençlerimiz onun sistemini değil, bilgilerinin 
casusluğunu yapacaktır. Batı'mn ilim ve fenni böylece onun bir gardiyan gibi 
içimize çağırmakla değil, onu gerçek Batı yapan akıl plânına hakim olmakla, 
bilgi casusluğu yapmakla kazanılmış olacaktır.

Necip Fazıl, eğitim felsefesini önce insanı tutan, onu gerçek anlamda 
yetiştiren prensipler vaz ederek işler. İnsanımızı İslama bağlı bir ruhla (Türk 
Ruhuyla) mecbur kılmak ister. O, buna "Millilik, Milliyetçilik Prensibi" der. Bu 
aslında cihan ölçüsünde bir olgunun ifadesidir. Topyekün değerler zemininin 
kültür olgusunun, yabancılaşmadan eğitime temel teşkil etmesidir ve olabildiğin
ce isabetlidir. Ancak sadece ferdi ele almakla bu büyük meselenin halli mümkün 
değildir. Yani eğitim sadece fertlere dayandırılarak yapılmaz. İşin bir sistem 
yönü, bir de cemiyet planı vardır. Yani sistemle devlet ve onun felsefesi günde
me gelmekle, sistemlere ulaşılmakta, cemiyette de bazı temel prensiplerin göz 
önüne getirilmesi zarureti hasıl olmaktadır. O, bu hususu "Tedbircilik" dediği in
sanın cemiyete, cemiyetin de insana tahakküm etmediği bir denge haliyle çözüm
lemeye çalışır. İşe ne ferdiyetçi, ne de kollektivist bir açıdan bakar. Sermayenin 
altında ezilen insanlara acır. "Komünizmi", "Sosyalizmi" ve "Kapitalizmi" birer 
emek sömürme sistemleri olarak görür.

Bunlar yepyeni bir sistemde, Islamda en yumuşak ve en tatlı bir âhenge 
erdirilecek, iki zıt kutup, insan ve cemiyet arasında üstün şahsiyetlerimizin elinde 
âhenge ve verime kavuşturulacaktır. İnsanın gerçekten yetkin bir oluşa ermesi, 
cemiyet aynasında ruhî gelişmemizi test etmesi güçlerinin geliştirmesiyle 
mümkün olur. Bu da İslâmî prensiplerle dengelenince sağlanır ve yemişlerini 
verir. Aksi halde kapitalist ve faşist yahut komünist sistemlere ulaşma ve onların 
cenderesinde yok olma önlenemez. Büylece Necip Fazıl baştan beri izah 
ettiğimiz prensipler çerçevesinde üştür* şahsiyetlerin varlığıyla fert-cemiyet 
ikilemini cemiyetçilik anlayışı ile dengelemeye ve aşmaya çalışmaktadır. Bu 
anlayışta fert, gerçekte bir şahsiyettir, ne bir sayı ve ne de sürünün bir 
tamamlayıcısıdır, o bir nizâmın tatbikçisi ve haklarının bu nizâma göre 
uygulayıcısıdır. Bu bakımdan Onun eğitim felsefesi bu yönüyle bir sistemleştir
meyi, sistemler açısından meseleye bakmayı bunları bir nizama göre ele almayı 
gerektirir. Nizâmlaştırmada ruhçuluk, keyfıyetçilik ve ahlâkçılık da işin içine
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girer.

Bu ruhçuluk, eşya ve hadiselere Peygamber bağlılığıyla bakma ölçüsünü 
verir. Nizâma bu gözle bağlanır. Keyfıyetçilik, mücerred olanlara varmayı, 
maddeye olduğundan başka değer vermemeyi, gereğinde maddeyi bile onu saran 
mücerred oluş cevherine göre değerlendirmeyi kazandıracak bir anlayışı içerir. 
Ahlâkçılık ise "Kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın; kimin sırtına 
vurdumsa işte sırtım gelsin vursun" diyen Yüce Peygamberin ahlâkım temel alır. 
Ve böylece nizâm tam bir bütünlük arz edecek yapıya kavuşur.

Devlet bu tamlayıcıların koruyucusu ve geliştiricisidir ve Büyük Doğu 
Mefkûresine bağlı bir modelle ele alınır. Bu anlayışta yetiştirmenin zemini olan 
ülke kültürü, millî kültür, devletçe sürekli geliştirilmektedir. Ve bu devlet, neme 
lâzımcı değildir; aksine ferdi cemiyeti, tüm Doğu Alemini ve giderek insanlığı 
kurtuluşa erdirme yolunda kendini görevli sayar, bu uğurda gerekli tedbir ve 
çalışmaları yapar.

Bu çerçevede Necip Fazıl'ın eğitim düşüncesi mevcut tıkanıklık ve çürümeye 
fikri cepheden ve pratikten bir alternatif olarak durmaktadır. Mesele onun temel 
alındığı, problemlere çözüm olarak sunulduğu, gelişmiş üstün ve tam hür bir 
cemiyete ermektir.



necip fazılda 
fikir ve pratik
Zübeyir YETİK

Rahmetli üstad vefat edeli 10 yıl geçmiş daha 
dün gibi romantik bir cümle söylemeyeceğim. 10 yıl 
az bir zaman değildir. 10 yıl içinde yazarlar, şairler, 
siyasetçiler unutulur gider. Fakat Necip Fazıl, unutu
lacağına, hergün biraz daha hayatımıza damgasını 
vurduğunu hissediyoruz. Günlük yaşantımızda geliş
melerde Necip Fazıl'ın baltasını çok derinlere vurdu
ğunu 10 yıldan beri yaşadığını ve daha birçok 10 
yıllar yaşacağım söylüyoruz biz.

Necip Fazıl'ın 10 yıldan beri eskimemesine, daha 
uzun süre etkisini devam ettirmesine yol açan özelli
ğini araştırdığımızda onun yalnızca büyük bir şair, 
yalnızca büyük bir yazar, yalnızca büyük bir politik 
ustası, yalnızca iyi bir makale yazarı, iyi bir tarihçi 
ve benzeri özelliklerinden ibaret olmadığı bu 
canlılığın , bu diriliğin bundan kaynaklanmadığım 
görüyoruz. Bir başka deyişle onun canlılığının, dirili
ğinin sebepleri planlı araştırdığımızda Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek'in birçok alanda ilk adımı atan bir 
şahsiyet olduğunu bilhassa bu yönüyle seçkinleşkti- 
ğini gözlemliyoruz.

Gerçekten de Üstadın dönemine baktığımızda 
Üstadın yaşadığı dönem tabiri yerinde ise eski yazı 
döneminde yetişmiş olanların dönemidir. Hem fikir
de, hem politikada, hem şiirde, hem diğer dallarda 
çok değerli, çok yetkin, çok güçlü birtakım insanlar, 
birtakım saflar görüyoruz. Fakat onlardan büyük bir 
bölümü yokohnuş, Necip Fazıl ise eski yazı 
döneminin son temsilcilerinden biri olduğu halde 
bugüne kac’.ar varlığını devam ettirmiştir. Bu, 
arzettiğim gibi cııun birçok alanlarda ilk oluşundan 
kaynaklanan bir durumdur. Üstadın ilk olduğu alan
lara göz attığımızda ilk gözümüze çarpan,-onun 
İslam düşüncesini yaşama getirmiş olması, hayata 

q  Y nakşetmiş olması, hayata nakşetme çabası içine
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girmiş olması gibi bir durumla karşılaşıyoruz.

Gerçekten de Üstada kadar çok değerli âlimler, çok değerli şairler yetişmiş 
olmasına rağmen, İslam hepimizin bildiği gibi kitaplarda kalmış, camilere hapse
dilmiş, aslında onun döneminde camilere hapsedilmemiş, camilerde de yer 
bulamamıştı ama bir an için öyle kabul ediyoruz. Din ve İslam denince akla ca
mi, namaz, niyaz, ibadet, zekat ve benzeri şeyler gelir bir duruma gelmiştir, ilk 
defadır ki Üstad Islamı bir bakıma camilerin, tekkelerin, zaviyelerin, 
medreselerin ve birtakım dinî kitapların çerçevesi içinde kalmış günübirlik 
hayatımızın içine yerleştirmiştir. Bu Üstadın ilk olduğu bir alandı.

Gerçi Osmanlının son dönemlerinde İslamcılık cereyanı çerçevesinde Sebi- 
lür-reşat kadrosunun aynı işi yaptığını görüyoruz. Ama harf inkılâbı ve bu 
inkılâbı takip eden dönemlerde tekrar başlamış olan bu hareketin tamamen 
kesildiğine şahit oluyoruz -ki Sebilür-reşat çevresi, kadrosu içindeki elemanlara 
baktığımız zaman da gözlemlediğimiz şey bu anlamda bir günlük hayata 
sokulmuş değildir-. Daha çok teorik alanda olayı gündeme getirmişlerdir.

Üstadsa işin fikriyatıyla beraber pratiğini de yapmıştır. Bu şeref, bu alanda 
ilk olma şerefi, üstada ait bir şereftir. Üstad böylece Islamı vicdanların işi, gereği 
camilerde yapılıp da bitiriliveren bir din olma doğrultusundaki güdümlere, 
zorlamalara, yönelmelere karşı baş kaldırmış ve bu başkaldırışında da başarılı 
olmuştur .Üstad bunu yaparken yalnız günlük yazı, yalnız şiir, yalnız makale, 
yalnız tiyatro eserleri yazmakla yetinmemiştir.

Üstad hemen her dala sanatçı olarak el atmış, politik yazılarıyla siyesetini 
gerçekleştirmeye çabalamış ve böylece Islamı tek yönlü ve tek katlı bir olay 
olmak yerine hayatın her dalına şamil bir bütünlük içine almıştır, islamın 
böylesine bütünlük içinde ele alınmış olması şerefi de gene aynı şekilde Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir şereftir.

Sadece ilim değil, sadece fikir değil; bilimde, fikirde, sanatta, bütün alanlarda 
onun bu adımları attığım; tam bir bütünlük içinde ele aldığı insan ve hayat 
İkilisini gündeme getirdiğini; üstadm her alana el atarak bir bütünlük oluşturdu
ğunu; Islamı böylesine bir bütünlük içerisinde ele aldığım görüyoruz.

Üstad çağdaşlık konusunda da önde olmuş, halefleri tarafından taklid edilen 
isim olmuştur. Burada çağdaşlık deyince çağcılıkla karıştırmamak gerekir. Eski 
deyimi kullanırsak Üstad muasır bir insandı. Bu "asrî bir insandı" anlamına 
gelmiyor. Asrîlik gereklerine karşı çıkmakla beraber, çağının idrakinde olmuş ki
şiydi anlamı taşıyor.

Çağının, fikri sanata erişmesini, politik her alanda neyin gerektiğini, neye ih
tiyaç duyulabileceğini, hangi doğrultuda güdümleme yapıp, hangi konular üze
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rinde durmak gerektiğini çağımız şartları içinde ele almıştır. Yani bütünüyle ha
yatı kapsayıcı eserlerini verirken hayatın içinde bulunmuş, hayatm gerçeklerini 
gözönünde tutmuştur. Üstadın çağdaşlığını bu anlam içinde almak lazım. Nite
kim bir örnek verelim. Büyük İslam alimleri, fakihler, kendi çağlarında fıkha 
olan ihtiyaç dolayısıyla fıkıh gündeme getirmişlerdir. Tam anlamda bir 
çağdaşlıktır.

Çağdaş anlamda îslamı gündeme getirmek. Rahmetli Akif’in deyimiyle Asrı, 
Kur’an’ı söyletmek çerçevesinde çok kapsamlı bir biçimde ilk adımı atmaktadır. 
Bir de Üstada layık olmak. Üstadı tabibin yanında İslam, bir yandan çağm ihti
yaçları ve bu çerçevede çağm ihtiyaçlarını karşılamak üzere İslâmî tarafını kul
lanması konusunu gündeme getirirken, işlerken gerçekçiliğini yalnız çağm ger
çeklerinde kalma çerçevesinde de bırakmamış, hitap ettiği ve yönlendirmek 
istediği toplumu da gözönünde tutmuştur. Bu gözönünde tutuş onu toplumun 
değerleriyle ilgilendirme doğrultusunda bir eğilime götürmüştür. Bu yüzden 
Üstad yalnız çağdaş değil, aym zamanda yerli düşünceyi üreten ilk isimdir. Bu 
alanda adım atma şerefi de yine Üstada aittir. Üstada gelinceye kadar batı 
düşüncesinin yerleştirilmesi amacı Üstad döneminde de devam ederken, Üstad 
batı düşüncesi karşısına yerli düşünceyi oturtmuştur. Biliyorsunuz bunu çok 
sonraları solcular da farkedebilmiş. Kemal Tahir’le başlayan yeni bir eğilim 
onlarda da ilk çığır olarak gelişmiştir.

Üstadın bir başka ilk akımı da içine dönük, küskün, ürkek, dünyaya yönelik, 
hemen hemen hiçbir düşüncesi ve iddiası kalmamış bir cemaati dünyanın yüzüne 
çıkarmıştır. Yazmış olduğu makalelerle ve diğer eserlerle, yaptığı eylemlerle, 
konferanslarla dünyaya küskün hale gelmiş toplumdan el ayak çekmiş olan 
cemaati dünyada ben de varım, söylenecek benim de sözüm var, bu gidiş üzerine 
ben de etkili olmak, sır sahibi olmak hakkına sahibim düşüncesini ufuklarda bir 
cemaate açmıştır. Nitekim somaki eylemlerin tamamı Üstadın bu çıkışıyla 
başlamıştır. Bu alanda ilk adım da Üstada aittir.

1967’lerde M üslümanlar arasındaki tefrikaya, acaba çare olur mu 
düşüncesiyle bir tasnif yapmıştır. Süleymancılar K ur’an’ı tedris ediyorlar, 
Nurcular Kur’an’ı tefsir ediyorlar. Süleyman Efendi Kur’an’m tedrisini, Bediüz- 
zaman Hazretleri Kur’an’m tefsirini, Necip Fazıl Kısakürek’ de Kur’an’m tefek
kürünü gündeme getirerek birbirlerini tamamlamışlardır. Üstad gerçekte Kur’an’ı 
tefekkür planında gündeme gelmesinede de imkân vermiş. Ama şu da var ki, 
içinde bulunduğu şartlar yaşadığı dönem dolayısıyla İslamın kısık bir ortamda 
olması nedeniyle Kur’an’m tefekkürünü gündeme getirirken, İslamın ta Hicretin 
yüz ellinci, iki yüzüncü yıllarından itibaren, aşağı yukarı 1200 yıl boyunca 
K ur’an’m tefekkürüne musallat olan Iranî, Yunanî ve Hindî kökenli birtakım 
düşüncelerden yakasını kurtaramamış ve bu yüzden çok yazıktır ki Kur’an’la
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direkt bağlantı kurmanın kapışım açacakken içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla 
sözkonusu düşüncelerin sinek gibi uçuştuğu bir tefekkürle bizi başbaşa bırakarak 
göçmüştür.

Kendisini rahmetle anıyoruz.



necip fazıl 
ve politika
Necmettin TÜRİNAY

Dr.
Başbakanlık
Müşaviri

Bazı büyük kişilikler vardır ki, onlar bizim haya
tımıza uzaktan yakından devamlı tesir ederler. Geçen 
zamanla birlikte onların bu tesirleri giderek azalacağı 
yerde, iki de bir, hiç beklenilmeyen bir tarzda yeni
den nükseder, hayatımızın belirli alanlarında tesirle
rini sürdürmeye devam ederler.

Üstad Necip Fazıl bu türden kişiler arasında yer 
alır.

Şiiriyle, tiyatrosuyla, gazete yazarlığı ve pole
mikleriyle, gündelik olaylara yaklaşımı, geliştirdiği 
perspektifi ve yorumları ile, düşünce tarzı ve İslâmî 
muhtevâlı reaksiyonlarıyla, Üstad tesirini üzerimizde 
cemaat olarak taşıdığımız bir öncü olarak karşımıza 
çıkar.

Şimdiye kadar bu vasıfları ile Necip Fazıl üzerin
de çok duruldu.

Fakat Üstadın, bir siyasî parti kurucusu veya 
mensubu bulunmamakla birlikte, " politika " 
karşısındaki tavrı ne idi?

Zira yakın dönem siyasî hayatımızda kendisi 
büyük bir muhalefet örneği sergilemiş, özellikle 
iktidar partilerine destek ve muhalefetleriyle yakın, 
sıhrî ilişkiler geliştirmiş, hapislere girmiş, büyük 
acılar duymuş, hüsranlar yaşamış bir düşünce adamı 
ve şairin, politikaya açılan tarafında neler görülüyor?

Necip Fazıl’ m parça parça hatıralara oturtulan, 
parlak savunmalarla ve ateşli muhalefet yazılarıyla 
şekillenen bu tarafı, ne yazık ki ne biyografik çalış
malarda, ne de kişiliğine ilişkin tahlil yazılarında 
gerektiği şekilde ele alındı. Onun bu tarafı aynı za
manda yakın dönem siyasî hayatımızın da bir pana- 
roması anlamını taşır. Ve aynı zamanda onun 
temsilcisi ve oluşturucularından biri olduğu " Islâmcı
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düşüncenin "politik boyut kazanması yolundaki ciddi katkıları ile doğru veya 
yanlış yönlendirmeleri üzerinde, hissîlikten arınmış, gerçekçi değerlendiımelere 
artık ihtiyaç duyulmalıdır.

Eserlerinin ve özellikle "Büyük Doğu"ların iyi bir tedkiki, Üstadın bu tarafı
nın, üzerimizdeki tesirinin çok daha yoğun olduğunu ortaya koymaktadır.

Onun için burada, İkinci Dünya Savaşınm başından çok partili siyasî hayata 
girdiğimiz 1945 yılma, Demokrat Parti' nin iktidara geldiği 1950' ye kadar ve za
man zaman da 1952 Malatya tutuklamalarına uzanarak geliştirdiği siyasî ilişkiler, 
Olumlu- olumsuz tavır ve muhalefetin bir panaroması çizilmeye çalışılacak, ve 
sonuçta ortaya konulan siyasî tavırların bir değerlendirmesi yapılacaktır.

**

*

Necip Fazıl 1936'da yayımına başladığı Ağaç dergisinin ardından, yakın 
dostu Haşan Ali Yücel'in de desteği ile Dil-Tarih' te, Güzel Sanatlar Akademi- 
si'nde hocalığa, İkinci Dünya Savaşı başlarında da " Haber " ,"  Son Posta " ve 
"Son Telgraf" gazetelerinde " Çerçeve " başlıklı günlük fıkralarına başlamıştı. 
Günlük yazı bir insanı ister istemez aktüel, siyasî, ekonomik ve sosyal konularla 
yüzyüze getirecek, onlar hakkında kişiyi bir tavır almaya, görüşlerini açıklamaya 
mecbur bırakacak demekti. Ayrıca günlük yazı, ister istemez ya bir destek, ya bir 
muhalefet biçiminde algılanmaya son derece müsait bir yazı şekliydi. Bu tarafıy
la, şiirden ve tiyatrodan tamamen farklı bir alan oluşturuyordu. Çünkü şiir ve 
tiyatro Necip Fazıl' m telâkkileri ile son derece soyutlaşırken, günlük yazı'kendi 
tabiatı gereği onu bütünüyle somut alanlara çekecek; somut, kolay anlaşılacak 
çıplak bir yazışa zorlayacaktı.

Fakat işte Necip Fazıl büyük bir riski göze alıyor, tek parti iktidarının bir el 
değiştirme anında meydana iniyordu. Ve bu anda ayrıca, ikinci Dünya Savaşı gi
bi sadece Türkiye' yi değil, bütün dünyayı etkileyecek, oluşmuş dengeleri sarsa
cak bir savaş da patlamak üzere idi.

MİSTİK ŞAİRE MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFİ

Necip Fazıl' m gazete yazarlığı ona, şâir ve tiyatrocu kişiliğinin de ötesinde 
bir tanınmışlık kazandırmıştı: Eskiden daha ziyade sanat, edebiyat, kültür muhit
lerinin parlak bir yıldızı olarak bilinen Necip Fazıl, gafcete yazarlığı ile hem poli
tik muhitlerde, hem de değişik toplum kesimlerinde tanınmaya başladı. Bu arada 
ikinci Dünya Savaşının aktüalitesi ve mevcut şartların ürettiği gergin bir atmos
ferin de tesiriyle o yıllarda gazete tirajları artıyor, bu arada Necip Fazıl' m geliş
tirdiği ve bâkir bir üslûpla yazdığı gazetelerin satışında daha belirgin tiraj yükse
lişleri gözleniyordu.1
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Bu yazılar sayesinde Necip Fazıl, eski "snob" tipini ve "bohem" yaşayışları 
geride bırakırken, hükümet uygulamaları ve savaş karşısında Türkiye'nin tavrı vs. 
hususlarında fikri takip edilen, yazdıkları okunun bir "toplum öncüsü" olmaya 
doğru yol alıyordu. Aktüel siyasî gelişmeler karşısında; "Necip Fazıl ne diyor, ne 
düşünüyor?" gibi bir soruyu ve ilgiye muhatap olmak, artık bir sanatçı-yazar için 
yeni bir kimlik, yazı hayatı bakımından da yeni bir devirin başlangıcı anlamına 
geliyordu.

Nitekim bu yeni tavır kısa zamanda karşılığını buldu. İkinci Dünya Savaşına 
girdiğimiz yılların başbakanı Dr. Refik Saydam, doğan ilk fırsat ile, Necip Fazıl'- 
a Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekilliği teklif ediverdi: "Para" piyesinin 
sahneye konulacağı sıralarda "mistik şâiri" kabul eden, sohbetten de haz duyan 
ve ona hergün ilk işinin "Çerçeve"leri okumak olduğunu söyleyen, A'dan Z'ye 
kadar ülkede herşeyin bozuk ve yeniden yapılmaya muhtaç olduğu sözünün 
sahibi Refik Saydam, açık birkaç mebusluk için2 gösterdiği namzetler arasına 
mistik şâir' i de katmış, fakat çok şükür, Milli Şef tarafından listenin başındaki 
ismi kırmızı kalemle çizilerek, o zamanki meclise göre, düğmeye basanın elinde 
bir rey makinası olmaktan kurtarılmıştır. "3

Necip Fazıl burada, 1941 yılındaki ara seçimlerde milletvekili olamayışını 
"çok şükür" diyerek karşılasa da, bu ifadenin o zamana ait duygu ve düşünceleri
ni yansıtmadığından, bu hükümlerin bilâkis " Bâbıâli" adı altında topladığı hatı
ralarım kaleme aldığı son yıllarına ait bir bakış açısını aksettirdiğinden elbette 
kuşku yoktur. Çünkü Necip Fazıl o sıralarda milletvekilliğini düşünmese, gele
cekteki hayatında politikaya bir parça bile olsa yer vermese idi, daha Refik Say
dam la sohbetleri esnasında listedeki ismini sildirebilir, ya da asgarî olarak kendi 
isminden sarfı nazar edilmesini rica edebilirdi.

Necip Fazıl' ın bu zamanlara ait ilgi ve alâkalarını da tabiî ki iyi tesbit etmek 
gerekir: Çünkü " tek parti " iktidarları döneminde parlementoda bir hayli şair, 
yazar, üniversite hocası ve gazeteci yer alıyor, devrin politikası aydınları dışla
mak yerine, sürekli onlarla dirsek teması içinde olmaya dayanıyordu. Daha cum
huriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren, batılı bir hayatı iktibasa dayalı gelişen 
bu politikaların topluma sunulması ve kabul ettirilmesi aşamalarında aydınlara 
büyük görevler düşüyor, aydınlar da bu vesile ile, yönetici elitin kullandığı insi- 
yatiflere ortak olmaktan aşırı bir haz duyuyordu. Bunun içindir ki, gerek Atatürk 
ve gerekse İsmet İnönü iktidarları dönemi parlamentolarında şair, yazar ve gaze
teci sınıflarına sık sık rastlamak mümkün oluyordu.

Bu şartlar altında, memleketin kültür ve sanat muhitlerinde güçlü bir tanın- 
mışlığa ulaşan Necip Fazıl' a, yönetici elitin ilgisiz kalması tabiî ki beklenemez
di. Nitekim başladığı fıkra yazarlığı, kendisine yönelik ilgileri daha bir tahrik e- 
derek, onun parlamentoya transferi düşüncesinin oluşmasına süratle yol açmış ol



142/NECÎP FAZIL'IN FİKiR HAYATIMIZDAKİ YERl

malıdır diye düşünüyoruz.

Henüz daha Büyük Doğu' ların çıkmaya başlamadığı, Necip Fazıl' m bugün 
hafızalarımızda iyice yer etmiş bulunan "karizma" sının ülke kamuoyuna mal 
olmadığı 1940 başlarında, "Çile" şairinin yönetici sınıflarla son derece yüksek 
seviyeli diyalogları mevcuttu. Çoklan ya onun geliştirdiği yeni şiirin takdirkârı, 
ya da İstanbul sahnelerinde sergilenen tiyatrolarının aşırı hayranı durumunda 
idiler. Nitekim Başbakan Refik Saydam' m kendisine milletvekilliği teklifini "Pa
ra" piyesinin sahnelenmek üzere hazırlandığı, bunun dergi ve gazetelerde Necip 
Fazıl'la ilgili zengin bir atmosfer oluşturduğu bir zamana da denk düştüğünü 
unutmamak gerekir.

işte bu türden yüksek seviyeli ilişkiler içinde Necip Fazıl'a Ankara Dil Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinde, zamanın Maarif vekili tarafından hocalıklar verilebili
yor, İstanbul' dan Ankara' ya trenle gidip gelmenin güçlükleri karşısında Haşan 
Ali Yücel' le görüşerek bu derslerini Güzel Sanatlar Akademisi' ne naklettirebili- 
yor, bu yetmiyormuş gibi Robert Kolej' deki son sınıfların edebiyat derslerini 
üzerine alabiliyordu.4 Yani henüz Necip Fazıl' m yönetici sınıflarla ilişkileri bir 
mücadele zeminine oturmamış bulunuyordu. Bunun için biraz daha zaman geç
mesi, hiç olmazsa Büyük Doğuların çıkmaya başlamasını beklemek gerekecekti.

KONJONKTÜREL BOŞLUK

Bu söylediklerimiz şairliği, tiyatroculuğu ve son olarak da gazetelerde 
başlayan "çerçeve" başlıklı fıkra yazarlığının kendisine kazandırdığı popü
lariteye, siyasî kesimlerin gösterdiği ilgi olarak özetlenebilir. Fakat işin bir başka 
boyutu daha vardı ki, Atatürk' ün ölümü ile Türkiye' de siyasî dengelerde ciddî 
gelişmeler ortaya çıkmaya başlamıştı, ismet İnönü, Atatürk'ün arkasından cum
hurbaşkanı seçildikten sonra, yönetici ekiplerde önemli değişiklikler düşünmüş, 
Atatürk' ün çok özel sayılabilecek yakınlarını, bu arada "sofra arkadaşları "nı 
görevlerinden bir bir uzaklaştırarak, yeni bir ekibin hazırlıklarına girişmişti.

Bu değişiklikler zamanın basınına gerçek anlamları ile yansımamış 
bulunmakla beraber, ülkede son derece önemli gelişmeler yaşandığından kimse
nin şüphesi yoktu, işte uzun yıllardır yurt dışında kalan Halide Edip, 150'- 
liklerden "Gurbet Hikâyeleri" yazan Refik Halid, istiklâl Mahkemelerinde yargı
lanan fakat çok büyük bir tesadüfle ölümden kurtulabilen ve sonra yurt dışında 
elçilik görevleri ile merkezden devamlı uzak tutulan Memduh Şevket Esendal, 
son yıllann "Zoraki Diplomat"ı Yakup Kadri birer birer ülkeye geri dönüyorlar
dı.

Bunlar Atatürk döneminde tasfiye edilen veya en azından gözden çıkarılan 
ekipler sayılamaz mıydı? Bununla da yetinilmiyordu. Çok uzun yıllar evinden dı-



BÜTÜN YÖNLERİYLE NECİP FAZIL/143

şan  çıkarılmayan, devamlı göz hapsinde tutulan Kâzım Karabekir, Milli 
Mücadele' nin bilâhere tasfiye edilmiş generallerinden Ali Fuat Cebesoy vs. de 
yavaş yavaş öne çıkarılıyordu. Yani İnönü, "ebedi şe fin  karşısında "millî şefli
ğe" soyunurken, ülkede dişten tırnağa köklü değişikliklere mi hazırlanıyordu 
acaba?

İşte bu iktidar değişikliği döneminde ülkenin uzun yıllardır bastırılmış 
kamuoyunda hafiften hafife bir kıpırdanma başlıyor, İstiklâl Mahkemelerinde 
aldıkları yaralarla toplum nezdinde âdeta suçlu konumuna sokularak "canlı cena
ze" haline getirilen insanlar, neredeyse bir bir mezarlarından diriliyor, bütün 
kamuoyu eskiden çok yakından tanıdıkları, sonra da tamamen unuttuklan bu 
insanların hâlâ hayatta oluşlarının derin şokunu yaşıyordu. Fikir hayatında ve 
dinî hayatta da belli belirsiz bir canlanma hissedilmiyor değildi hani. Sağda, 
solda bazı küçük dinî yayınlar göze çarpmaya başlamıştı. Sanki devir tersine 
dönmüş de eski statülerini yitirmiş bir sınıfın itibarları iâde ediliyor, buna 
karşılık tasfiyeye uğrayan " sofra yaranı" bilinçli şekilde gözden düşürülüyordu. 
1939-1940 içlerinde bu gelişmelerden ümide kapılan geniş çevreler oluşuyordu.

Kendisini böyle bir atmosfer içinde bulanlardan birisi de, hiç şüphesiz ki 
Necip Fazıl' dı.

Fakat bütün bu gelişmeleri, gözle görülür ciddi dönüşümü zamanın aydınları; 
Türkiye' nin dışında oluşan ciddi konjonktürü yakından takip edemedikleri, dış 
politika konularının hükümet nezdinde sürekli" tabu " halinde tutulması ve bası
na kontrollü yansıtılması cihetiyle sağlıklı şekilde algılayamıyordu. Yani değişi
mi gözleriyle görüyor, tezahürlerini yakalıyor fakat arka planına inemediği için 
de problemi İsmet Paşa'mn kişiliği ile izah ediyor, ona bağlıyorlardı. İşte bu yüz
den, İkinci Dünya Savaşının başladığı ilk yıllarda kamuoyunda örtük biçimde 
"İnönü-Atatürk" mukayeselerine gidilebiliyordu. Daha doğrusu Takrîr-i Sükûn
dan sonraki bu ilk açılım, İsmet İnönü'nün kendisine bağlanıyor, onun şahsına 
kredi ediliyordu.

Zira Cumhuriyet dönemi gazetecileri savundukları fikirlerin toplumsal taban
larla ilişkisini kurmak, toplumsal değerlerin savunmasını üstlenmek veya toplum 
adına yönetimi murakabe etmek gibi bir yaklaşımla yetişmemişlerdi. Onlar kaba 
bir "pozitivizm” ve "çağdaşlık" yaklaşımı ile ele aldıkları her konuyu "kavram" 
boyutuna indirger, "kavramlar” etrafında insandan ve toplumdan bağımsız bir 
terminoloji ile konuşur, yazarlardı. Adeta yaptıkları enikonu bir oyundu ve bu o- 
yunda rol almak hoşlarına gidiyor, onlan tatmin ediyordu.

Fakat İkinci Dünya Savaşı gibi son derece sıcak bir gelişme karşısında, 
statükocu aydmlann "kavramcı" yaklaşımlan, ister istemez oyunu açığa çıkara
cak sonuçlar üretebilirdi. Kaldı ki realitedeki gelişmeler statükonun oluşturduğu
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terminolojiyi çatlatmış, aydınlan mevcut gelişmeler karşısında vaziyet almaya, 
taraf olmaya icbar etmeye başlamıştı. Halbuki bu sınıfın geleneği bir konu hak
kında müşterek düşünmek,,müşterek düşünmeye çalışmak, daha ötede yönetimin 
geliştirdiği işaretleri yakından takip etmek esasına dayanıyordu. Yani yönetim
den farklı düşünmemeye, bunu hissettirmemeye dayanıyordu. Özetlemek gere
kirse murâkabe etmek, konulara hükümetten farklı olarak eleştirel yaklaşmak gi
bi bir fonksiyon, bu devir aydınlarında hemen hiç gelişmemiş, yönetimler de "tek 
parti"uygulamaları içinde buna imkân ve fırsat tanımamıştı. Neticede, ikinci 
Dünya Savaşının kaydettiği gelişmeler, aydınların ve hükümetlerin içine düştüğü 
muvazaayı bozarak açığa çıkarıyordu.

Böylece, savaş karşısında aydınların tavrı giderek birbirinden ayrışmaya, bir 
konuda daha farklı düşünebilmeye başlıyorlardı, işte bu yüzdendir ki, y e n i" tek 
parti " iktidarının elinin altından birşeyler kayıp gidiyor gibiydi. Hükümetse, dış 
politikasını kamuoyuna çıplak şekilde sunamıyor. Bunu muhtemel gelişmeler a- 
çısından da sakıncalı buluyordu. Bu şartlar altında Türkiye'de 15 yıldır bastırıl
mış olan kamuoyu, yekpare bir bütünlük halinde algılanma imkânım da yitiriyor
du. Yani farklı, bir birine muhalif kamuoyları oluşmaya başlıyordu: Rusları, 
Almanları ve Batı demokrasilerinden birini tercih eden, Türkiye'nin bu savaşta 
adı geçen bloklardan birisiyle hareket etmesini millî menfaatlerin gereği olarak 
sunan görüş ve politikalar etrafında oluşan kamuoylan.Artık bunların dergileri, 
gazeteleri, tarafları oluşuyor,Türk aydınlarının alışık olmadığı tartışmalar cere
yan etmeye başlıyordu. Burada ülkemiz açısından hangi tercihin daha isabetli o- 
lacağı biçiminde bir değerlendirmeye girmek değil amacımız. Bilakis Türk ay
dınlarının politizasyon sürecine nasıl girdiklerine, hükümet dışı düşünme mele
kelerinin nasıl oluştuğuna işaret etmektir.

Bu politizasyon sürecinde Necip Fazıl neler düşünmektedir acaba?

Bunun üzerinde ayrıca durarak, Necip Fazıl'a yapılan milletvekilliği teklifinin 
arka plalanna uzanmak gerekmektedir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 
VE NECİP FAZIL

Kolayca algılanabilir ilk göstergeler dış politikaya ilişkin olacağına göre, 
Necip Fazıl'm ikinci Dünya Savaşı yıllarındaki düşünceleri bizim için önemli bir 
ipucu teşkil edecek demektir. Bu hususta elimizde geniş bir materyal bulunmakla 
beraber, onun şu tasnifini hatırlamakta fayda var: ''ikinci Dünya Savaşımn ilk 
yıllarında Babıali üç kampa bölümlü..."Kendi tabirleriyle: "Hak ve hürriyet 
cephesi demokrasileri tutanlar", "Nazilere yapışmaya kalkanlar", "ve Sovyetlere 
ümit bağlayanlar". Necip Fazıl, bu gruplan sırasıyla şöyle nitelendiriyor:
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Demokrasileri tutanlar: "Hava - civacılar", Nazileri tutanlar: "Muhteris köle
ler", Sovyetleri tutanlar: "Dirilişsiz ölüm davetçileri."

Bu ifadeler Necip Fazıl'm ilk anda bu gruplaşmaların dışında kaldığı ya da 
İkinci Dünya Savaşma ilişkin daha başka tercihler geliştirdiği gibi bir intibaya 
yol açmamalıdır. Nitekim kendisi daha savaşm ilk yıllarından itibaren, "biricik 
politikayı demokrasilere destek olmakta"6 görür. "Demokrasilere destek" kav
ramı biraz açılacak olursa, bunun altında Almanya karşıtı bir politikanın yattığı 
kolayca anlaşılacaktır. Kaldı ki savaşm daha ilk yıllarında saflar iyice kesinleş
memiş olmakla beraber, Almanya ve Sovyetler Polonya' mn paylaşılmasının 
hazzım yaşam aktadırlar Y ani Stalin liderliğindeki Sovyetlerle Almanya' mn arası 
açılmamış, Sovyetler batılı müttefiklerin arasında henüz yerini almamıştır. Daha 
doğrusu Hitler' in uzun, geniş Kıpçak bozkırlarına, Rusya içlerine ilerleyişinin 
başlamadığı zamanlar. O zaman geriye sadece İngiltere ve Fransa kalacak 
demektir, işte Necip Fazıl'm "hak ve hürriyet cephesi" olarak gördüğü, ya da 
"biricik politikayı demokrasilere destek olmakta "gördüğü biçimindeki tercihin 
altında yatan da, İngiltere ve Fransa'nın tezlerini haklı bulmakta toplanıyordu.

Bugün daha iyi görüyor ve anlıyoruz ki, Almanya'nın kabuğunu çatlatma ve 
kendisine yeni alanlar açma ihtiyacı içinde başlattığı savaş; demokrasi bloku ta
rafından "totalitarizmin" acımasız saldırganlığı biçiminde algılanıyor, İngiliz ve 
Fransızların Asya, Ortadoğu ve Afrika'da oluşturduğu emperyalist, sömürgeci 
statülerin üzeri örtülerek, insanlığın ihtiyacını duyduğu bir "hak ve hürriyet” sa
vunması biçiminde takdime çalışılıyordu. Yani Almanya karşısında oluşmaya 
başlayan bloğun, böyle algılanması isteniliyordu. Bir tarafta acımasız saldırgan
lık, totalitarizm, Nazizm ve Faşizmin kan emiciliği, öbür yanda da insanlığın hak 
ve hürriyet ihtiyacı, toplumlann kendilerini en geniş biçimiyle ifade etme aracı 
olarak demokrasi... Özellikle İngiltere ve Fransa'nın kendilerini sunuşları böyle. 
Necip Fazıl'm, savaş içinde Batı demokrasilerim destekleyenleri "hava-civacılar" 
biçiminde nitelemesine rağmen, kendi tercihinin gene de "hak ve hürriyet cephe
sinden" yani batı demokrasilerinden yana olduğunu tespit etmekte fayda var. Ne
cip Fazıl'm tavrında, bu bakımdan ciddi bir tezat kendini açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca ileride çıkaracağı Büyük Doğularda özellikle çok partili hayata geçiş 
yıllarında, Necip Fazıl'm "demokrasi" yönetimine çok soğuk bakan bir tavrının 
bulunduğunu ve adeta seçkinci jakoben yaklaşımları öne çıkardığım da unutma
mak: gerekir. O zaman, Necip Fazıl'm, batılı demokrasileri desteklemekteki asıl 
gerekçelerini bilmek daha bir önem taşıyacak demektir. Ayrıca rejim olarak de
mokrasiyi savunmakla, savaşta sömürgeci demokrasi blokunu desteklemek ara
sındaki önemli ayrıma da işaret etmekte fayda vardır.

Bu konu üzerinde ayrıca durmak gerekmekle beraber, buna Necip Fazıl'm ba
tılı demokratik hayatı yakından' tanımasının, tahsilini Fransa'da yapmasının, batılı
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felsefe literatürünü özümsemesinin, tercihlerinin 
oluşmasında önemli bir rol oynadığı âşikârdır.

Fakat ilk elde, ismet Paşa hükümetlerinin Al- 
man-Rus ittifakının henüz çözülmediği 1941 Hazira
nına kadar, örtük biçimde batı demokrasilerinden ya
na, Ingiliz çizgisini devamlı gözönünde bulunduran 
düşüncelere sahip olduğunu ve bu durumun Necip 
Fazıl gibi yönetimle yakın ilişkiler içindeki bir köşe 
yazan tarafından algılanmasının hiç de zor olmadığı
nı göz önünde bulundurmak gerekir. Yani Necip Fa
zıl bu yıllarda batı demokrasilerini veya merkezinde 
Ingiltere ve Fransa'nın bulunduğu "demokrasi cephe
sini" tercihinin altında "islami" bir gerekçe yatmıyor. 
Asgari olarak, kendisi böyle bir gerekçe üretmiyor. 
Bu tür gerekçeleri Necip Fazıl daha ileriki yıllarda, 
1945 sonrası çok partili hayata geçiş yıllarında geliş
tirebilecektir. Hem de demokratik yönetim anlayışı
na oldukça soğuk, bigane ve hatta karşı duran tavır
lara ulaşacaktır. Bu zıt kutuplara kayışlar bir mizaç 
tezahürü müdür, ülke şartlarında meydana gelen yeni 
bir durum değerlendirmesine mi dayanmaktadır, 
yoksa gerçekten islami bazda, ulaştığı bir tekamül 
noktasını mı ifade etmektedir? Devrin panoramasıyla 
bağlı kalmak şartıyla, ilerde bunların üzerinde ayrı 
ayrı durulacaktır.7

İÇ DENGELERDEKİ BÜYÜK OYNAMA

Ancak tekrar belirtelim ki, savaş içinde Necip 
Fazıl’m tercihi, hep aym kalmadı. Belirli bir süre 
sonra onun tercihlerinin batı demokrasilerinden ya
vaş yavaş Alman çizgisine doğru bir kayma gösterdi
ğini tesbit edebiliyoruz. Kaldı ki, bu dönüşüm sadece 
Necip Fazıl'm şahsiyle de sınırlı kalmadı. Türk ay
dınları arasında Alman stratejisine yakın düşen fikir 
ve yaklaşımlar, 1941 yazının başlarından itibaren 
tam bir modaya dönüştü. Hatta savaşa Almanya'nın 
yanında girmek hususunda geniş bir kamuoyu da 
oluştu. Iç ve dış politikadaki bu tansiyon yüksekliği 
tabii ki, 1941 Haziranında Almanya ve Türkiye ara-
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mümkündür. Saydam'ın 
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ilk genel seçim ise 26 Mart 
1939'da yapılmıştı. Dolayı
sıyla sözü edilen teklif, 
1939 Genel seçimlerinden 
sonraki bir "ara seçim"e 
denk düşmüş olmalıdır. O 
dönemde yapılan "ara se
çim” 19 Ekim 1941'de ger
çekleşmişti.

19 Ekim 1941 ara seçimle
rinde CHF'nin boşlamış 
olan parlemento kadroları
na bilahere parti genel sek-
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sında aktedilen "Saldırmazlık Antlaşması"ndan güç 
alıyordu.8 Bu şualarda Almanya Edime sannlarına 
dayanmış, bütün ülke tehdit krizleri geçirirken arka
sından bu tür bir antlaşma imzalanıyordu. Böylece 
hem Alman tehlikesi berteraf ediliyor, aydınlar ara
sında geniş bir Alman taraftarlığı oluşuyor, hem de 
saldırmazlık paktının imzalanmasının üzerinden he
nüz bir hafta bile geçmeden, Hitler bütün gücüyle 
Moskova'ya doğru ilerlemeye başlıyordu, işte bu 
şartlar altında bütün Türkiye kamuoyu, alt şuuru ta
mamen boşalmışcasına, Rusya'nın mağlubiyeti bek
lentilerine kendisini teslim edivermişti. Çünkü 
"Türklüğün" kararmış ufuklarında bir ışık görülmüş
tü. Tarihi Kafkas savaşlarının, Kırım savaşlarının, 
Balkan mağlubiyetlerinin birikmiş acılarının, Ortaas- 
ya'ya dönük Enver Paşa'nın tarihi risklerinin telafi 
edileceği bir güne mi yaklaşıyorduk? O günlerde sa
vaşm kaydettiği mevcut gelişmeler Almanya ve Tür
kiye kamuoyunu, tatminlerin ötesinde ortak strateji
lerin girdabında buluşturuvermişti. Aynen Birinci 
Dünya Savaşı'nda olduğu gibi...

Böyle bir ortamda Necip Fazıl'm hâlâ batı de
mokrasilerinden yana, Ingiliz tezlerini arkalayan bir 
çizgiyi muhafaza etmesi elbette beklenemezdi. O yıl
lardaki yazılarında Necip Fazıl, teorik planda "de
mokrasileri” savunmakla beraber, eskisi kadar "na- 
zi"lerin aleyhinde değildir.

Bu izahlar çerçevesinde aydın yaklaşımlarının, 
fikir ve politika hayatında türkçülük, sosyalizm, batı 
demokrasilerinden yana olmak gibi tezlerin farkedi- 
lir derecede su yüzüne çıkmasında, uluslararası 
konjoktürün hangi nisbette rol oynadığını daha kolay 
anlama fırsatı buluruz. Çünkü savaşm başından itiba
ren kaydettiği inişli çıkışlı konjoktürel gerilim, Türk 
fikir ve politika hayatını sanki bir beşik gibi sallama
ya başlıyordu. Bu sallanış içinde aydınlardaki gel
gitleri takip etmek, savaş içinde onların yazılarındaki 
dönüşümü izlemek, gerçekten insana büyük bir acı 
verir. Çünkü böylesi anlarda ismet Paşa partide ve 
hükümette bazı tasfiyelerle yeni şartlara ayak
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4. age, s. 264-266.

5. Babıâli, Büyük Doğu Y. 
İst. 1976, s. 263.

6. Babıâli, Büyük Doğu Y. 
İst. 1976, s. 263.

7. 2. Dünya savaşı hakkın
da, yazdığı gazetelerde, 
son derece isabetli ve o 
nisbette ile görüşlü tahmin
ler yürüten Necip Fazıl ba-
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uydurabilirken gazete yazarları ve fikir adamları 
daha önce imza attıkları yazıları hatırlandığı için, 
yeni şartlara kendilerini ayarlamakta hem vicdanları, 
hem de okuyucuları adına ciddi zorluklar yaşıyorlar
dı.

Bu arada Necip Fazıl da bu atmosferin dışında 
değildi. Her zamanki gibi popüler, her zaman ki gibi 
paradoksal hitabeti ile bulnduğu her yerde cazibe 
m erkezi!... H ocalıkları devam ediyor, mevcut 
yönetimlerle ilişkileri sürüyordu. Tabiî burada tekrar 
hatırlatmak lâzım: Necip Fazıl' m İslâmî fikirleri 
gerek yakın çevresinde ve gerekse temas halinde 
olduğu yönetici elit nezdinde bilinmiyor değildi. 
Ancak bu bilme hali, fikirlerinden dolayı karşılıklı 
bir münasebet kesikliğine de yol açmıyordu. Bunda 
Necip Fazıl' m temsil ettiği islâmcılığm hiçbir zaman 
avamîliğe düşmeden, hâiz olduğu felsefe kültürü ile 
birleştirilerek ve yüksek bir şiir ve tiyatro sanatının 
kredisiyle de takviye edilmesi iledir ki, her muhitte 
kendisini yadırgatmadığı gibi son derece orijinal 
sunuşlarla yerinde sempatilere dahi yol açabiliyordu.

BÜYÜK DOĞU'YA DOĞRU

Bu durum ne zamana kadar devam edebilirdi? 
Daha doğrusu devam edebilir miydi? Gerçekten 
mevcut dengenin sürüp sürmeyeceği ciddi merak 
konusudur. Henüz daha Büyük Doğu'lann çıkmasına 
zaman olduğu için, arka plandaki bu gelişmeleri hiç 
olmazsa satır aralarından olsun, takibe imkân 
bulamıyoruz. Ne var ki sürdürülen ilişkilerin, 17 
Eylül 1943'de Büyük Doğu'nun çıkışına kadar iyi- 
kötü devam ettiğini rahatlıkla ileri sürebiliriz. 
N itekim  Necip Fazıl bu dönem lerini Büyük 
Doğu'nun hazırlıkları ile geçirmişti.

Fakat daha Büyük Doğu'nun çıkmasından önce, 
kendisine Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ikinci bir 
milletvekilliği teklifi gelecektir. Her ne kadar bu 
teklif de birincisi gibi olumlu sonuçlanmasa bile, 
parti çevrelerinin Necip Fazıl ismi üzerinde dikkatle

tılı demokrasileri niçin ter
cih ettiğini belirtmek için 
"Babıali" adı altında topla
dığı hatıralarında şöyle der: 
"... bunlardan her birinin 
(Alman, Sovyet, Ingiliz, 
Fransız) rakibinde keşfetti
ği marazın tek devasını Is- 
lamiyette buluyor; ve buna 
Islamın zaferi noktasından 
batı aleminde faydalınacak 
zaaf planını elden kaçırma
mak için biricik politikayı 
demokrasilere destek ol
makta görüyor ve ona göre 
çalakalem yazıyor, yazı
yor". Ayrıca şu ifadesi de 
önemli: "Sırf İslam davası
nın encamı bakımından de
mokrasilere destek olucu 
eski dostu (P. Safa) mistik 
şaire bu politikasından ötü
rü düşman..."

Ne yazık ki Necip Fazıl bu 
satırları ile açık bir tercih 
ortaya koymakla beraber; 
bu tercihin gerekçeleri, 
yaslandığı doneler hakkın
da hemen hiç bir yorumda 
buhınmuyor. Yani demok
rasi ülkelerini savaşta des
teklemekle, İslam adına 
hangi pratik ve pragmatik 
sonuçlar hasıl edecekti? 
Babıâli'de yer bulmayan bu 
tür gerekçelere, savaşa iliş
kin yazılarında da rastla
mak mümkün olmuyor.

8. Türk-Alman Saldırmaz
lık Antlaşması 2. Dünya
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durduklarını, daha iyi farkediriz9.

Bu dönemde Necip Fazıl ile Cumhuriyet Halk 
Partisi arasındaki karşılıklı ilişkiyi iyi kavramak, 
islâmcı düşüncenin politizasyon süreci içinde yerli 
yerine oturtmak icabediyor. Çünkü savaşla beraber 
oluşmaya başlayan yeni şartlarda, Takrîr-i sükûn 
sonrasının statükoları hafiften hafife oynamaya yüz 
tutmuştu. Bu bakımdan sadece Necip Fazıl’ la sınırlı 
kalmayan yeni bir uyanış, açılma dönemine giriliyor
du. Ve bir anlamda tek parti iktidarının iç koalisyo
nunda, velevki parlamento seviyesinde olsun, İslam
cı kesimin temsilcilerine de bir yer açılmak isteni
yordu.

Dolayısıyle Necip Fazıl ile Cumhuriyet Halk 
Partisi arasındaki münasebet tek tarflı bir ilgi 
olmayıp, bilâkis karşılıklı bir yakınlaşma olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Savaşm sağladığı bu inişli çıkışlı 
ilişkilerin ve savaş sonrasında çok partili siyasî 
hayata geçiş döneminde geliştirilen tavırların hasıl 
edeceği birikimin bir bütün olarak incelenmesi 
gerekiyor. Zira günümüzdeki islami tavırların bazı ö- 
nemli ipuçları, 1939-1952 arasında yaşanan acı 
tecrübelere kadar uzanıyor.

Bu bakımdan günümüzde revaçta olan ve azçok 
birbirinden farklı çizgilerde gelişen İslâmî tavır, 
düşünce ve politikaların, son derece canlı, fakat o 
nisbette de acılı tarihi bir süreç içinde oluştuğunu ka
bul etmek gerekiyor.

Bu süreci Necip Fazıl'ı merkez alarak şimdilik 
1952 tutuklamalarına kadar adım adım izlemek, bize 
son derece anlamlı göründü. Onun için Necip 
Fazıl'm Büyük Doğu'yu çıkardığı 1943 yılma kadar 
olan dönemi, Büyük Doğu'nun çıkışından İkinci 
Dünya savaşının sonuna kadar olan dönemi, çok 
partili siyâsi hayatın ilk giriş yıllarını, 1947'de 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin laikliği restorasyon 
kongresini, Truman doktrini ile İsrail'in kuruluş ve 
tanınma aşamalarını, 1949'dan 1950 seçimlerine 
kadar geçen Şemsettin Günaltay dönemini ve 1952

Savaşı içinde çok önemli 
bir merhale teşkil etti.

Aslında Almanlar Türki
ye'nin kendi yanlarında sa
vaşa katılmasını istiyordu. 
Bu olm adığı takdirde 
Irak'ta Ingiliz sömürge yö
netimine karşı bir darbe ile 
iktidara gelerek, bağımsız 
politikalar geliştirmeye ve 
petrolü millüeştirmeye ha
zırlanan Reşit Ali Geylani 
hükümetine yardım ulaştı
rılması için Türkiye'den 
yardım talebinde bulundu. 
Buna karşılık olarak A l
manlar Türkiye'ye 12 ada
ları ve Batı Trakya'yı teklif 
etti. Bu teklifler, kamuoyu
nu olduğu kadar hükümeti 
de memnun etmekle bera
ber, yerinde bir ihtiyat üe 
"saldırmazlık antlaşması" 
ile yetinildi.

Antlaşmadan ilk anda In
giltere, Türkiye Alman 

* baskısına boyun eğmediği 
için; Almanlar, Türkiye'yi 
hareketsiz bırakabildikleri 
için; Türkiye ise iyi-kötü 
tarafsız görüntüsünü koru
yabildikleri için memnun 
görünüyorlardı. Fakat bir 
hafta bile geçmeden Hit- 
ler'in Rusya seferine başla
ması ile, başta Rusya ol
mak üzere Ingiltere ve 
Fransa, saldırmazlık antlaş
masının Almanya'nın lehi
ne sonuçlar ürettiğinin far-
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Malatya tutuklamalarını, yani her yeni konjoktürel 
dönemde alman mesafeleri, geri çekilmeleri takip 
etmek durumundayız. Çünkü bu dönemlerin her 
birinin islamî tavırların oluşum sürecinde büyük 
tesirleri bulunuyor. Aynca Necip Fazıl'm bildiğimiz 
rijit, eylemli bir muhalefete oturtulan mücadele 
anlayışının da, bu şartlar içinde kademe kademe 
oluştuğunu ifade etmiş olalım.

kına vararak, Türkiye üze
rinde aşın bir baskı politi
kası uyguladılar. Hatta Al
manların Rusya seferini 
durdurabilmesi için Türki
ye'nin müttefikler safında 
savaşa girmesi konusunda 
aşın ısrarlara giriştiler.

9. Necip Fazıl’a Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sek
reteri Memduh Şevket 
Esendal tarafından yapılan 
bu ikinci milletvekilliği 
teklifi, müstakil bir yazı 
olarak aynca ele alınacak
tır. Bu noktada Necip Fa- 
zıl'dan ziyade eski ittihatçı 
Memdah Şevket'in projek- 
siyonlan daha önemli bir 
durum arzediyor.
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Gazeteci-yazar

Merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i ortaokul 
üçüncü sınıfta iken tanıdım. Üstad "Son Posta" gaze- 
tesi'nde günlük yazılar yayınlıyordu. Ancak Üstad'ı 
tanımam "Büyük Doğu"larla oldu. Kilis Şıhcamii 
Müezzini ağabey-dost Nihad Ferah kendi eliyle cilt
lediği "Büyük Doğu"lan bizlere birer elmas kıymeti 
ve hassasiyeti ile verir, okuttururdu.

Büyük Doğu'nun başlık, flaş ve spotlarım adeta 
ezberlemiştik. Bir ortaokul talebesi için o başlıklar 
bir filozof edasıyla veriliyordu. Üstad "Ya ol, ya öl" 
diyordu, meselâ. Kafamızın zonkladığını hissediyor
duk Üstad'm satırları altında. Ufkumuz genişliyor, 
dünyaya yeni bir pencere açılıyordu sanki. Daha ön
ce öğrendiğimiz şeylerin sahteliğini ve sathiliğini 
hissettik. Üstad o zaman bir ebeveyn şefkati ve bir 
öğretmen muhabbetiyle içimize oturmuştu. Silinme
ye çalışıldıkça, büyüyordu, güçleniyordu. Üstad'tan 
uzaktık ama, ayrı ve gayrı değildik. O'nunla olmak 
için, yazılarını okumak yeterliydi.

Hüseyin Rahmi Yananlı bu halkada bize kol açtı, 
Bahri Zengin gönül verdi, el uzattı.

Üstad’ı Kilis'e davet ettik.

Necip Fazıl Kısakürek'in konferansı vecd içinde 
dinlendi, Belediye Düğün Salonu'nda. Daha bir mu
habbetimiz pekişti, daha şuurlu, daha mağrur yola 
koyulduk. Ancak bu mağruriyet dostça, çok müteva- 
zi idi.

Vefa Lisesi'nde Üstad'a çok yakındım. İstanbul 
Gedikpaşa'da Büyük Doğu Fikir Kulübü kuruldu. 
Aradaki mesafe bir sigara içimlikti. Açılışında gör
kemli bir tören yapıldı. 147 no ile üye idim. Hiç bir 
olay, beni böyle mutlu edemezdi. Bir lise talebesi 
için, bir fikir kulübüne üye olmak, bir devre mührü-
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nü vuran, ses çıkartan bir mütefekkirle aynı çatı altında çalışmak, mücadele ver
mek "oh ne güzel şey" yarabbim.

Üstad Yeni İstanbul'da yazmaya başladı. Üniversite gençliği evrad gibi oku
yordu, "Çerçeve"leri, "Sahte Kahramanlan" öğrendikçe gözlerimiz faltaşı gibi a- 
çılıyordu. Bu ses, bir nefes gibiydi.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri de yeniden birbiri ardı sıra basılmaya, 
elden ele, dilden dile dolaşmaya başladı (1964). Zaman zaman aksamasına rağ
men Büyük Doğu'da yayınlamıyordu. Üstad bu ara bir yandan yazıyor, bir yan
dan da dizi konferanslar veriyordu. Konferansların odağı İstanbul Cağaloğlu'nda- 
ki Milli Türk Talebe Birliği'ydi. Üstad buraya gözbebeği gibi ehemmiyet verirdi 
(1966). Anadolu baştan başa Büyük Doğu'ya selam duruyordu. Üstad Edirne'den 
Ardahan'a, Ağrı'dan İzmir'e gitmiyor uçuyordu sanki.

Kendi tabiriyle "Büyük Doğu Gençliği" sel olmuş akıyordu, okuyordu, oku
yordu gergef gergef. Her grup ve her kol faaliyetlerinde Üstad'tan destek alırdı. 
Yaht da Üstad'a bütün gücüyle muhalefet ederdi, işin kolayıydı bu. Ancak Üs- 
tâd'ın gönlü ve kapısı herkese, her zaman açıktı.

Siyasi kutuplaşmalar, cemaat sürtüşmeleri Üstad'ı müteessir ediyordu. O 
noktaya gelindi ki, Üstad da zaman zaman falan veya feşmekan cemaatin yanın
da yer alıyordu. Ama gönlü hep "Büyük Doğu Gençliği"ndeydi. Gençliğine bir 
başka değer ve ehemmiyet veriyordu.

Son yıllarda kendisini o kadar ölüme hazırlamıştı ki, bir derviş, bir ermişti 
Üstad.

Telefon ettim. 1982'nin Ağustos ayıydı. "Üstad'ım" dedim. "Sizi Prodüktör 
arkadaşım Mustafa Ruhi Şirin'le ziyaret etmek, elimizi öpmek, duanızı almak is
tiyorum. Müsade eder misiniz?" Hemen de Ankara'ya dönem gerektiğini ilave et
tim. Rahatsızdı. Yorgundu. Ama kabul buyurdu.

Ruhi, bir kaç program yaptı Üstad'la. Ben hâlini hatırını sordum. 
Mahkûmiyet durumuyla ilgili gelişmeleri anlatmasını rica etsin. "Yaşlıyım. Yor
gunum." dedi. Gerçekten gözleri pek iyi görmüyordu. Hafızasında ise daha bir 
zindelik vardı. Hatta, bu son şiirlerine de yansımıştı. "Üstad'ım" dedim. "Biz, si
zin memleketimiz kültürüne, sanatına, gençliğine ettiğimiz müstesna hizmeti 
muhtevi bir dilekçeyi ilgililere iletelim.." dedim. Gelişmelerle ilgili olarak avuka
tının ilgilendiğini belirtti. Sonra da Merhum Seyyit Kutup'u misal gösterdi. Ve 
ekledi "Olmaz öyle şey, olmaz." Bize ettiği vasiyetini sordum. "Aynen geçerli" 
dedi.

Ayrılırken, elini öptük Üstad' m, mütevazi odasında. Eskimiş eşyaları arasın
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da yalnız bıraktık.

Vefatı bir şok tesiri yaptı. Öğle yemeğinde duydum 24 Mayıs günü. Telefon 
açtım İstanbul'a ajansları takip ettim; olay doğruydu. Üstad Rahmeti Raman'a ka
vuşmuştu. Allah gani gani rahmet etsin.

Ankara'dan cenaze törenine belki atmış, belki yüz almış otobüs hareket etti.

Fatih Camii tıklım tıklım. Mahşeri bir kalabalık. İçi dolu, dışı ana-baba günü. 
Kayseri'den dostlar, Sivas'tan Erzurum'dan arkadaşlar gördüm. Antalya'dan kal
kıp gelmişler gençler. Sonra Ege sanki İstanbul'a göçmüş. Güneydoğu'dan gelen
ler, İstanbul'un o günkü sıcağına inanamadılar. Herkes birbirine sarılıyor; birbiri
ni görmenin mutluluğu, Üstad'ı kaybetmenin ızdırabıyla sancılı bir vaziyette.

Bütün gazeteler o gün Üstad'm vefat haberiyle üzüntülüydüler. Bunun istis
nası yoktu. Bazılarına göre bir sanat devi, bazılarına göre büyük şair, bazılarına 
göre de büyük İslam mütefekkiri Necip Fazıl Kısakürek dar-ı bekâya göç etmişti.

Gençler Üstad'm cenazesini Fatih Camii' nden Eyüp Sultan Camii'nin etekle
rine kadar ellerinde götürdüler. Sonra ilgililer, ilgili yere kadar arabayla ulaştılar.

Üstad’m Eyüp Sultan’daki Kabrine yollar kesildiği için tepelerden aşarak, kan 
ter içinde vardık. Her şeye rağmen Eyüp Sultan Kabristan’ı hınca hınç yine do
luydu. Bir hafız kur' an okuyordu.

"Kısakürek Necip Fazıl, İstanbul, 1907. Annesi Mediha, Babası Fazıl, evli. 
Neslihan. Çocukları; Mehmet, Ömer, Ayşe, Osan, Zeynep, Edebiyat Fakültesi. 
Az İngilizce bilir. 1924'de Vakit Gazetesinde gazeteciliğe başladı. Yazar. Istan- 
bul-Erenköy Hacı Hakkı Sokak 16/8 no'da oturur."

Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "Türk Basım'nda Kim, Kim
dir?" isimli eserde Üstad böyleanlatır.

1924’de Vakit gazetesi’nde ilk gazeteciliğe başlamış; 19 yaşında.

"İlk dizisi düşün ve sanat dergisi niteliğinde olan (Büyük Doğu)'yu (1943- 
1954) çıkarmaya başladıktan sonra resmi göreve girmedi. Son Posta, Yeni İstan
bul gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Büyük Doğu'yu ikinci kez siyasal gazete 
olarak çıkardı. 1945'ten tutucu zümrelerin değer saydığı konuları, işleyerek, ta
rihsel ilerleme bilincine aykırı doğrultuda yazıları, kitaplarıyla çağdaş düşünce 
verilerinin dışında kalan yazarlar arasına katıldı. Yeni Mecmua'daki (1923) ilk 
deneylerinden sonra, Millî Mecmua (1924-28), Hayat (1928-29), Varlık (1933- 
36), kendi yayını Ağaç (1936), dergilerinde çıkan şiirleriyle Cumhriyet dönemin
de yetişen şair kuşağının en ünlülerinden biri durumuna geldi.”

Marksist duyguların ağır bastığı yazılarıyla tanınan Şükran Yurdakul da "Şa-
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ir ve Yazarlar Sözlüğü"nde Üstad Necip Fazıl için 
böyle diyor.

"Büyük Doğu. Siyasi Edebî dergi. (İstanbul). 17 
Eylül 1943- 5 Mayıs 1944; 2 Kasım 1945- 2 Nisan 
1948, 14 Ekim 1949- 29 Haziran 1951; 16 Kasım 
1951- 27 Kasım 1951 (Günlük); 6 Mart 1959- 14 
Ekim 1959; 30 Eylül 1964- 25 Kasım 1964; 22 Eylül 
1965-19 Aralık 1965; 19 Temmuz 1967- 10 Ocak 
1968 (Dergi); Mayıs 1969- Aralık 1969; 6 Ocak 
1971- 28 Nisan 1971. 1943 ile 1971 yıllan arasında 
15 devre halinde Necip Fazıl Kısakürek tarafından 
ekseriye haftalık olarak yayımlandı." (Türk Dili ve 
Edebiyat Ansiklopedisi, cilt 1, sahife 483)

Büyük Doğu, çok partili demokratik parlementer 
sisteme geçtikten sonra siyasî yönü ağır olan bir po
litika izlemiştir. Ancak Büyük Doğu bütün sayılann- 
da sanat ve edebiyata büyük ağırlıkvermi, hukuk gi
bi özel ihtisas isteyen konularda da ehline yazılar ya- 
ymlattırmıştır. Çoğu sayı da Bakanlar Kurulu kara- 
nyla toplanmıştır.

Merhum Üstad, gazete ve dergilerde bir türlü 
kadrolaşmayı yapamadı. İstikrarlı olamadı. Genç ya- 
zarlan, istihatları toparlayamadı, birşeyler verdi, ama 
ileriye götüremedi. Bunlar biraz da Üstad'm şahsi 
tavnndan kaynaklanıyordu.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek "Büyük Doğu"da 
vesikalar neşrederek dikkat çekiyordu. Zamanın mit
lerine de mitler çıkartıyordu, ilk yayınladığı eserin
den son yayınladığı eserlere kadar bunlan görmek 
her zaman mümkün. Masela ikinci Abdülhamid. 
isimlere isimler, resimlere resimler yayınlıyordu.

Büyük Doğu ilk sayısından son sayısına kadar 
klişelerini muhafaza etti. Mesela; 1001 Çerçeve, İs
lam inkılabı, Dedektif X Bir, Çöle inen Nur, Tasav
vuf, Dilimizi Öğrenelim, Hadislerin Muhasebesi ta
rih, Sizinle B%şbaşa vs. Mizanpajından esprilerine 
kadar hep aynı kaldı Büyük Doğu. Siyaset çok ağır- 
lıklıydı. Neden?., tartışılması gereken bir sual ben-

DİPNOTLAR

1. Bir mezhep icadı yolun
da oldukları söylenen, evi
me kadar gelmek ve halleş
mek zahmetinim esirgeme
yen ve herhangi bir içtihat 
davasında olmadıklarını 
kalemimden çıkma bir be
yanname ile ilan eden, der
ken pörsüyen ve meydan 
yerinde görünmez olan, ölü 
bir dergi ve günlük gaze
teyle yetinen, fakat birta
kım akıl almaz matbaa te
sislerine gücü yeten bu 
zümreye ne oldu, neredeler 
ve ne alemdeler, bilemem!

Basında da hal-ü keyfiyet 
malûm... Sağ cephenin ”a- 
ceza basın" diye isimlen
dirdiğimiz ve topunun bir
den baskıları "Günaydın" 
gazetesinin mürekkep ayarı 
için sarfettiği dökümlü 
nüshalardan daha az, "fak- 
rüddem: kan eksikliği" çe
ken gazete ve dergüer.

Büyük Doğu, 5 saydık bu 
son devresinde  yine  
topyekûn onlardan fazla 
satmış, fakat tafsilâtı "ka
rar" yazısında bildirildiği 
üzere, şânını muhafaza ba
kımından, yayınlanmasını 
gerektirici şartlar derece
sinde susmasını emredici 
(faktör)lere çarpmış ve de
rin bir tenezzülsüzlük duy
gusu içinde yine gününü
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ce.

1967 yılıydı. Büyük Doğu Çıkarken Güneş Mat- 
bacılıkta Üstada sordum Ittihad' m istihbarat şefiy
dim o zaman.

"Üstadım, matbaada mürettiplere bir çizgi attır
mak için,.almmızm damarı çatlıyr. Biz (ince ve kibar 
olsun) diyoruz, onlar (sırf iş bitsin de nasıl biterse 
bitsin) diye düşünüyorlar."

Güldü Üstad. Soma bunu mürettiplere anlattım. 
Mürettipler de bana güldüler. Ve:

Üstad bize her dergi için ya Konyalı'dan ye
mek yetirtir ya da baklava getirirdi. Üstad'la çalış
mak bir zevk" dediler.

Biz işi anlamıştık, ama neden sonra. Aym yola 
başvurduk. Şapkasını eleştirisi de aykırı unsurlar içe
riyor ve kendine has uslupla dikkat çekiyordu.

Sırf basını eleştirisi de aykırı unsurlar içeriyor ve 
kendine has üslupla dikkat çekiyordu.1

Cemaatimizine gazete okuyucusu kazandıran Ne
cip Fazıl Kısakürek'tir. Belirli dönemlerde başkaları
nın kitaplarının dahi yasak edildiği dönemlerde Bü
yük Doğu her ekole girmeyi başarmıştır.

Büyük Doğu Resime ehemmiyet verirdi. Resim
siz Büyük Doğu namümkün. Haberlerin tümü yo
rumludur.

Üstad'ı aldatmak, bir çocuğu aldatmaktan daha 
kolaydı. Hele dostlarının ve gönüldaşlarının dedikle
rine hemen inanırdı. Onun için, zaman zaman başka 
cemaatler lehinde, olmayan, yazılarını gördük.2

Her siyasi cemaatin gazetelerinde günlük yazılar 
yazdı, şiirler yayınlattırdı. Her gün Yeni İstanbul, 
Son Posta, Babıâlide Sabah, Milli Gazete, Tercüman, 
Yeniden Millî Mücadele vs.

Kendi çıkardığı yayınlarında, bazen ilanlarına 
kadar kendi yazardı. Ancak gazetelerinde hiç ilan al-

beklemeye koyulmuştur.

Şu var ki, bunca aceze ba
sın içinde, Islâm, Islâmi 
hareket, parti ve gençlik 
dâvasını "efradını câmi ve 
ağyarını mâni" şekilde or
taya koyulabilecek tek bir 
kalem mevcut değil... Ace- 
za basından sayılmayacak 
bir gazetede Ergun Göze 
ve kendi kısır imkânları 
içinde Şevket Eygi'den 
başka kimse de bir istidat- 
çık olsun, görmüyorum. 
Profesörler hakkında ise 
umumî kıymet hükmümü 
biliyorsnuz: içi geçmiş ka
baklar... (Rapor-5)

2. Bu arada "Mâverâ" isim
li, üzerinde eğilmeye ve 
birtakım vaadler heceleme
ye değer bir mecmua ve et
rafında bir çevre var ki, 
herbirini tam âyar Büyük 
Doğucu bildiğim ve kadro
nuzda gösterdiğim, (oto- 
mobil-kendinden hareketli) 
eser verme çeğında, olgun 
yaşta gençler diye sınıflan
dırılabilir bu zümreyi kor
kunç bir kaçaklık içinde 
görmekte, öteden beri biri
cik gıdamı teşkil eden inki
sar ve ıstırapların en zali
mine uğramış buluyorum.

Onlar ki, kitaplardan anne
lerini "Büyük Doğu" diye 
göstermişler ve bana "siz 
bize komünist partisine gi-



158/NECtP FAZIL'IN BASIN HAYATI VE DAVALARI

madiği dönemlerde oldu.

1968 senesinde Büyük Doğu'yu Toker Yayınla- 
rı'mn sahibine sattı. Toker o zaman Üstad'm bütün 
eserlerini yayınlıyordu. Ancak oyuncularından gelen 
tepki üzerine, bir müddet sonra Büyük Doğu'nun 
imtiyazını yeniden üzerine aldı.

1968 yılında Bugün Gazetesi'yle TOK'nun 
163'üncü maddesiyle ilgili bir yazı dizisi hazırlamak 
için çalışmıştım. Yazı dizisinde bu maddenin kabulü, 
meclis müzakereleri, tatbikatı, mahkûmları, mazlum
ları canlı olarak sergilemeye çalışacaktım. Sekiz sü
tuna manşetten ilam çıkmaya başladı. Üstadm dikka
tini çekmiş. Gazetenin sahibini çağırmış, sormuş, (bu 
nedir, neyin nesidir) demiş. Şevket Eygi de anlatmış 
(Peki kim yazacak) diye eklemiş Üstad. Benim oldu
ğumu öğrenince "Tabii, bunu ancak bir büyük Doğu 
gençliği mensubu gündeme getirebilir. Sevindim." 
demiş.

Beni çağırdı. Gittim Erenköy'deki evine. Dedi ki;

Meseleye bu işin mahkûmlarından değil, bu 
işin çilesini çekmiş kutuplarından başlamak gerekir. 
Bunu ben yapacağım. Mukaddes davamız nasıl bu 
noktaya gelmiş, nasıl çile çekilmiş görsünler anlasın
lar, bilsinler."

Dokümanları Üstada verdim. Ve bir eser ortaya 
çıktı:

"Son Devrin Din Mazlumlan"

Yayınladığında olay olmuştu, tahminin üzerinde 
dikkat çekmişti. Benim ki ise "Yüzaltmışüç" olarak 
yayınlandı.

Üstad'm inancı, her şeyin üstünde idi. Yazdıkla
rıyla ilgili olarak mahkemelerde yapüğı savunmalar, 
basında yaptığı savunmalar, basında yaptığı kavgalar 
ünlüdür.3 Hapishane hatıraları da bu olaym bir başka 
yönüdür.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek' in son yıllarda ya

rin deseniz gireriz!" demiş
lerdi, nasd oldu da asılları- 
nı inkâr ettiler, annenin 
hakkını helal etmeyeceğini 
düşündüler ve üstelik hadi
seyi mahrem planda tutma
yıp bir M.S.P. gazetesinde 
şerefsiz bir telmih ve îma 
yoluyla, beni, müslümanlar 
arasında fitne çıkarmakla 
suçladılar.

Öyle mi?.. Buyursunlar işi 
âleniyete vurmak cüretinin 
karşılığını!... (Rapor-5)

3. Basındaki kavgaların
dan birkaç misal vermek 
istiyorum Üstad Necip Fa
zıl' m:

- Hakkımızdaki tahrikin 
körükleyicilerinden Vatan. 
Elmalûm... dönme gazete
si.. Nazım Hikmet ve za
man ve mekâna göre ko- 
münizma müdefacısı.. bü
tün dosyası hazırdır. Nesri 
bu ceridenin ilk kıpırdanı- 
şına bağlıdır.

Hakkımızdaki tahrikin kö
rükleyicilerinden Yani İs
tanbul. Servetinin kaynağı 
bütün bir efsane olan zatın, 
başmuhabirrirlik makamı
na en azılı bir dönmeyi 
oturttuğu gazete. Bütün 
dosyayı hazırdır. Neşri bu 
ceridenin ilk kıpırdanışına 
bağlıdır.

Hakkımızdaki tahrikin kö-
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yınladığı "Rapor"lar da Büyük Doğu'ların bir nevi 
devamıdır. Onların kitap olarak değil, dergi olarak 
düşünmek gereker. 13. sayı yayınlanan Raporların 
dergilerinden tek değişik yanı resim olmamasıdır.

Üstad Necip Fazıl'ın yazılarında çoğu zaman 
mahlas kullandığnı görmekteyiz. Bunlardan bazıları 
işe şunlar: Adıdeğmez, Ne Fe Ka, Dedektif X Bir, 
Ahmed Abdülbakî, Prof. Ş.Ü. vs.

Büyük Doğu, okuyucusuna gösterdiği ilgiyi ya
zarına göstermedi. Bu nedenle Büyük Doğu' nun ya
zı işleri ve sanatçı kadrosu devamlı değişiklik göster
di. Dergi istihbarattan çok, eline geçen vesikaları 
yeğliyordu, değerlendiriyordu. Büyük Doğu belirli 
bir dönem (1949-1964) her türlü sağın yazı yazma 
imkânı bulduğu bir yayın organı oldu. Daha sonraları 
hissedilir bir değişme göze çarptı. Bi rara da Büyük 
Doğu Partisi ’nin resmi yayın organı hüviyetinde ya
yın yaptı. (15 Haziran 1951 sayı 60)

Necip Fazıl Kısakürek mütefektir, yazar, sanatçı, 
şair ve gazeteci olarak komple bir kültür adamıydı.

Üstad Necip Fazıl günümüzde eşi ender bulunan; 
gittiği gazeteye, okuyucularını da birlikte sürükleyen 
tiraj kaydettiren bir gönül abidesidir.

rükleyicilerinden iki büyük 
gezete. Doğrudan doğruya 
yahudi kapitalizmasmın 
emrinde olan ve şimdüik 
isimleri mahfuz bulunan bu 
iki büyük gazetenin de 
akıllara hayret verici dos
yalarını tamamlamak üze
reyiz! Kıpırdasalar da, kı- 
pırdamasalar da, yakında 
görüşeceğiz. (Büyük Doğu/ 
26 Ocak 1951, Sayı 45 )

- Vatan' a... "Vatan' a Mek
tup" başlığı altındaki çanak 
tutuşuna, ibret ve hayretle 
gülümseyerek dikkat et
tik... Yoksa seni o türlü ka
şındırırız ki, tırnakların de
rini yolup bitirdikten sonra, 
kendi ciğerini de dilim di
lim  kesip doğrayabilir.. 
Kaşınma.. Ve sus-pus-otur! 
Yoksa sonunda ve kendi 
kendine öyle bir kazığa 
oturursun ki, insanı şiş ke
babına çevirir. Kaşınma!.. 
Fani rahatına bak. Sus-pus- 
otur!.. (Büyük Doğu/ 20 
Mart 1959 Sayı Üç )
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Her dönemde insanların düşünce, inanç ve yaşa
yışlarım etkileyerek, topiumlan yönlendiren önderler 
olmuştur. Şüphesiz ki bunların en fazla etkili olanla
rı, Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere 
gönderdiği peygamberlerdir. Peygamberlerden soma 
ise, bilginler, düşünürler, devlet adamları, dini ve 
siyasi liderler, çevresindeki insanları etkileyerek 
topluluklara yön vermişlerdir. Önderlerden bazıları 
kişilikleriyle, bazıları eserleriyle daha fazla dikkati 
çekmiştir. Örneğin bilginler ve şairler eserleri ile 
tanınırken, dini ve siyasi liderlerin kişilikleri daha 
fazla etkili olmuştur.

Döneminin önemli şair, yazar ve düşünürlerinden 
biri olan Necip Fazıl, eserleriyle genç yetenekleri 
etkilemiştir. Özellikle belli bir seviyeyi tutturan şair
lerin çoğunda Necip Fazıl'ın şiirinin izlerine rastla
nır. Ancak Necip Fazıl, eserleriyle olduğu kadar, 
mücadeleci kişiliği ve yaşam biçimi ile de çevresin
deki insanları etkilemiş ve topluluklara yön vermiş
tir.

Üstad Necip Fazıl'ın davaları ile ilgili olarak 
yapacağım bu kısa konuşmaya kişiliği hakkında bazı 
açıklamalar yaparak başlamam gerekmeketdir. 
Çünkü onun davaları kişiliğini en uç seviyede öne 
çıkaran birer fırsattır. Necip Fazıl, zor zamanların 
insanıdır. Kendi kişiliğini ve potansiyelini ortaya 
koyması, muhatabımn gücü ve imkanları ile yakın
dan ilgilidir.

"Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın;
Gündüz geceye muhtaç, bana da en lazımsın." 

beyitinde belirtildiği gibi Necip Fazıl basın 
hayatında ve mücadelesinde mutlaka birilerini temsil 
eden kişi ve grupları hedef almıştır. Davalarındaki 
bu kişi "savcı"dır. Savcı, Necip Fazıl'ın karşısında
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mücadele verdiği zihniyetin ve siyasi rejimin kanunlarının teminatında olan, 
hatta savunan güçlü makamdır. Bu makama karşı yapmış olduğu savunmalarında 
Üstad, olanca maharetim kullanmış, duruşma salonlarında savcılar karşısında 
üstün durumda olmaktan büyük haz duymuştur.

Bir insanın kişiliği hakkında konuşabilmek için ya onu yeterince tanıyacak 
kadar birlikte yaşamak, ya eserlerinden sonuçlar çıkaracak kadar işin uzmanı 
olmak gerekir. Ben şahsen, eserlerinden hareketle merhum Üstad'ın kişiliğini tah
lil edecek kadar işinin uzmanı olanlardan değilim. Ama kişiliği hakkında bazı 
tesbitler yapacak kadar kendisi ile bir arada bulunma mutluluğuna erenlerdenim.

Üstadın yüz cilde yaklaşan eserlerinin tamamını okudum. Hatta bazılarını iki- 
üç ke z okudum. Şüphesiz çok yararlandım. Fakat onun eserlerinde ortaya koydu
ğu sevgi, nefret, sabır, merhamet, aşk, gurur ve heyecanı kendisi ile birlikte yaşa
yanların anlama ve açıklamalarında her zaman bir fark olacaktır.

Necip Fazıl'ı yakından tanıyanlardan, Onun bir aristokrata, bir şövalyeye ya 
da bir Ingiliz soylusuna benzediğini söyleyenler olmuştur. Biraz abartılı da olsa 
bu benzetmeler Üstadın kişiliğinin tanınmasında ipuçları vermesi bakımından 
uygun sayılabilir. Çünkü Necip Fazıl, herşeyden önce imparatorluğun payitahtı 
olan İstanbul'da doğup büyümüş şehirli bir müslümandı. Necip Fazıl'ın müca
deleye başladığı yıllarda ise İslamiyet şehirleri neredeyse terk etmişti. İsla
miyet'in okur-yazar olmayan cahillerin, köylülerin, hamalların, ihtiyar ninelerin 
ve emekliye ayrılmış dedelerin dini olduğu kanaati yaygınlaştırılıyordu. Tek parti 
yönetiminin uyguladığı eğitim politikalarıyla şehirli ve okur-yazar aydın kesim
lerin İslamiyet ile ilgisi koparılmıştı. Sınırlı sayıdaki müslüman aydın ise korku
tularak toplmun dışına itimişti.

Böyle bir dönemde mücadele hayatına atılan Necip Fazıl, kendisine birinci 
derecede yakın toplum kesimi olarak Anadolu gençliğini seçti. Üstad'a göre slam 
inkılâbının ruhu erimiş bir maden gibi gençlik kalıbına dökülecek ve orada şekil 
bulacaktı. Necip Fazıl, kendisine tamamen yabancı bir çevreden gelen Anadolu 
gencine kucağını açtı. Onlara gerçek evlatlarım diyecek kadar yakınlık gösterdi. 
Yıllardan beri baskı altında tutulan, horlanan, yıldırılan, ezilen, sindirilen, 
zamanın ve mekanın dışına atılan Anadolu genci Necip Fazıl'ı tanıyınca tarihine, 
vatanına ve dünyaya yeniden hakim olmanın, kendisini ve insanını yeniden 
keşfetmenin yollarını aramaya başladı.

Sanat ve düşünceye ilgi duyan Anadolulu gençlerden yüzlercesi Üstadın 
çevresinde bulundu ve ondan etkilendi. Ne varki bu gençler O'nun çevresinde 
kalmaya uzun süre dayanamadılar. Heyecanla yanma gelenlerden, ilişkisini 
sonuna kadar götürebilen çok az insan çıktı. Bunun birinci sebebi, Üstad'ın 
geçinilmesi çok zor bir insan olması, ikinci sebebi ise çevresindeki insanları
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ezen, yok eden bir kişiliğinin bulunmasıydı. Çile şiirinde,

"Boşuna gezmişim, yok tabiatta,
İçimdeki kadar iniş ve çıkış" 

diyerek belirttiği gibi Üstad, davranışları iniş ve çıkışlı bir insandı ve 
çevresindekilerden de bu iniş ve çıkışlara uymalarını beklerdi. Böyle bir uyum 
ise her zaman mümkün olmadığından Üstad, dostlarını kırar, üzer, hak 
etmedikleri ölçüde paylardı. Gerçi kısa sürede yaptığını anlar, iltifat ve ikramda 
bulunurdu. Fakat bu iniş çıkışlı ilişkiye katlanacak fazla insan çıkmadı. Üstad 
çok aceleci bir insandı. Bir an önce kaafasında tasarladığı sonuçlara varmak için 
aceleci davnırdı. Acelecilik Onu her an yayından fırlayacak bir ok gibi gergin 
yapardı. Bu gerginlikle çevresini sıkıştırır, sürekli atak olmalarını isterdi, fakat 
böylesine gergin bir ilişkiyi uzun süre devam ettirmek kolay değildi.

Necip Fazıl'ın, birlikte olduğu insanların kişiliğini yok eden bir etkisi vardı. 
Bir süre beraber olanlardan Onun gibi tik atanlar, bıyığını O'nun gibi kesenler, 
içtiği sigarayı değiştirenler, hatta Onun gibi dumanını üfleyenler görülmüştür. 
Genç istidatların Necip Fazıl'dan uzak durmalarının en önemli nedeni bence bu 
etkiden uzak kalmaktı. Çünkü ancak böylece kendi kişiliklerini buluyorlar ve 
kendilerince bir tarz geliştirebiliyorlardı. Bu tesbitin, başta Sezai Karakoç olmak 
üzere, Büyük Doğu ekolü içerisinde yer alabilecek tüm diğer şair ve yazarlar için 
belli ölçülerde geçerli olduğunu sanıyorum.

Üstadın anlatımı çok keskindir. Aceleci olması nedeniyle hiç bir şeyi uzun 
uzun açıklamaya tahammülü yoktur. Bir fikri ya kabul eder, ya reddeder. Kabul 
ettiğini sonuna kadar savunur, reddetiği ile sonuna kadar savaşır. Hem 
dostluğunda, hem de düşmanlığında abartılıdır. Sıradan insanın göremediği en 
küçük ayrıntıları temel problem haline getirebilir. Habbeyi kubbe yapmakta 
üzerine yoktur. Üstad mizacı gereği hep bir numara olmak ister. Bulunduğu 
topluluk içinde dikkatleri hemen kendi üzerinde toplar. Bunu başaramadığı 
takdirde topluluğu terkeder. Necip Fazıl'ın bir numara olma özelliğini 
davalarında da görüyoruz. Bu nedenle Üstacfın davaları, yargılaması yapılan 
suçtan çok kendisinin öne çıktığı bir tür gösteriye dönüşmüştür.

Mahkemeler Necip Fazıl için davasının anlatacağı bir fırsattır. Kendisine 
yönetilen suçlamaya reddettiği hiç bir davasında görülmemiştir. Örneğin 
"Türklüğe Hakaret Davası"nda, yaptığı işin ahlakiliği üzerinde durmuş ve 
fırsattan istifade duruşma salonunda hazır bulunanlara Abdülhamid'i anlatmıştır. 
"Şapka Davası"nda, İslamiyet'in kılık-kıyafetle ilgili ilkelerini anlatmış ve 
bilerek ve istiyerek başka inançlardan toplulukların kılık-kıyafetlerinin taklit 
edilmesinin sakıncaları üzerinde durmuştur. Rejimi Kötüleme Davası'nda ise, 
yapılan suçlamaya karşı kendi cümleleriyle şu cevabı vermiştir:
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"İslam nizamını propaganda ettiğimi söylüyorlar. Şüphe mi var? Biz yalnız 
bu işi yapmıyor, bu işi yapmak için yaşıyoruz... Biz Tanzimattan beri gelen 
bütün muhasebesiz Avrupalılaşma ve taklit hamlelerine karşıyız ve 15 senedir 
yalnız bunu yapıyoruz."

Üstad, düşmanların karşı her zaman onları küçümseyen, değer vermeyen ve 
tepeden bakan bir tavır takınmıştır. Bu durum savcılara karşı da kendini gösterir. 
Şartlar zorlaştıkça keyiflenen, mücadele şartlarının çetinliğinden bilenen Üstad, 
şövalyelik ruhunun tatmini için savcılara karşı sürekli saldırı pozisyonunda 
olmuştur. Şemsettin Günaltay'a hakaret suçundan açılan bir davada iddia 
makamında oturan genç savcının Mektebi Bahriye'den ahlaki nedenlerle 
kovulmasından söz etmesi üzerine hakimden bile söz almadan Üstad, şunları 
söylemiştir:

"Ne demek ahlaki nedenlerle. Bu sözler nereye çekerseniz oraya gider. 
Binlerce hasmı olan benim gibi bir insanın şayet böyle bir kusuru olsaydı, 
aleyhimde habbeyi kubbe yapan muarızlarım şimdiye kadar beni tefe koyarlardı. 
Böyle bir redaeti ahlakiyenin bana izafesi muhal üstü muhaldir. Lâkin iddia 
sahibi, kaytan bıyıklı, yakışıklı savcı için kolaylıkla düşünülebilir. Esasen kendi 
dünyası ve şuuraltı müsait olmasaydı dava ile alakası olmayan böyle bir mesele 
icad edip ortaya atmaz idi. Üstelik bizim muarızımız olduğuna göre, yeri bizim 
yerimiz olmalıydı. Hakimlerin yanında oturabiliyorsa unutmamalıdır ki -meşhur 
bir Fransızın dediği gibi- bu bir marangoz hatasıdır."

Üstadın savcıya yüksek sesle yaptığı bu hakaret üzerine görgü tanıklarının 
ifadesine göre ne hakim ne de savcı bir karşılık verebilmiştir. Hatta Malatya 
davasında birlikte sanık oldukları Hüseyin Üzmez'in belirttiği gibi bazı hakimler 
üstadın savunmalarından zevk almışlardır. Osman Yüksel Serdengeçti "Üstadım, 
hakimler savunmanın tadını çıkarıyorlar. Sen böyle güzel savunma yaptığın 
sürece bu hakimler bizi serbest bırakmazlar." demek zorunda kalmıştır. Rejim 
Kötüleme Davasmda Üstad yapmış olduğu savunmanın bir yerinde;

"Hakkımızdaki iddianame, parlayan hakkımızı, demagocya, kelime ve İstılah 
oyunları yaparak karartmak için ıkına sıkına yapılmış bir mektep vazifesi 
mahiyetindedir." diyerek, savcıya ders vermektedir.

Üstadı en fazla üzen davalardan biri Ahmet Emin Yalman'm vurulması 
üzerine açılan Malatya Davası, diğeri ise 1974'de açılan Türklüğe Hakaret 
Davasıdır. Malatya Davasında dolaylı yoldan tahrikçi olarak sanık durumuna 
düşürülmek istenen üstad, savunmalarında yargılama tarihine geçecek noktalara 
temas etmiştir, iddialar altında ezilmemiş ve söyleyeceklerini açıkça ifade 
etmiştir. Savunmanın bir yerinde şunları söylemektedir:

"iddianame karşısında, mücerret insanlık ve düşmanda bile aranan liyakat
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ölçüsü adına utanç duyuyorum. Bu yüzden kanunun bana verdiği her türlü 
müdafaa hakkımı kullanmayı, iddianameye kendi cinsinden bir uslup tavsif 
husumetiyle mukabele etmeyi zaaf ve küçüklük saymaktayım."

Türklüğe hakaret davasında ise Üstad savcıyı günlük politikanın avukatlığını 
yapmakla suçlamakta ve savunmada şunları söylemektedir:

"Savcıyı ammenin değil de günlük politikanın avukatlığını yaparak ruhuna en 
uzak olduğum fiili isnad etmektedir. Böylece sadece şahsımı değil, amme 
vicdanını da incitmiş olan savcıya yüce mahkemeniz ve Türk amme vicdanı 
önünde hicap terleri dökerek teessüf ederim."

Necip Fazıl aleyhine açılan yüze yakın davanın hepsi fikir suçuyla ilgilidir. O 
Türk tarihi ve toplumu ile ilgili hakikatleri dile getirdiği için hakikati korku ve 
şiddet kullanarak değiştirebileceğini zannedenler tarafından sanık sandalyesine 
oturtuldu. Aslmda sanık sandalyesine oturan Necip Fazıl değil, Onun şahsında 
milletin ruhuydu. Bu ruhu temsil etmek Ona güç verdi, cesaret verdi, canlılık 
verdi. Seksenine yaklaşan ömrünün son günlerine kadar diriliğinde ve 
heyecanında fazlama bir eksilme olmadı. Ruh adalesi sonuna dek diri kaldı.

Üstada göre gençlik sadece kafakağıdı yeni olanlardan meydana gelmez. 
Gençlik madde ve ruh tazeiğinin uyumundan ibarettir. Madde tazeliği ruh 
tazeliğinden mahrum oldu mu "sıpa" gibi bir şey çıkar ortaya. Bedenin adalesi 
olduğu gibi ruhun da adalesi vardır. Ruh adalesi pörsüyen insan yaşı genç de olsa 
bir posadan ibarettir. Bu ölçülere göre Üstad seksen yaşında Gülistan'ı yazan 
Şeyh Sadi'yi ve seksenini aşan yaşma rağmen Kanije müdafaasını gerçekleştiren 
tiryaki Haşan Paşayı örnek birer genç olarak kabul etmektedir.

Üstad aşk ve vecd sahibi, üstün ahlak ve idraki oyan, gözü kara ve fedakar, 
adil ve merhametli, zarif ve zevk sahibi müslüman bir genç neslin özlemini çekti. 
Böyle bir neslin geleceğine, İslam davasına geçit ve emanetçi olacağına 
inanıyordu. Seksenine ulaşan yaşının son demlerine kadar çilesini çektiği 
hakikati bulmak ve gençliğe anlatmak için var gücüyle didindi. Fırtınalı bir deniz 
gibi hayatın ulaşılabilen en mahrem kıyılarını kurcaladı. Hiç bir yükün altında 
ezilmedi, her zaman zor olana talip oldu, hem kendisi çile çekti, hem de 
çevresindekileri rahatsız etti. Yaşlandıkça artan aşkı ve heyecanı sadece kendisini 
yakmakla kalmadı, çevresini de etkiledi. Oscar Wilde'm "hayat mı, eser mi?" 
sorusu Onda "hem hayat, hem de eser" diye cevabını buldu. Bence en güzel 
eserlerini de hayatmı anlatarak ortaya koydu. Başta da belirttiğim gibi Necip 
Fazıl, hayatı ve kişiliği ile etkili olmuş bir mücadele adamıydı. Bu nedenle Onun 
iyi anlaşılması hayatını anlatan eserlerinin iyi anlaşılmasını gerektirir.

Necip Fazıl, bir alim ya da müçtehit değildi. Fakat islamın temel esaslarım ve 
esas ruhunu kavramış, tarih şuuruna sahip bir münevver kişi, bir mücahit ve



BÜTÜN YÖNLERİYLE NECÎP FAZIL/165

bunlann da ötesinde bir şairdi. Ruhundaki iniş-çıkışlar, aceleciliği, cesareti, katı 
hükümleri ve yaşadığı zıtlıklar Onun şair kişiliğinden kaynaklanıyordu. Bu 
kişilik çoğu köy ve kasaba kökenli inançlı isanlan kendisine çekti ve değiştirdi. 
Bu gençlerin çoğu şimdilerde tüccar, bürokrat, akedemisyen ve teknotrat olarak 
şehirli müslüman tipinin çekirdeğini oluşturuyor ve memleketin önemli 
yerlerinde görev yapıyor. Artık Türkiye'nin şartlan değişti, Üstad'm mahkeme 
koridorlarında canını dişine takarak söylemeye çalıştığı hakikatlerin çoğu açıkça 
konuşalabiliyor.

Necip Fazıl kısa sürede çok şeyi başarmak ve hayatta iken sonuçlarını 
görmek istiyor, bunun için de aceleci davranıyordu. Onun çevresinde bulunan, 
kişiliğinden ve eserlerinden feyz alan günümüz şehirli müslümamnm acele 
etmesine ihtiyaç kalmadı. Aksine serin kanlı olarak ve acele etmeden Üstadın 
işaret ettiği hakikatlerin neden ve niçinlerini araştırması, belgelere dayanarak 
tarihini kurması gerekiyor. Eğer Necip Fazıl'a layık olmak istiyorlarsa 
gönüllerini, keselerini ve ellerini gençliğe karşı daha cömert açmaları gerekiyor.

Necip Fazıl çok şeyi gördü ve bize gösterdi. Fakat acelesi olduğu için açıkla
yamadı. Açıklamayı gelecek nesillere bıraktı. Sözlerimi Üstadın hapishanelerle 
ilgili bir tesbiti ile bitirmek istiyorum;

"Bizde hapishane hiç bir suçun ıstırap ve intibah yatağı değil, her suçun tam 
teşekkül ve tekemmül akadesidir. O bir yılanlı kuyudur, ve bekçileri içine değil, 
yalnız kapağına hakimdir. Herkesi her nevi insanı, kuyunun kapağmı aralayıp 
atarlar. Atılan ister tırtıl veya solucan olsun... Ya kuyunun dibinde yılanlaşacak, 
yahut da yılanlara gıda olacaktır."

Ne dersiniz genç araştırmacılar, acaba sahiden hapishaneler halen üstadın 
Cinnet Müstatili'nde yapmış olduğu tesbitte olduğu gibi mi? Isbatı size düşüyor. 
Haydi iş başma. Ama sakın kolaya talip olmayın. Çünkü Üstad kolaycılardan 
nefret ederdi.



necip fazıl
Hüseyin ÜZMEZ

Selamünaleyküm...

Koca yirminci asra sığmayan üstadı, bakalım 
yirmi dakikaya nasıl sığdıracağız?

Peyami Safa Onun için böyle demiş:

Delilikle dahilik arasında bir kıl varıdr, Necip 
Fazıl o kılı da çekmiştir.

Yani "Onda bu ikisi birbirine karışmıştır" demek 
istiyormuş.

Onun deliliği de sıradan değildi; mukaddes ve 
ulvî bir delilikti.

Kendi deyimiyle:

"Divanesi ikimiz kaldık; bugün Allah yolunun..."

Böylesi deliliğe can kurban...

Gazeteci-yazar

Üstad için "müşahhas"m pek değeri yoktu.

"İhtiyar" olmasaydı, paraya da dünyaya da 
"metelik vermez"di.

Herşeyi kafasıyla görmekten ziyade kafasıyla 
kavrardı; düşünce teknesinde yoğurur, san'at ve zevk 
imbiğinden geçirir; en sonunda da "şeriat ölçüsü'ne 
vururdu. Bu sonuncusu Onun en şaşmaz "mihenk 
taşı"ydı; ona uymayanın değeri sıfırın da altındaydı.

Çok sık kullandığı "eşya ve hadiselerin hakikati
ni" işte böyle anlar ve sonra da kendine has 
"suigeneris" (nevi şahsına münhasır) bir şekilde 
yorumlardı.

"Düşünme" (tefekkür) Onun için herşeydi; 
"imandan sonra en güzel haslet"ti. Açık, katı, basit 
ve kaba "müşahhas"tan pek hoşlanmazdı. "Cinnet
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hudutlarına varan" o "müthiş krizleriyle her an "mücerret"in sonsuz, müphem, 
meçhul, ebedi ve sır yüklü zirvelerine tırmanmak için çırpınırdı. "Sonsuzluk"un 
sonu mu olurdu? Gider gider, yorulur kalır ve sonundada aczini itiraf ederdi:

"Öz ağzımdan kustum kafatasımı..."

Onun için şair "İlahi sırları araştıran adam"dı.

Şairlikte umduğunu bulamayınca adeta isyan ediyordu:

"Ver cüceye, onun olsun şairlik,
Benim gözüm büyük sanatkarlıkta..."

"Kriz entellektüel" en sevdiği tabirdi. Onu çekmeyenler, "ham"dı; 
anlamayanlar da düpedüz "hayvan"... İnsanlara genellikle hep aynı açıdan 
bakardı. Kimine "hayvan-ı natk” kimine "insanı gayr-ı natık" derdi. Böylece 
sonuçta herkesi "hayvan" edip çıkardı kenara... Tabii bazısı "konuşan hayvan" 
bazısı da "konuşmayan insan" olurdu. Bunun ikisi de "hayvan" demekti. Bu 
acımasız tasnifin pek az istisnası vardı. Malum "istisnalar da kaideyi bozmaz"dı. 
Eğer hayatında Abdülhakim Arvasi hazretlerine rastlamasydı "istisna" kabul 
etmesi de çok zor olacaktı.

Değerli Ağabeyim Ahmet Kabaklı Beyefendi'nin biraz önce belirttiği gibi:

"O, kendinden başkasını sevmez, kendinden başkasını beğenmez"di. 
"Abdülhak Hamid'e az çok sempatisi, Onun kendisini çok sevmesinden 
dolayıdır. Mağrurdu Necip Fazıl... Ama doğrusu, bu gurur da kendisine yakışır
dı."

Üstad herşeyde "mükemmel"i arardı. Bu açıdan bakınca insan da "insan-ı 
kamil" olmalıydı. O "kemal"i yalnız Abdülhakim Efendi Hazretlerinde bulmuştu. 
"Ona aşık"tı, "Ona hayran"dı.

Hz. Mevlana gibi:

"Saçı kızm her telinde bin şems asılı..." diye şeyhini çok geride bıraktığım da 
ima etmiyordu. Tam aksine... Onun "ene”si ve gururu düşmana karşıydı. 
"Mukaddes Dava Yolu"nda "nefsî hiçbir iddiası yok"tu; dua talebi ve rahmet 
ümidi dışında...

En güzel şiirlerinin birinde şöyle diyordu:

"Sonsuzluk kervenı ardınızda ben
Üç ayakla seken köpeğim
Bastığınız yeri taş taş öpeyim
Bir kırıntı yeter kereminizden



168/NECİP FAZIL’IN BASIN HAYATI VE DAVALARI

Sonsuzluk kervanı peşinizde ben..."

"Kemal", "Kamil", "Mükemmel". Bunlar da ona yetmezdi. "Mükemmelin de 
mükemmeli"ni yani "Ekmel" olanı arıyordu. Ona göre "Ekmel noksanı ve fazlası 
olmayan”dı. Bu deyimi yalnız Alah için kullanırdı.

-Allah!...

Dediği zaman beklerdi ki buharlaşıp gökyüzüne yükselsin; gökler parça parça 
yeryüzüne dökülsün ve dağlar hallaç pamuğu gibi atılıp sağa sola savrulsun. 
Beklediği hiçbir zaman olmazdı. O da cennetle cinnet arasındaki "ilahi ürper- 
ti"den bir türlü kurtulamazdı. Onun mizacında mevcutla yetinmek yoktu. Her an 
daha fazlasını isterdi. Duayla kainat nizamının bile değişeceğine inanırdı. Tabi 
"dua"dan anladığı da kocakarı anlayışıyla taban tabana zıttı. Eliyle, diliyle, 
kalbiyle, iplik iplik bütün sinirleri ve zerreleriyle Allah'a yönelmek ve sonra da o 
yolda bütün varlığıyla harekete geçmek... Hareket ve aksiyon yani... tabir caizse 
"fiili dua..." İşte bunun için: "Ya ol, ya öl!..." derdi. Atılgandı, sabırsızdı, 
aceleciydi. Evet sünnetulah değişmezdi ama "Sahibi değiştirse" kim hesap 
soracaktı? "Herşeyin bir vakti saati var"dı ama onun beklemeye tahmmülü yoktu. 
Ne demişti büyükler: "Bekle arif kapısını, yüz göstere irfan sana...". Ben o 
kapıda bekleyen "topal köpek"im diyordu.

Tevazu ve gurur... Bu ikisi onda yanyanaydı. Hatta bitişikti. Birinin bittiği 
yerde hemen öbürü başlıyordu. Tıpkı tabiatat olduğu gibi... Dünyanın en yüksek 
dağları olan Himalayalarm hemen eteklerinde dünyanın en derin çukurluğu 
bulunan Hint Okyanusunuda başlıyordu.

Akıl, muhakeme, seziş, kısacası "tefekkür" Onun kafasındaki kah bir 
mutluluk anahtarı olurdu; kah bir işkence aleti... sanki sara nöbetleri geçiriyordu. 
Her an ihtilaçlar, ürpertiler, korkular, ümitler içindeydi, iki gerçekten asla 
kaçamazdı: Allah'tan ve tefekkürden...

-imanı taklitten, imanı tahkike yükselmek için tefekkür şart... derdi.

Elbette doğruydu. Ama o imam tahkike yükselmeyi de kafi görmüyordu. 
Ötelere, çok ötelere, en ince "ilahi sırlara erişmek" istiyordu, işte bütün 
olağanüstü hallerinin sebebi buydu.

Şükrü Karatepe kardeşimin dediği gibi:

"Üstad, estetiği, inceliği, zerafeti, güzelliği severdi."

"En güzel, en güzeli güzelin
Habercisi habercisi ezelin
Tüllerindn şafak söken bir gelin
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Anneler babalar çocuklar gelin!..."

Karatepe'yi teyiden devam edelim:

Dış görünüşüyle bir Fransız kontu, bir Ingiliz Dükü gibi olmak, iş dünyasında 
da İslam'ı eksiksiz yaşamak isterdi. Birincisi parayla, imkanla belki olabilirdi; 
ama İkincisinin karşısında çok zorlu engeller vardı: Nefs... Şeytan... Ve ene... 
Hele Onun "ene"si... Kendisi çapmda yenilmez, aşılmaz, pes etmez, dize gelmez, 
yedi başlı bir ejderha... Onu bir türlü alt edemezdi. Tıpkı "topyekün düşmanla- 
n"nm kendisini susturamadıklan gibi...

ilahi gerçekler semasına kanat açacakken bu deruni üçlü düşman ayaklarına 
pranga olurdu. Onlardan kurtulmak için çırpınır çırpınır yorulurdu. Eliyle tutacak 
kadar yaklaştığı "mutlak hakikat"ı bu yüzden bir türlü "müşahhas olarak" 
yakalayamazdı. Burada bir isim arardı:

"Lügat bir isim ver bana halimden
Herkesin bildiği dilden bir isim
Eski esvaplarım tutun elimden
Aynalar söyleyin bana ben kimim?.."

Böylesi bir mizaç, sırça saraylarda olsa, kuş tüyü yataklarda yatsa yine huzur 
bulamazdı. Derdi maneviydi; madde ona derman olamazdı, işte bunun için 
paraya kıymet vermez, dünyayı bir pula satardı. *

Hapishanedeki hali de buydu. Yoksa Emine Şenlikoğlu kardeşimin iyi niyetle 
ileri sürdüğü gibi "geçici bir cinnet hali..." değildi. Ya cennette, ya cinnette 
olmak onun herzamanki haliydi.

Düşünceler... Ah şu kafatasım delercesine kemiren düşünceler... Bir türlü 
yakasım bırakmayan... huzur vermeyen... uyku uyutmayan... insaf etmeyen... 
derin düşünceler... ve bunların sebep olduğu "beyni pelteleştiren büyük fikir 
çilesi..." Bütün bunlara Ondan başka göğüs gerebilecek bir babayiğit var mıydı 
şu koca dünyada?..

"Cinnet Mustatili" adlı kitabmda belirttiği uzun ve dar taşlık yolda bir aşağı, 
bir yukarı volta vururken belki de "yarına çıkamayacağı" korkusuyla hemen her 
gün bir "vasiyetname" kaleme alır, akşam üzeri koğuş kapıları kapanmadan 
Serdengeçti Osman Ağabeye bırakırdı. Zavallı ağabeyim kapalı bir zarf içindeki 
o kağıtları alınca eli ayağına dolaşır, ne diyeceğini, ne yapacağını şaşarındı. 
Binbir korku, huzursuzluk ve endişe içinde ranzasındaki ot yatağında bir o yana 
bir bu yana dönerek gözlerini kırpmadan sabahı ederdi. Sabahleyin eli yüreğinde 
her ayak sesinden "bir kara haber" beklerken Üstad Napolyon edasıyla bir fırtına 
gibi çıkar gelirdi. "Büyük bir saadet"le vasiyetnameyi alır, zarfı açmadan yırtıp
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çöpe atardı. Çok defa de arkasından bir tirad söylerdi:

-Osman, sevgilim, derdi, öksürdükleri zaman ciğerleri parça parça duvarlara 
yapışan, revirdeki koğuşdaşlarım(!) hasta mahkumların o ızdırap, acı, ah ve 
oflarına rağmen... Ben Necip Fazıl, bu gece Italyan Riviyerasındaki kadar rahat 
uyku çektim. Şimdi söyler misin nasılım? Elbette harikuladyim değil mi? 
Öyleyse beni tahrik edebilirsin!.. Haydi bırak şaşkınlığı... Beni saadetten ısıracak 
sözlerini bekliyorum.

Onu dinlediğiniz zaman bir an için hapishaneyi unutur, kendinizi Sheakespe- 
are Tiyatrosundan bir sahneyi seyrediyorsunuz sanırdınız.

Bu böylece aylarca devam etti. Sonunda "saadetten usuracak sözler bekledi
ği" Osman ağabey bir gün patladı:

-Getirme bana bir daha vasiyetname masiyetname, dedi. Sabahlara kadar 
uykularım kaçıor; üzüntüden kahroluyorum. Sabahleyin çıkıp geliyorsun; 
hiçbirşey olmamış gibi kağıtları yırtıyorsun; üstüne bir de nutuk çekiyorsun.

"Bizi ümitlendirp ümitlendirip ölmüyorsun" der gibi söylüyordu.

Tolstoy'u dilinden düşürmezdi. Eserlerini, kalemini, sanatını değil... Onun 
ölüm korkusunu severdi. Ve şöyle anlatırdı:

-Bir gün Tolstoy bir beyaz ata binmiş meçhul ufuklara doğru çılgınlar gibi 
sürüyormuş. Sormuşlar nereye gidiyorsun Tolstoy?" demişler, "Ölümden 
kaçıyorum, ölümden!..." demiş. Ne müthiş şey!...

-O hızla giderken bu konuşmayı nasıl yapmışlar, desen cevabını hemen 
alırdın:

-Ben senin kadar sakat mantıklı bir adama daha rastlamadım; mantık budalası 
heriiiif!...

Hazreti Ebubekrin diye söylediği ve binlerce defa tekrar etmekten bıkmadığı 
güzel bir söz vardı. Artık onu hepimiz ezberlemiştik.

"Asıl idrak, idrakin idraksizliğini idraktir" derdi.

Söyleye söyleye bize ezberlettiği bir başka söz daha vardı. "Bu da imam 
Gazali'nin sözüdür" diyordu. O da şöyleydi:

-(Allah'ı idrak etmek şöyle dursun) peygamberin etvarını (tavırlarını) 
anlamak (bile) ötelerin ötesinde... ötelerin ötesinde... ötelerin ötesindedir.

(Bunu da Arapça aslıyla: "Sümme veraül vera... Sümme veraül vera...Sümme 
v. veraül vera..." tarzında söylüyordu.)
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İşte rahmetli üstadımız "eşya ve hadiseleri" o kadar mücerret seviyede 
düşünür, öylesine ötelere iterdi, sonunda kendisi de erişemezdi. Erişemediği için 
de huzur bulamaz, beynini lime lime yaparcasına "fikir çilesi" çeker, "öz 
ağzından kafatasını kusar”, buna da "Kriz entellektüel" derdi. Ona göre bu 
krizden habersiz kafa asla "cins kafa” olamazdı. (Tabi bu tabirler bize yabancıy
dı. Bizler cins hayvan, cins inek filan bilirdik de cins kafa bilmezdik.)

Sanıyorum bu kadar mücerret yeter.

Şimdi bulutların üzerinden inelim de Onun pek de sevmediği müşahhasa 
dönelim. Ayaklarımız yere bassın. Biraz da bu ölçüler içinde üstadımızdan söz 
edilim.

-Parayı çok severdi derler.

Yanlış... Tam aksine... Para onun elinde olduğu kadar kimsenin elinde rezil 
olmamıştır.

Hapishanedeyken iki de bir Osman ağabeye gelir, yarı alacaklı, yarı dost 
edasıyla:

-Osman sevgilim, derdi, para krizi geçiriyorum, paraaa....

Kendi nefsine çok cimri Osman ağabey, eli titreyerek çıkarıp beş lira verir, 
başından savardı. Beş lira o zaman iyi paraydı. Bir insan onunla hapiste bir hafta 
idare edebilirdi. Halbuki üstad parayı alır almaz doğru çay ocağına gider ve 
milyarder bir mirasyedi edasıyla:

-Çaycııı!... diye bağırırdı; bütün bu beylere benden çay ver!...

"Beyler" dediği hapishanenin çakallarıydı.

Osman Ağabey bize çoktan dert yanmaya başlamıştı bile...

-Bu adama Karun'un hâzineleri olsa yetmez diyordu. Adımız Osman ya... 
Üstad bizi Osmanlı İmparatoru sanıyor herhalde... Artık bu kadarını çekemem. 
Allah bile insana çekeceğinden fazla yük yüklemez!.. Adam bize Mukaddesat 
vergisi tarhetmiş... Sıkıysa verme...

Osman Ağabeyin canı burnuna gelmişti. Ha patladı, ha patlayacak 
durumdaydı.

Bunu Üstad da farketmiş olacak ki artık alttan almaktan vazgeçti. Bir gün 
büyük bir hışımla geldi.

-Bana bak dedi, Osman!... Para istiyorum parraaa... Eğer vermezsen bir daha 
yüzüne bakmam!
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-Bakmazsan Osman Ağabey bakma yahu... dedi, benim yüzüm yazı tura mı 
ki para için bakasın...

Onlar iki dostlu. Kırgınlıktan bir gün bile sürmedi.

ikinci günün sabahı Üstad yine erkenden damladı ve hiçbir şey olmamış gibi:

-Düne rağmen para istiyorum sevgilim dedi.

Osman Ağabeyin eli, her zamanki gibi titreyerek cebine gitti. Öyle sanıyo- 
rumki ellerinin titremesi parkinson hastalığından çok evvel, Üstad tarafından 
başlatılmıştı.

Her zaman "işlerin hayırlısı vasat olanıdır" derdi; ama kendisi hiçbir zaman 
orta yolda duramazdı; mutlaka en uç noktalarda bulunurdu.

Ya çok iyimserdi; ya çok kötümser...

Bir gün, bir duruşmada fevkalede güzel bir ara savunma yaptı. Gergef gibi 
işlenmiş bir mantık silsilesi içinde, tahliyesini istiyordu. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Dazıroğlu, Onun her konuşmasını, sözlerini hiç kesmeden sonuna kadar 
dinlerdi. O gün de öyle yaptı. Bu Üstadı memnun edeceği yerde endişeye 
düşürdü. Çünkü bir Ağır Ceza Reisi bu kadar müsamahalı olamazdı.

"Acaba bu adam konuşmalarımdan hoşlanıyor da onun için mi beni 
bırakmıyor" diye şüphe etmeye başladı.

-Bu celseden sonra bir daha açmayacağım, diyordu.

Bu yüzden o günkü konuşması da son olacaktı. Hayatının değil, belki de 
adliye tarihinin en güzel konuşmalarından birini yaptı ve sözlerini şöyle bağladı:

-Artık sözün ve lafın verasına geldik; bundan sonra söylenecek tek kelime 
yok... Necip Fazıl, sadece susacak ve Allah'ın merhametine sığınmış oarak 
adaletin tecellesini bkleyecek.

Reis Bey bundan etkilenmiş olacak ki:

-Necip Bey, dedi, hayatta mukadderat denilen bir şey vardır, ona hepimizdn 
ziyade sizin inanmış olmanız lazımdır. Niçin bu kadar endişe ediyorsunuz? 
Kaderde ne varsa o olur.

Bu sözler aslında bir "ihsas-ı reyt'di. Reis bununla ilerde nasıl bir karar 
verebileceklerini az-çok açıklamış oluyordu. İşte o kadar...

Halbuki üstad bunu bir teminat olarak kabul ediyordu. Ters bir yorumla 
"sabret başına gelecekleri görürsün" anlamına da gelebilirdi. En ufak mimikten 
bir mana çıkaran o keskin zekası için bu tarafına hiç yanaşmıyordu. Reisin
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sözlerini kendini göre aktarıyordu. Güya adam yukarıdaki gibi konuşmamış da 
"harfi harfine aynen" şöyle demişmiş:

-Necip Beyciğim, bir celsecik sabrediniz; gelecek celsede hapishanenizin 
duvarları "çattt" diye yarılacak ve siz periler padişahı gibi elinizi, kolunuzu 
sallayarak dışarıya çıkacaksınız.

Bunu hepimizin yanında bağıra bağıra söylüyor ve arkasından da ilave 
ediyordu:

-Müjde Osmancığım müjde diyordu, önümüzdeki celse kesin çıkıyorum.

Hapishane keyif yeri değildir. Orada kötümser olmak normaldi. Ama üstadın 
hali burada da herkesinkinden başkaydı. Gece bedbin yatar, sabah nikbin 
kalkardı. Her akşam "vasiyetname" yazmasının dışında da kötümser anlan 
olurdu. Çok şükür bunlar uzun sürmezdi.

Bir sabah karmakarışık bir yüzle çıkageldi. Koltuğunun altına (kimbilir hangi 
cincinin) eski yazılı bir kitabım sıkıştırmıştı. Biraz sonra söyleyeceklerini 
herhalde orada okumuş olacaktı.

-Felaket Osmancığım diyordu, felaket, facia... insanın boynu çepeçevre 
seğirirse mazaallah ve hafazanallah bu ipte asılacağına delalet edermiş. Çok 
şükür ki benim boynum akşamdan beri yalnız bir noktada işte şurada seğiriyor 
(seğiren yeri de eliyle gösteriyordu).

Bu sefer de ben dayanamadım.

-Öyleyse bu da işte o naktadan bir kurşun yiyeceksin demektir, dedim.

Bir anda toz oldu. Herhalde daha fazla baykuş sesi duymak istemiyordu.

Zira o, "zannı gibiyim, ben kulumun

Umun benden, zannınız nasılsa öyle umun" 
kutsi hadisini nazmeden şairdi. Kötü konuşmaların uğursuz birer temenni gibi 
beddua yerine geçebileceğinden korkuyordu.

Necip Fazıl'ı anaken Osman Yüksel’in onun hakkmdaki esprilerine yer 
vermemek üstadı yarım anlatmak olur.

Bu yüzden burada böyle bir hatıramı da anlatarak sözlerime son vermek 
istiyorum.

Hapishaneden çıktıktan sonra bir gün, kendisinin "kör bağırsak gibi bir yer; 
burada tek hücreli amipler bile yaşayamaz" dediği Osman ağabeyin 
Denizcilerdeki dükkanına gelmişti. İstanbul'a gidecekmiş; "trende kuşetli bilet al
dırdım" diyordu. Osman ağabey ne anlasındı, kuşetliden... Tren trendi, onun da
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vagonları vardı. "Trenin kuşkusu, kuşaklısı mı olur" diye kendi kendine 
mırıldanıyordu. Aksekili "primitif' adam!....

Üstadı yolculamak için hep birlikte çıktık, istasyon yakındı. Osman ağabey 
yürüyelim diyordu. Üstad kızdı.

-Bırak şu Aksekilien tutumunu... dedi. ■

(Cimrilik yapma demek istiyordu). Derhal bir taksi çevirin!..

Biz (biraz da kendisine hürmeten):

-Taksi... taksi... diye alçak sesle seslenerek geçen arabaları durdurmaya 
çalışıyorduk. Kimsenin aldırdığı yoktu. Taksiler önümüzden vızır vızır geçip 
gidiyordu. Üstad baktı ki böyle olmayacak... kendisi durdurmaya karar verdi. 
Karşıdan bir araba geçiyordu.

-Taksi!., diye öyle bir bağırdı ki... Bırakın taksileri, yoldan geçen kamyonlar 
bile zınk diye durdu.

iki arabaya doluştuk; istasyona gittik, indiğimiz yerle trene binilecek yerin 
arası yüz, yüzelli metre ya vardı, ya yoktu. Zaman dardı. Tren kalkmak 
üzerdeydi. Üstad çeneyi yağladı, kim ona diyebilecekti ki:

-Kısa kes üstad tren kaçacak...

Tabii treni kaçırdı.

Rahmetli Prof. Hikmet Tanyu ağabeyimiz (o zaman daha doçentti) koşa koşa, 
kan ter içinde üstadı yolculamaya gelmiş. Baktı ki biz oradayız; tren yok...

-N'oldu dedi, üstad treni mi kaçırdınız?

-Hayır, dedi, kovdum.

Çarnaçar Osman ağabeyin "körbarsağı"na dönecektik. Tam bir vasıta 
çağıracakken

-Bir dakika bekleyin, dedi üstad, bir küçük su dökeceğim.

Osman ağabey: "Estağfirullah" dedi.

-Ne demek estağfirullah?.. Küçük su dökmekle tövbe-istiğfarın ne alakası 
var?

-Var var, dedi Osman ağabey... Sen büyük adamsın üstad, senden küçük şey 
sadır olmaz, mutlaka büyüğünü yaparsın.

-Espri budalası...
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Diye bağırarak helaya doğru gitti.

Allah ikisine de rahmet etsin. Sanki sözleşmişler gibi aynı sene içinde arka 
arkaya Hakk'a yürüdüler. Necip Fazıl ölümde bile öndeydi.

Bizler onların eseriyiz. Noksan da olsak, azıcık çatlak da olsak, halimizden 
memnunuz. Allah dünyada da ahirette de bizi kendi dostlarımızdan ayırmasın. 
Zaten Resulallah'm vaadi yok mu? "İnsan sevdiği ile beraberdir" buyurmuyor 
mu?

Hepinize saygılar sunarım....
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Ölümünün onuncu yılında Necip Fazıl'ı anmak, 
fikirlerini, eserlerini ve bunlar kadar önemli olan ha
yatının değişik safhalarını, hatıralarını değirlendir- 
mek üzere yapılan bu toplantıların ancak son gününe 
katılmaktın dolayı üzgünüm. Erzurum'dan dün 
geldim ve maalesef konuşmaların çoğunu dinlemek 
bahtiyarlığına eremedim. Bunların bir bütün olarak 
dinlemek kitap halinde yayınlanmasını temenni ede
rim. Hiç olmazsa Yazarlar Birliği'nin gelecek yıllı
ğında fazla kısılmadan hepsinden bahsedileceğini 
ümid ederim. Böylece, bir devre mührünü basmış, 
1940'lardan beri birkaç neslin uyanmasında rolü 
olmuş bir büyük adamı çeşitli cephelerden bir daha 
görnıek ve tanıtmak mümkün olur.

Efendim, benim konuşmam, "Sanat ve Edebiyat 
Dergisi Olarak Büyük Doğu" olacaktır. Bu konu 
belki bütün Büyük Doğu Kolleksiyonunun değişik 
alanlarda çalışan ilim adamlarımız tarafından daha 
eksiksiz bir araştırmaya arzedilmesiyle gerçekleşme- 
lidir. Din, edebiyat, sanat, tarih görüşü, felsefe, 
iktisat, hukuk, siyaset gibi çok geniş bir yelpazenin 
içinde yer alan Büyük Doğu muhtevasının nasıl bir 
nesli ayağa kaldıran güç halini alabildiği ancak bu 
suretle daha iyi anlaşılacaktır. Ben, biraz sonra 
açıklayacağım gibi, kendi araştırma alanım olmakla 
beraber, konuya biraz amatörce, daha doğrusu kendi 
içinde yaşadığım yılların Büyük Doğu'sunu genç bir 
okuyucu gözüyle, aynı zamanda günümüze de 
dönerek vermeye çalışacağım. Fakat burada asıl 
uyandırmak istediğim fikrin şu olmasını istiyorum: 
Necip Fazıl, daha hayatında fikirlerinin büyük 
kitlelere yayıldığını gören nadir bahtiyarlardan 
biridir. Öldükten sonra da, ailesi, pek çok yazara 
nasip olmayacak şekilde eserlerinin çoğunu yayınla
dılar. Fakat onun asıl tesirinin Büyük Doğu ve diğer
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dergileriyle olabildiğini unutmamak gerekir. Bugün bu derginin baştan beri çıkan 
bütün sayılarının toplamı 328 dir. Ben, zannediyorum, elimde bayağı eksiği az 
bir koleksiyon bulunduruyorum. Buna rağmen bende de değişik yıllara ait 35 
sayı eksik bulunuyor. Diyeceğim şu: Necip Fazıl’ı davasıyla veya sanatıyla 
sevenlerin sayısı bu nesilde de bir hayli. Bu Büyük Doğu koleksiyonları 
muhtevasındaki pek çok yazıyla bu nesillere de ışık tutmaya devam edecektir. 
Ancak bütün bu sayıların eksiksiz bir koleksiyon halinde bir tıpkı basımının 
yayınlanması gerekir. Son yıllarda Kadro dergisinin, tercüme edilerek Urvet'ül- 
Vüska dergisinin, ve Volkan'm yayınlanması bana bu Büyük Doğu'lann da neşri 
hayalini kurdurtuyor. Yedi iklim dergisinin, Necip Fazıl'ın Ağaç mecmuasını 
forma forma abonelerine dağıtması da güzel bir vefa örneğidir.

Şimdi bu uzun parantezi açtıktan sonra, konuya geliyorum. Necip Fazıl'ın, 
üzerinde durulmayan taraflarından biri de yayıncılığıdır. Hatta onun bir de 
gazetecilik sergüzeşti vardır, ikinci dünya savaşından biraz önce Haber ve Son 
Telgraf gazetelerinde şimdi adına köşe yazarlığı denilen tarzda günlük, çoğu 
siyasi olan fıkralar yazmıştır. Daha sonra Çerçeve ve 1001 Çerçeve kitaplarının 
başlangıca bu yazılardır. 1942'ye kadar bazı memuriyetlerde bulunan Necip 
Fazıl, bu tarihten sonra geçimini tamamen yazılarından temin eder. Bu arada 
kendi hesabına yayın hayatına da atılır. 1936'da Ağaç dergisini çıkarır. 1943'de 
de, tam savaş yıllarının ortasında Büyük Doğu"yu çıkarmaya başlar. Bu 30 
sayılık bir ilk tecrübedir. Derginin ağırlığı politikadadır. Hatta kapak 
fotoğraflarına baktığımızda, o yıllarda yerli-yabancı benzer siyasi dergilerin 
havasını görürüz. Bu seride bir kısmı Ağaç dergisinden devam eden geniş bir 
yazarlar topluluğu da dikkati çeker. 1944 Mayısına kadar devam eden bu seri 
Büyük Doğu mektebininde ilk denemesi olmuştur..

2 Kasım 1945'den itibaren yeniden 1. sayıdan başlamak suretiyle Büyük 
Doğu yayın hayatında görünür. Ben otuz sayılık ilk koleksiyonu sonraki yıllarda 
tamamlamış olduğum halde, bu ikinci serinin içinde yetiştim. Yani ilk sayısından 
itibaren bu serinin tiryakisi oldum. Onun için benim neslimin yetişmesinde bu 
devrenin, önemli yayınlar arasına girmiş olduğunu belirteyim.

1943 serisinin bir dini dergi olduğunu söylemek kolay değildir. Siyaset, fikir 
ve sanat ağırlıklı bir dergi denilebilir. Bununla beraber Ağaç'ta olduğu gibi 
spritüalist bir dünya görüşü izlerini taşır. Hatta, Necip Fazıl'ın "Nefis Muhasebe
si" adını verdiği anketin birinci sorusunun "Allah'a inanıyor musunuz?" oluşu o 
yıllar için oldukça cüretli bir davranıştır. Her türlü dini yanının kontrol altında 
bulunduğu yıllarda, şu anket bile önemli bir adımdır. Ancak ikinci dünya savaşı 
sonrası başlayan demokrasi hareketleri tek parti rejimini muhalefete imkan 
vermeye zorlamıştır. Büyük Doğu'nun bu ikinci serisinin çıktığı yılın 
Temmuzunda Milli Kalkınma Partisi kurulmuş, aynı yılın sonun doğru Demokrat
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Parti'nin kuruluşuyla neticelenecek olaylar başlamıştı. Her iki yeni muhalefetin 
temel motiflerinden biri de dini hayatın nisbi bir serbestliğe kavuşması 
istikametindeydi. Onun için 1945 yılında bazı dini karakterli dergiler görünmeye 
başlamıştı. Nitekim bahis konusu ettiğimiz Büyük Doğularda, ilk sayılardan 
başlamak üzere önce "Halkadan Pırıltılar" başlığıyla bir çeşit yenileşen evliya 
menakıbi, daha sonra konulara göre tasnif edilerek hadis metinleri yer almıştır. 
Her ikisi de "Adıdeğmez" ve "Hikmet Sahibinin Abdinin Kölesi" takma adlarıyla 
Necip Fazıl'ın yazılarıdır.

Büyük Doğu'nun bu dönemi kısa süreli bir kapatımanm dışında 2 Mayıs 
1948'e kadar devam eder. 87 sayılık bu seri bence derginin en zengin muhtevâlı 
koleksiyonunu oluşturur. Sanat, fikir, felsefe, politika, edebiyat, güzel sanatlar 
alanında kaliteli bir dergi hüviyeti gösterir. Burada, şu hususu önemle 
vurgulamak isterim. Güzel Sanatlar Akademisinde de hocalık yapan, ressam, 
heykeltraş, müzisyen gibi değişik sanat dallarından arkadaşları olan Necip Fazıl 
mizaç itibariyle her şeyin kaliteli bir estetik hüviyetinde olmasını isterdi. Kendi 
kılığı kıyafetiyle daima şık olmayı severdi. Bu bakımdan, Ağaç'tan başlayarak, 
elindeki imkanlar nisbetinde Büyük Doğularda da hep muhtevaya paralel olarak 
estetik takdimlerin de peşinden koşmuştur.

Bütün Büyük Doğu serilerinde Necip Fazıl'ın mutlak otoritesini sezmemek 
mümkün değildir. Başka türlü söylemek gerekirse derginin demokratik bir 
yapıda olmadığı anlışılıyor. Yazıların çoğunda ya asıl adı veya takma isimleriyle 
Necip Fazıl'ın imzası var. Ama başkalarının yazılarında da Necip Fazıl'ın 
kullandığı kelimeleri, cümle tiplerini, üslubunu farketmek o kadar zor değil. 
Necip Fazıl'ın ifade tarzına alışık bir okuyucu için bunu sezmek kolaydır.

87 sayılık zengin bir koleksiyon olduğunu belirttiğim bu dönemde, sanat ve 
edebiyat bahsine geçmeden diğer yazıların, Necip Fazıl dışındaki kadrosuna 
kısaca temas etmek gerekecektir. Bunlar arasında bugün de adlan hatırlanacak ve 
devri içinde önemli olan isimler yer almaktadır. Siyasî ve sosyal konulardaki 
yazılarıyla Hüseyin Cahit Yalçın, Nizamettin Nazif, Şükrü Baban, Burhan Belge 
ve Peyami Safa; Müsbet ilimlerde Salih Murat Uzdilek; Tarih yazıları ve 
hatıralarıyla Reşad Ekrem, Sami Karayel, Kâzım Nami Duru; Felsefe ve sanatta 
Mustafa Şekip; Hukukta Abdurrahman Şeref Laç ve Mukbil Özyörük bu isimler 
o devir için oldukça geniş bir ideolojik yelpaze teşkil etmektedirler.

Güzel Sanatlara ve Edebiyat konularına gelince bu yelpazenin kanatlarının 
daha da açıldığını görüyoruz. Evvela Ağaç dergisinin sanat, özellikle plastik 
sanatlar bakımından epeyce batı ağırlıklı bir dergi olduğunu belirtelim. Bu yapı, 
Büyük Doğu'nun bu serisinde de, özellikle başlarda devam etmiş, fakat belli bir 
devreden sonra azalarak nihayet tamamen kaybolmuştur. 58. sayıdan sonra ne 
plastik samatlarla ne de musikiyle ilgili bir yazı bulabilirsiniz. İlk sayıda,
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münavebe ile her hafta musiki, resim, mimari, tiyatro, sinema, folklor 
bahisleriyle ilgili bir yazının bulunacağı dergi tarafından haber verilmiştir. Bu 
konuların Muhsin Ertuğrul, Ekrem Reşit Rey, Sedat Hakkı Eldem, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Cemal Tollu gibi kalemler tarafından ele alınacağını yine aynı ilandan 
öğreniyoruz. Böylece daha ilk sayıda, batı müziği ile klasik Türk müziği arasında 
kendine yer arayan Cumhuriyet devrinin polifoni tecrübelerini anlatan Cemal 
Reşid Rey'in "Musikimiz" başlıklı yazısıyla başlayan bu sanat yazıları zaman 
zaman teori ve pratik alanlara kadar uzar. Bunu, değişik sayılarda, hemen hepsi 
batı müziği ile ilgili olarak Ahmed Adnan Saygun, Bülend Darcan, Mahmut 
Ragıp Kösemihal, Remzi Dölensoy ve Osman Remzi Yüregir'in yazıları takib 
eder. Muhittin Diler'in Türk musikisi nazariyatı ile ilgili bir seri yazısı makam ve 
diziler hakkında bir polemik kapısı açmıştır. Çoğu Akademi hocası olan 
ressamlardın Cemâl Tollu'nun, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, Ayetullah Sümer'in, 
Nurullah Berk'in ve Zahir Güvemli'nin resim sanatıyla ve açılmış sergilerle ilgili 
nazarî veya yoruma dayanan yazılan var. Zahir Güvemli, başta kendi hikayeleri 
olmak üzere Derginin hikayelerini desenleriyle süslemiştir. Mimari üzerine 
yalnız Emin Ohat'ın bir yazısı var. Buna mukabil sinema sanatı üzerine epey yazı 
bulunuyor. Galip Ercan'ın tiyatro üzerine bir kaç yazısı yer alıyor. Mustafa Şekip 
Tunç'un Rusçuklu Hakkı'nın genel olarak sanat nazariyesi ve estetik ile ilgili 
birkaç yazısı da bulunmaktadır. 58. sayıdan sonra hemen hemen kalmadığını 
belirttiğimiz sanat yazılarının bu 58 sayı içinde 32 adet olduğunu söylersek, enaz 
bu devrede konunun kazandığı önem tahmin edilebilir.

Gerek tenkit, gerekse edebî metin olarak edebiyat yazıları, derginin hacim 
bakımından daha üst seviyesinde yer alır. Tenkit ve nazariyat çerçevesindeki yazı 
adedi onbeşi geçmez. Bunlardan bir kısmı, Tevfık Fikret, Yahya Kemal, Mehmet 
Akif ve Nurullah Ataç'ın muhakeme edildikleri birer fantazi olan "Edebiyat 
Mahkemeleri"dir. Burada bu mahkeme fikrini verenin ve neticede bu şahsiyetler 
hakkında hüküm verenin Necip Fazıl olduğunu tahmin etmek zor değildir. Bunun 
dışında Türk ve Batı debiyatı, şiirin meseleleri, üslûp ve millî edebiyatla ilgili 
birkaç yazı daha bulunmaktadır.

Büyük Doğu'nun, önceki devresinden başlayarak bütün bu 87 sayı boyunca 
devam eden en sürekli yazılardan ikisini, doğu ve batı edebiyatının büyük 
klasiklerini tanıtın seriler oluşturmaktadır. Böylece bu seride en eski Arap şiiri 
Muallâkat’tan başlayarak Firdevsî, Maanî, Hayyam, Ibn-i Fanz, Sadi, Nizami 
gibi şarkın şiir alanında yetiştirdiği büyük değerlerin hayatı, eserlirinin 
hususiyetleri ve örneklerle, didaktik olmaktan biraz daha seviyeli yazılar 
yeralmıştır. Bunlann bir kısmının metinlerinin o yıllarda çıkmakta olan klasikler 
serisinde aktanldığı muhakkaktır. Ama galiba mesela Asaf Halet Çelebi'nin Hint 
edebiyatından naklettiği Divyavadana ve Kunâlâ metinleri ilk defa bu dergide 
yayınlanmıştır. Asaf Halet'in Kunala adlı şiiride zannederim bu çalışmalarının
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meyvası olarak 1955'te yayınlanır. Aynı sayfalarda, yine baştan sona kadar 
devam eden ikinci bir yazı serisinde batı klasikleri ele alınmıştır. Bunların hemen 
tamamının altında Salih Zeki Aktay'ın imzası var. Burada da Omeros'tan 
başlayarak Eziyot, Arşilok, Eşil, Sofokles, Öripides, Aristofanez gibi Yunan 
tiyatrosunun büyük isimleri ve Sokrat, Eflatun, Aristo ve Demosten gibi flozofla- 
n, şahsiyetleri ve önemli eserlerinden parçalarla tanıtılmıştır.

Büyük Doğu'nun hemen her serisinde adı geçen ve değişik konuda yazıları 
bulunan Vecdi Bürün'ün "Hangi Romanı Okusam" başlığı altında bir yazı serisi 
var. Burada batının büyük romanlarından seçilmiş 17 eserin tanıtılması, 
değerlendirilmesi ve yorumlan bulunmaktadır.

Büyük Doğu'nun bu döneminde gerek yazar kadrosu gerekse sayı 
bakımından oldukça zengin bir hikaye kolleksiyonu bulunmaktadır. Adları 
sadece bu devrede kalmış ve bir süre sonra yazı hayatından kaybolmuş olanları 
ve amatörleri bir tarafa bırakarak bilinen hikaye yazarlarından şu isimleri 
görüyoruz: Sait Faik, Fahri Erdinç, Zahir Güvenli, Faik Baysal, Oktay Akbal, 
Bedri Rahmi, Fahri Celal, Naim Tirali, Ziya Osman Saba, Samiha Ayverdi ve 
Necip Fazıl. Bu dönemde amatör hikayecilerle beraber 80 kadar hikaye yer 
almaktadır ki her sayıda bir hikayenin bulunduğunu göstermektedir. Sait Faik'in 
8, Oktay Akbal'm 7 hikayesi var. Samiha Ayverdi’nin "Mesihpaşa Imamı"romanı 
ilk defa Büyük Doğu'da fakat eksik olarak tefrika edilir. 16 sayıda devam ettikten 
sonra yakmda kitap halinde çıkacağı haber verilerek kesilir. Fakat Samiha 
Ayverdi'nin bunun dışında üç hikayesi ve yedi küçük nesir yazısı çıkar.

Şiirlere gelince... Tahmin edilebilileceği gibi burada çok büyük sayıda 
şiirlerle karşılaşıyoruz, bugünkü dergilerde oldağu gibi. Bunlar arasında amatör 
sayılardan başlayarak zamanında bilinip de bugün unutulan veya bugün de 
isimleri hatırlanan kırk kadar şair var. Şiirleri sık sık yayınlanan birkaç şairin 
ismini zikredeyim: Rıza Beşer, Emin Ülgener, Refik Fikret Sağnak, Hüseyin 
Ulaş, Fahri Erdinç, İskender Fikret ve Özdemir Âsaf. Daha az sayıda şiiri çıkan 
birkaç meşhur şair: Celal sılay, Gavsi Ozansoy, Salah Birsel, Sabih Şendil. 
Sonraları şiirle alakasını kesip politikada şöhret yapan Fehra Güley'in dört şiiri 
var.

Gelelim amatörler sayfasına. Burası biraz acıklı bir manzara gösteriyor. 
Burada rastladığımız bazı isimlere sadece okuyucu köşesinde cevap vermekle 
yetinilmiş: "Yazmaya devam edin, daha güzel şiirlerinizi bekleriz". Bunlann 
arasından daha sonra şair olmuş veya olamamış bazı isimleri de burada okumak 
isterim: Recep Bilginer, Halim Uğurlu, Şükran Güngör, Bekir Sıdkı Erdoğan, 
Metin Erksan, İsmail Gerçeksöz, Ayhan Hünalp, Sabih Şendil, Mustafa Şerif 
Onaran ve Sadettin Çulcu. Bunlar arasında pek çok şiir gönderdiği halde her 
seferinde beğenilmeyen veya arada bir takdir edilip okşananları var. Bir süre
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sonra amatör sayılan arasında bir-iki kişi şiir çıkmak lutfuna mazhar olanları da. 
Amatörler arasında şiiri yayınlananlarından bazılarının adlarını veriyorum: 
Halim Uğurlu, Mustafa Şerif Onaran, Cevdet Atmaca, Mehmet Önder, Sabih 
Şendil, Ayhan Hünalp, Ümit Yaşar Oğuzcan, Saadettin Çulcu, Recep Bilginer, 
Ercümend Uçarı, İbrahim Minnetoğlu ve Abdullah Öztemiz. Görüldüğü gibi 
bazılan okuyucu mektuplanyla cevaplandırılmışken bir süre amatörler arasında 
şiirleri çıkmış, daha sonra bunların şiirleri daha itibarlı sayfalarda görünmüş.

Biraz evvel 58. sayıdan sonra sanat yazılannm kalmadığını belirtmiştim. Şiir
de de 47. sayıda Necip Fazıl'ı ait olduğu anlaşılan bir kısa bildiri var: "Artık 
Büyük Doğu'da başıboş, kırık dökük ve bütün nizam ölçülerinden kaçak şiire 
paydos" diye başlayan bu yazı Necip Fazıl'ın poetikasındaki ölçülerden çıkan 
esasları bağlı kalınacağını gösteren ifadelerle devam ediyor. Şiirde muhteva 
kadar forma da son derecede bağlı olan Necip Fazıl'ın, kendi dergisi içinde bu 
davranışı makul karşılanabilir. Ancak bu sayıya gelinceye kadar gerek şekil, 
gerekse muhteva bakımından şiirlerin çoğunun bu ölçülere uymamış olduğunu 
tahmin etmek zor değildir.

Ele aldığım konu Necip Fazıl'ın dışındaki yazılarla ilgili olduğu için 
kendisinin yazıları üzerinde durmadım. Yine de, bu 87 sayıda, onun edebi 
mahsullerini de birkaç kelime ile vereyim. Bu devre Necip Fazıl'ın şiir 
bakımından en verimsiz yıllarıdır. Bütün bu 87 sayıda görünen şiirlerinin sayısı 
22, noktalama adını verdiği beyitler de 39'dan ibarettir. Ancak bu 22 şiirden 15'i 
daha önce yayınlanmıştır. Noktalamalardan da daha önce çıkmış olanları vardır. 
Böylece 87 sayıda yeni olarak yalnız 7 şiir bulunmaktadır. Buna mukabil hikâye 
bakımından daha verimlidir. Ahmed Abdülbaki takma adıyla bu dönemde 
neşredilen hikayelerinin sayısı 12'dir. Ayrıca dini yazılarının dışında sanat 
yazıları veya edebi metinleri arasına sokmamız gereken "‘Çöle inen Nur", 
deneme metinleriyle bu sayılarda başlamıştır. Necip Fazıl’ın "Sır" adlı 
tiyatrosuda 6 sayı süren bir tefrika halinde yine bu yıllarda yayınlanmış, fakat bir 
ihtilali teşvik ettiği suçlamasıyla yayını durdurulmuştur. Eserin tamamlandığı, 
daha sonra çıkan tiyatroları arasında neşredilmemiş olmasından anlaşılmaktadır.

Bu 87 sayılık seride, Necip Fazıl’ın etrafında, çok değişik dünya görüşlerine 
sahip şahsiyetlerin toplanmış olduğı nu görüyoruz. Bu durumu önce, 1940'lara 
kadar onun sanat alanında, yani şiirde ve tiyatro da kazanmış olduğunu şöhretle 
açıklamak mümkündür. Bazılarını, özellikle ressam, haykeltraş gibi şahsiyetlerin 
varlığını da bu yıllara kadar yaşadığı bohem hayatının çevresine veya Güzel 
Sanatlar Akademesindeki hocalığının kazandırdığı dostluklara bağlayalım. Bu 
dönemden sonra bu çevrelerin gittikçe kendisinden uzaklaştığı görülmektedir. 
Bunda kısmen kendisinin hırçın mizacının rolüyle beraber islami bir dünya 
görünüşünü benimsemeyecek olanların kopmalan şeklinde bir açıklama da doğru
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olur. Nitekim bu konuşmamda adı geçen yazar ve şairlerden bazılarının 
biyografilerini veren kitapları incelediğimiz zaman, bir vakitler Büyük Doğu'da 
yazdıklarını adeta gizlemek lüzumunu hissettiklerini görüyoruz.

Bunlar arasında dikkate şayan bir örneği burada zikretmek istiyorum. Oktay 
Akbal, 1943 Büyük Doğularından itibaren hikâyeleri ve kronikleriyle Necip 
Fazıl'ın etrafındaki gençlerdendir. Necip Fazıl, çok sonraları kaleme alacağı 
hatıralarından "Babıâli"de, ondan, "Doğru dürüst tek cümlesi bile olmayan ve her 
hikayesi adeta yeniden yazılan Oktay Akbal" diye bahseder. Onun gerek 1943, 
gerek bu dönem Büyük Doğularında hayli hikayesi vardır. İlk hikaye kitabı olan 
"Önce Ekmekler Bozuldu" daki hikayelerinin pek çoğu, "Aşksız insan
lar" dakilerin bir kısmı, "Garipler Sokağı" romanının da bir bölümü bu dergide 
çıkar. Necip Fazıl'ın ölümünden sonra Cumhuriyet gazeesinde yazdığı köşe 
yazısında bu hatıraları anlatır. 1940'dan beri diğer gençlerle nerdeyse sabah 
akşam onunla beraber olduklarını söyler. O yazıda Necip Fazıl ve Büyük Doğu 
hakkında hayli doğru hükümler, kanaatler, intibalar vardır. Ancak şu da var ki, 
Büyük Doğu'nun İslamcı, medeniyete ters düşen, gerici sıfatlarından kendisini 
sıyırmak için bir takım manevralar da çevirir. 1945 güz aylarında dergi sahibi 
Necip Fazıl'la şair Necip Fazıl'ın çok başka insanlar olduğunu anlamışlar ve 
kendisiyle ilgiyi kesmişlerdir. Halbuki demindenberi bu devre Büyük Doğularını 
sizlere anlatıyorum. Bu devre 1945-1948 Büyük Doğularıdır ve Oktay Akbal bu 
dönemde 1947 Mayısına kadar yazmıştır. Yine o yazısında "bizleri de etkilemeye 
çalıştı ama başaramadı" diyor.Şimdi bu Büyük Doğularda Oktay Akbal'ın 
kroniklerinden bir kaç cümle okuyacağım: Derginin değişik sayılarında 
genellikle batıdan sanat haberlerini kısa yorumlarla veren Akbal, bunlardan 
Pitigrili adlı, o yıllarda immoralist romanlarıyla meşhur bir yazar hakkında şu 
hükmü verir: "Bu ruh ve ahlak bozguncusu." Başka bir yazısında da Ahmet 
Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu hakkında şunları söyler: "Oratoryo 
tarzının bir İslam toprağında bu kadar ileri gitmesi karşısında hayret!.. Bir Türk 
bestekarının bir müslüman büyüğüne ait eseri oratoryo ifadesi içinde meydana 
getirmesine değer atfedebilir misiniz? Heyhat ki bu garabeti Ahmet Adnan 
Saygun'un kardinal elbesesi içinde islami bir nağme tatbiki vücuda getirmek 
gayretini, bizzat bir Fransız ileriye sürmüştür."

Oktay Akbal, 1980 Nisanında yazdığı bir yazıda şunları anlatıyor: "1943'ten 
sonra yazdığım... öykülerim Necip Fazıl’ın Büyük Doğu'sunda çıkış, ilgi 
uyandırmıştı. Bu dergi yirmibin satıyordu... Daha Necip Fazıl'ın "süper 
mürşit"lği ortaya çıkmamıştı. Para da veriyordu yazılara."

Şimdi efndim, "süper mürşid" İslama karşı olan devrimci ve solcu kanattan 
Necip Fazıl'a takılmış bir lakaptır. Konuşmamın başında 1943 Büyük 
Doğularının dinî karakterde bir dergi sayılamayaacğını, bununla beraber "Allah'a
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inanıyor musunuz?" anketiyle hangi cephede bulunduğu üzerinde tereddüde 
gerek olmadığını belirmiştim. Oktay Akbal 1945 Büyük Doğularında da 
yazmaya devam ediyor. Bu dönem ise şüpheye mahal kalmayacak şekilde dinî 
bir dergidir, yani onların kullandıkları lakâbı tekrarlayalım Necip Fazıl "süper 
mürşid" olmuştur. Oktay Akbal'm yazmaya devanı ettiği 64. sayıya kadar her 
sayıda, evliye menakıbı olan "Halktan Pırıltılar”, "Dininizi Öğreniniz", "Efendi
miz, Kurtarıcımız, Müjdecimizden", yeni başlayan "Çöle İnen Nur" ve bütün 
Büyük Doğulardaki İdeolocya Örgüsü hep aynı dünya görüşünün yazılarından 
başka nedir? Oktay Akbal, belki bir şey söyleseydi doğru olurdu. Rıza Tevfık'in 
"Abdülhamit'in Rruhaniyetinden Istimdad” adlı şiir çıkıp basında kıyamet kop
tuktan sonra bir daha yazmamıştır, işte bu doğrudur.

Syrano de Bergerac, çok uzun olan burnuyla alay edenleri susturarak burnu 
hakkında en güzel hicivleri kendisi yapar. Ve karşısındakilere "Ama sizin 
hiçbirinizi bunların bir tekini söyleme fırsatı vermem" der. Şimdi... Necip Fazıl 
son yetmiş yılda milletimizin yetiştirdiği büyük şair, yazar, yaymcı ve İslam 
mücahididir. O bizim insanımızdır. Hataları ve sevaplarıyla bizim isanımız. 
Sevaplarını zaten bizden başkası anlatmayacaktır. Hatalarını, zaaflarını da 
başkalarına söyletmeden bizler görmeliyiz.
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atfbiHfl.ıpbiHflbiff erç 6e.nri.ni *3H e  Marçbi3/n>ı.napbiHbirç 
6ipi 6on  ecenT ejıe^i TypKHflHbrff 0 3 iıııiH^e acep i 
morç, aTbi 6ejırici3  ÖojıraHbiMeH lueTejifle Hfleo.no- 
PH5i^bUf Ke3rçapacbiHa 6aRjıaHbicTbi aTbi uiy.naTbi.nraH, 
HaibiM XhKMeT neH ca^bicTbipraHfla Hamın <Ua3bi.n/ibirç 
OJierç^epi o3flopiHirç Teperç MarbiHacbi x.sHe afleÖH 
ÖaftJibiı^TapbiMeH K03re TYce^i. Aji, Hamin 0a3bi7i TeK 
ı<aHa ak:biHflbi  ̂ rçacn eT iM eH  eMec, coHbiMeH rçaTap 
ma3yıubwbiif ıça6iJieTİMeH ,qe afipbirçıua TaHbiJiaflbi: "Bip 
a,aaM mapaTy", "BacTbrif Mbip3a" CHHijCTbi TybiHflbMapu 
TypiK TeaTpbiHbiff ecTeH K em ec  uibirapMa^apbi 6 oji 
öarajıaHa^bi. Hamin <J>a3biJiflbirç arçrİMe.nepi a3raHTaft 
ra H a  Ö o^ raH biM eH , 6Y.napflbirç 03İ o-nerçaepi maHe Te- 
aTp TybiH^buıapbiHaH rça;ibicnafl/ibi.

OcbiMeH rçaTap, Hamin O a3b[.n TypıcHflHbrrç 
mbi^^ap^ıarbi niKip eMipiHe yjikch biifna.n THri3reH  
/jaHbiıunaH peTiH/je fle 6 i.niHefli> acipece, TypKHflflarbt 
3HX^bmapflb[ij apacbiH^a marça Cip fliHH rço3ra.nbicTbirç 
KajibinTacybiHa YjiKeH YjıeciH îfocifaH meTeKuıijıep/nıj 
6 ip i  efli. Hamin 0 a3biJi © M ip iH ir ç  coHrbi xe3flepiH,ae 
TypiK cajiTbt ÖofibiHiua erç y jiu  aifbiHflapra TapTy 
eTijreTiH aTaifça fla He Co^flbi: Cy-jita H  Euııuyapa! 
flrbiHH: "AifbiHflapAbiff riaTiııacbi!“

H am in  0 a 3biJi,abirç )CX)-re mybirç KİTaÖbi mapbtrçrça 
ujbirçrçaH. G jıe ^ fle p i 6o jıc a  "MHJia" (A 3an ) aTTbi K iTanTa  
m H H aifT a jıraH  Ocbi K iTan  corçrbi Ke3erçae mapbiıçK 
ıubrififaH erç Marçbi3flbi a^eÖ H eT m eTicT iK TepiH irç  6ip e y i  
6o n  e c e n T e ^ e ^ i. H a m in  <t>a3buiflbirç T eaT p  T y b iH fl-  
buıapbi, a f jr iM e /ıe p i m aH e c o H ,a a fl-a if n iK ip  
M aı^a^a^apb i, e c c e  m aH e e c re jı iK T e p  chm ^tm  
K o n T e re H  erç6eK Tepi K iH Tan p e T iH ^ e  i(¥pacTb ipb[^b in  
ÖacbiJiraH. H am in  <l>a3b[.n arçcarçajiflbirç ifaflTb ic  6ö j i -  
raH b iH a m İh ckh  10 m buı 6o.n/jbi: o cb iraH  apaR  
TypKHJiHbiFj X a 3y ıu b i^ a p  O fla rb i ocb i y-jim aifbiHflbi, ıce- 
M erçrep oH ııibm flbi e c k e  a j ıy  MarçcaTbiMeH T yp K H flfla  
m aH e u ıe T e ^ a e p a e  K e flö ip  6ar7 jap .naM a.nap m ac a ra H  
Öo^aTbiH. A-nraıu p e T i M aM b ip  aflb iH fla  CTaMÖY-jı 
kta^acbiH fla 0TKi3İ; ıre H  "EcKe A jıy "  m HHajibicbiHaH  
KeHiH, Tyb ic ifH  TY pK i p e c n y Ö J iH K a ^ a p b m a a  6ip  m eTH - 
r e  YJiacaTbtH TaH b icT b ipy m aH e ecKe a j ıy  anTajib irb tH  
Y fib iM flacT b ip y /jb i Y f lra p ra H  e /jiH K



HA>KHİI <t>03HJl KHCAKyPAK 

2 0 - AÇPHMHl KATTA UIOHPM BA E3VBMHCH

1905 MH/iHH/ıa HcTaHÖyjma TyrMjıraH. 6ojio- 
jihk üm uıapM  yıua marçapaa <t>paHCM«ra c}>a.n-

c a $ a  Ta)çcnjiM yMyH (1924-1925).
Ta^CM/iMHM TyraTMacflaH  rçafiTraH/ıaH kcmhh, jçap 

x m ı Hiujıap ÖMJiaH myrMjijıaH/iM. yHHBepcMTeT^a 

/ ia p c  Ğep^H (1939-1^43).

1945-^aH KefiMH <î>arçaT HaıupneT mujıapn 6n- 
jıaH MauıryjT lUoMpjiHra m y/ıa  eımiMTHflaH

6oıujıa/jM  Ba 1922 mh JiM/jaH# HTMÖapaH Haıup 
^miMHraH uiMbpjıapH ıuaK.n Ba Ma3MyH^arM flaHru- 
jimk Ba wyrçyp.nMrn Ty4>aü.nM m y a a  anorça Kyp/jM.

flacT^aÖ rn  uiHbp kmtoöm Öy^ıran ypyMMaK 

o rn  Cy'pryM^aK T ypn) 1925-^ a  Haıup ijhjimh/ jm.

HamnÖ <t>o3H/ı, 30- MMjı/ıap^a $MKpnPi Ba $a/ı- 
cac|>MM M3JiaHmıı^ap MMMra khp/im. yhmht $hkp 
lopHTMiuM yıua  MHJiJiapaa KeHr poB m ım a  uıaKJiJiaHa 

SoııiJia^H. y  fiMJi^apaa TypK apaMacMHMHr 

uıo^acapjıapH opacMH^aH man ojıraH "6hp oaaM 
«paTMO*" nnncaGM 6mıaH  ÖHp^HKfla 6oıurça tm h tp  

acap/ıapn *aM e3̂ M. 1936-/ıa Oraw (eran) hom.hh 
caHbaT Ba a^afineT oPmoMacHHH Haıup rçnjmH.

Ha>KHÖ $03HJI UlOHp Ba caHbaT Uia^CMflTM eHH-
aa $mkp Ba ^apaKaT oaaMH y3JiMrn ÖHjıaH, 1943-^a 
Haıup ı^mıraH 6yi0K fl^ry (Karra uıapif) OHHOMacn 
ÖMjıaH K)3ara m h^ h . Typjın Ba:pvıap/ıa yıua ohho- 
M3HM yMpMHHHT OJÇHpHJiraMa Haıup 3T/JH.

HamHÖ $ 0 3 h ji,  euıaraH  aaBpHHHr cnecHft c h c -  

TeMacHra rçopıuh > k k ^ h  TaHi*Mfl.nap içh^/jh. Bo3h  

pa^6arJiapH HH r /jh h h h  Ba mmjuihh yHcypjıapH H  

pazı îfHJiraH TyuiHHMaJiapnra rçopıun MM^raH Hauı- 

pH ernap  ifHJi/iM. By ca6a6/ıaH  yHH BaifT BaifT afi6- 
jıafi wa3a.naflH.nap. 1983-fla  BacjıoT 3TMaca sam 

ifaMa^MiuM KepaK 3/jh.



Hax<H6 4>o3mji 20-acpaa  TypK 
UJMbMpHeTHHHHr 3Hr KaTTa LUOMpjiapM/iaH ÖHpn- 
flMp. TypKHH/ja ÖyHMajiMK TabcnpjiHrH ÖyjiMaraH, 
6nporç ÖyHra rçopıumiMK ToıurçapM/ja Hfleo.norMK ca- 
6a6/ıap ömıaH Kynporç tohmJiraH hoshm )£nKMaT 
ÖmraH t(MecjıaraH/ja Haxn6 <t>03MJi, ujMbpjıapHHHHr 
My^yp/iHrM Ba MaHC>,aopjınrM 6hj\&h flHrçrçaTHM 

Taprap. Ha>KM6 <î>03M.n cjbaKaT 6yi0K 6np uıonp 3Mac, 
6a/iKn y, Bmp O^aM flpaTMorç, Pano Beti Ke6n acap- 
.napM ĞMJiaH >çaM TypK /jpaMacMHHHr ojı,an,aa Kejr- 
raH e3yBMMjıapMflaH 6npM^Hp.Ha>KH6 0o3M^HHHr 
coHaifJiM ÖyjıraH jÇMKOH^apH, ıuMbp Ba /jpaMa/ıapn- 
Mâ/THK MaHo^op Ba Tabcnp/]n,QMp.

6y/ıap ÖMjıaH 6n p ra  H.<t>03mı TypKMHHMHr 
cyHr aaBp $ hkp jçaeTMfla TabcnpjiH 6np kmuim 
6yjın6 y3HHM rçaöyjı STTHpraH. Ofmurçca y, TypKMH- 
/ia 3Mejın/ıap o p a c n a a  « htm amhhm rçopay/ıapHMHr 
pajçöapjıapM opacM^a >kom OJiraH/jMp. H.<J>o3H.nra 
^aeTMHMHr o * n p rn  Mmı/ıap.M/ıa, aHaHaBMki öy/ıraH 
cyjiTOH-yıu uıyopo (Ekm monpjıap cyjiTOHM) ynBO- 
hh öepMJiraH.

Ha>KMÖ 0o3miHMHr H a ı u p  r ç m i H H r a H  K H T O Ö J ia -  

pM 100-ra eifMHflMp. lilHbpjıapMHH "Mn/ıa" homjim 
K M T O Ö a a  T y n j ı a r a H  6 y j ı n 6  yuıa k m t o ö  o ^ n p r M  / j a B p  

TypK ujMbpMCTMHHHr 3Hr MyjçMM acap-napn,aaH 6m- 
p n / i M p .  / I p a M a J i a p H ,  > ç n K O f la .n a p M  Ö m ı a H  6 n p r a  K y n  

coH/ıa 4>MKp, acca (Ta>KpM6a) Ba ac/DKjiHKjıapM >çaM 
KMTOÖ JÇOJTH^a H a iJ J p  r ç H J I M H r a H f l H p .

TypKH«a e3yBMH/ıap 6np.nMrH Ha>Kn6 tf>03njı 
Ba$OTMHMHr 10-İÎMJIJ1HK MyHOCaÖâTM ĞMJiaH Typ- 
KH«^a Ba TypKHHa TOiurçapMfla Typ^H $a0JiMHTJiap 
paxojıauiTnpraHAMp.

Bhphhmhcm  CTaHÖyjı/ja Mart ortn,qa SyjıraH  ea  

6n p  >ça(})T  ̂ AaBOM 3TraH rturmımu/ıaH  kchmh, T yp- 

KHnaHMHr TypjiM uja^apjıapn  6njıaH  6 n p ra  TypK 

>KyMxypH«TjıapMfla jçaM Haxn6 <t>o3Hii 
jçoTMpajıapn TyrpMCM/ıa >çap xmji Mnrn/ınujjTap 

TaUJKMJl 3TML11 KapOpjiailJTHpHJiraH/IMp.


