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Estetik sanat dalları ve psikolojiyle ilgili bir terim olan einfühlung,
süjenin (insan, sanatçı, okur, yazar, Ģair) varlık âleminde gördüğü bir objeyle
duygusal bir iliĢki kurması ve o an yaĢadığı ruh hâline göre onunla
özdeĢleĢmesidir. Almanca kökenli bir sözcük olan einfühlungun Türkçedeki
karĢılığı özdeĢleyimdir. Akademik dilde kullanılan terimin Türk Dil
Kurumuna ait sözlükte anlam karĢılığı yoktur. Sözcük her türlü nitelik
bakımından eĢit, ayırt edilmeyecek kadar benzer ve aynı anlamlarına gelen
özdeĢ sözcüğünden türetilmiĢtir.
Einfühlung teorisi hakkında yapılan bilimsel çalıĢmalar einfühlungun
estetik sanat dallarının dıĢında farklı disiplinlerle de iliĢkili olduğunu ortaya
çıkarmıĢtır. Bu disiplinler arasında özellikle edebiyat, einfühlung teorisi
bağlamında incelenebilecek oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Türk
edebiyatının en önemli Ģairleri arasında bulunan Tevfik Fikret, Yahya Kemal
Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba gibi bazı popüler Ģairlerin
Ģiirleri einfühlung iliĢkisi bağlamında okunup analiz edilmiĢtir. Bütün bu
çalıĢmalar einfühlung teorisinin edebiyatla olan yakın iliĢkisini göstermesi
bakımından önemlidir. Fakat bu alanda yapılan çalıĢmaların niceliği oldukça
sınırlıdır. Bu araĢtırmanın temel amacı da einfühlung teorisinin edebiyatla
olan yakın iliĢkisini pratik bir örnekle ortay koymak; bu alanda daha önce
yapılan akademik çalıĢmalara katkı sunmaktır. ÇalıĢmamızın özel amacı ise
Necip Fazıl Kısakürek‟in estetik değeri yüksek felsefî Ģiirlerinde retorik
amaçlı kullandığı objeleri, einfühlung iliĢkisi bağlamında analiz etmektir.
Süjenin einfühlung iliĢkisi kurduğu objeler: hayvan türlerine ait unsurlar,
bitki türlerine ait unsurlar ve cansız türlere ait unsurlar olmak üzere üç alt
kategoride değerlendirilmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda üç
önemli bulguya ulaĢılmıĢtır. Birincisi: ġairin einfühlung iliĢkisi kurduğu
objeler, iniĢli çıkıĢlı hayat macerasına göre simgesel bir değer taĢımaktadır.
Ġkincisi: Sanatını fikir çilesi üzerine kurgulayan Ģair, yaĢadığı ruh hâline göre
objeyle özdeĢleyim iliĢkisi kurmuĢ ve bu özdeĢleyimi estetik bir hazza
dönüĢtürmüĢtür. Üçüncüsü: Necip Fazıl Kısakürek, einfühlung iliĢkisi
kurduğu tabiat unsurlarını Ģiirlerinde retorik amaçlı kullanmıĢ; kullandığı bu
retorik unsurlarla Ģiirlerinin estetik değerini güçlendirmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Einfühlung, Çile, Necip Fazıl Kısakürek, tabiat
objeleri.
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NATURAL ELEMENTS TO WHICH NECIP FAZIL KISAKUREK
IDENTIFY HĠMSELF IN HIS POEMS
Einfühlung, a term related to aesthetic arts and psychology, is to establish
an emotional relationship with an object in the realm of existence that the
subject (human, artist, reader, writer, and poet) sees and to get identified with
it according to the moodthe subject lives at thatmoment. The word
einfühlung, derived from German, has been translated into Turkish as
özdeĢleyim in the literature. The terminology used in the academic language
is meaningless in the dictionary of the Turkish Language Institution. The
word “identification” is derived from “identical” word, which is similar in all
its qualities and indistinguishable.
Scientific studies on Einfühlung theory reveal that einfühlungün is related
to various disciplines besides aesthetic art branches. Among these disciplines,
especially literatureembodies a great deal ofsources that can be examined in
the context ofeinfühlung theory. Among the most important poets of Turkish
literature such as Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatli, Ahmet
HamdiTanpınar, and Ziya Osman Saba have been read and analysed in the
context of einfühlung relation. All these studies are important for showing the
close relation of einfühlung theory to literature. But the magnitude of
studiesconducted in this area is rather limited. To this end, the main purpose
of this research is to provide a practical example of the close relation between
einfühlung theory and literature and to contribute to the academic literature
done in this area. The very purpose of our study is to analyse the objects that
Necip Fazıl Kisakürek used for his rhetorical purposes in the aestheticworthy philosophical poetry in the context of connection with
einfühlungtheory. In the current study, the book “Cile” was determined as the
population and the findings were restricted to the natural objects. The objects
that the subject set identifications were evaluated under the three
subcategories as the elements belonging to animal species, plant species, and
non-living species. As a result of the evaluation, three important findings
were achieved.Firstly,the objects that the poet associates with einfühlung
carry a symbolic value according to the advent of the bumpy life.Secondly,
the poet, who has focussed his art on the suffering of thoughts, has
established an identity relation with the objects according to the mood he
lives and transformed this identification into an aesthetic pleasure. Lastly, the
poet utilized the natural objects that were set for identification for the
rhetorical purposes and these rhetorical elements raised theesthetical value of
his poems.
Keywords: Einfühlung, Çile, Necip Fazıl Kısakürek, natural elements.

1.

GĠRĠġ

1.1.

Einfühlung Hakkında

Almanca kökenli bir kelime olan einfühlung kelimesi Türkçede özdeĢleyim; Ġngilizcede
empathie kelimelerinin karĢılığı olarak kullanılmaktadır. einfühlung kelimesini kültür dilimize
kazandıran ġeyhzade Burhan (Toprak), kelimenin ilk defa R. Vischer tarafından kullanıldığını
söyler. Burhan Toprak, einfühlung teorisiyle ilgili olarak 1930 yılında GörüĢ dergisinde
yayımladığı Güzelin Ġlmine ve Felsefesine Dair: Bediî Hulûl baĢlıklı yazısında einfühlung
kelimesinin karĢılığı olarak Bediî Hulûl ifadelerini kullanır. Toprak, makalesinde einfühlung
kelimesini: “Biz Türkçeye tasavvuf lisanında hulûl kelimesinin zenginliğinden ilham alarak
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„bediî hulûl‟ diye tercüme ettik” der.(Toprak, 1930: 79) Edebiyat, felsefe ve Sanat tarihi
alanında akademik çalıĢmaları bulunan Toprak, yazısında Yunus Emre‟nin tasavvufî Ģiirleri ve
Victor Basch‟ın felsefi düĢüncelerinden yararlanarak “vahdet-i vücud” ve einfühlung terimleri
arasında semantik bir iliĢki kurar. Farklı medeniyetlere ait bu iki kavram arasında semantik bir
bağ kuran Toprak, böylece kelimeye tasavvufî bir anlam yüklemeye çalıĢır. Einfühlung
teorisiyle ilgili olarak kaleme alınan yazıda Ģu ifadeler geçer:
“Naklettiğimiz ve edeceğimiz bu acayip cümlelerden „bediî hulûl‟ün bizi esrarlı bir
vahdet-i vücut felsefesine kadar götüreceği anlaĢılacaktır. Binaenaleyh Ģimdiden
daha iyi izah etmiĢ olmak için diyelim ki mutasavvıfanın mâĢukla hulûl ve ittihadı ne
ise bediî kaynaĢma da kendi sahasında böyle bir hulûl ve ittihattır.” (Toprak,

1930: 81)
Burhan Toprak, açıklamalarında tasavvufla iliĢkilendirdiği einfühlung sözcüğünün
anlam sınırlılığını geliĢtirmek için benzetme unsuru olarak tasavvufî aĢk edebiyatımızın iki
önemli ismi Leyla ile Mecnun ve çarmıha gerilen Ġsa peygamber figürünü kullanır. Bu benzetme
ve açıklamalara göre:
“Halet-i rûhiyelerimizi âdeta rüyadaki gibi kısmen afakîleĢtirirsek bu hâl bediî
„einfühlung‟ değildir. Ancak kendimizi tam ve mükemmel surette murakabe ettiğimiz
Ģeye verdiğimiz vakittir ki bediî vakıa husule gelmiĢtir. Bediî hulûl iĢte budur; yani
güzelde tamamile kendimizi kaybetmeliyiz. Biz o olmalıyız, o da biz olmalı. Leylâ ile
Mecnunu anlayabilmek için zaman zaman Leylâ ve Mecnun olmalı, onlar gibi
yanmalı, hasretten kül olmalıdır. Kurun-ı vusta sanatını anlayabilmek, tadabilmek
için Golgotayo kuĢunun ıstırabını bizzat yaĢayabilmeli ve Ġsa yerine çarmıha biz
gerilmeliyiz.” (Toprak,1930: 82)

Burhan Toprak, temelde görsel sanat estetiği ile iliĢkili einfühlung sözcüğünü edebiyata
ait sembollerle iliĢkilendirerek sözcüğe edebî bir değer kazandırmaya çalıĢır. Edebî eserlerde
süje ve obje arasında ortaya çıkan einfühlungla iliĢkisini inceleyen akademik çalıĢmalarda
Ģüphesiz Burhan Toprak‟ın bu makalesinin önemli katkısı olmuĢtur. Einfühlung teorisiyle ilgili
Türkiye‟de ilk kaleme alınan Burhan Toprak‟ın bu makalesinde kelimenin ilk kez R. Vischer
tarafından kullanıldığı belirtilmiĢtir. (Toprak, 1930: 79-91) Einfühlung teorisiyle ilgili en
kapsamlı çalıĢmalardan birini yapan Turgut Anar ise söz konusu terimin ilk defa 1869 yılında
filozof Rudolf Hermann Lotze tarafından Geschicte der Aesthetikin Deutschland (Alman Estetik
Tarihi) adlı eserinde kullandığını söyler. (Anar, 2014a: 27) Turgut Anar, Edebiyat Eserlerini
Anlamak ve Yorumlamak Ġçin Farklı Bir Yöntem: Einfühlung Teorisi baĢlıklı makalesinde
konuyla ilgili referans kaynaklardan yararlanarak einfühlung sözcüğünde yer alan “ein” ekinin
önek olduğunu ekin Ġngilizcedeki “in” ekine tekabül ettiğini ve bu önekin “bir Ģeyin içine”
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yönelen hareketi, iĢi, oluĢu gösterdiğini belirtir. Anar, çalıĢmasında hissetmek anlamına gelen
“fühlen” fiilinin önekle beraber kullanılmasıyla birlikte biriyle aynı duyguları yaĢamak veya bir
Ģeyin (film, edebî eser, resim vb.) içerdiği, sunduğu, vermek istediği duyguları algılayabilmek
anlamına geldiğini belirtir. Bu tespitlere göre einfühlung kelimesi terim olarak “eĢduyum”,
“sempati”, “kendini baĢkasının yerine koyma”, “olayları yaĢayarak öğrenme” gibi birbirine
yakın anlamlara gelebileceği anlaĢılmaktadır (Anar, 2014a: 27).
Einfühlung kelimesinin akademik dilde özdeĢleyim Ģeklinde kullanılması Ġsmail
Tunalı‟nın Alman yazar Willhelm Worringer ait Abstraktionund Einfühlung baĢlıklı eserini
“Soyutlama ve ÖzdeĢleyim” baĢlığıyla çevirmesinden kaynaklanmıĢtır. Tunalı, çevirisinde
“ÖzdeĢleyim deyimini Einfühlung karĢılığı kullanıyoruz.”der (Worringer, 1985: 11). Felsefe
Terimleri Sözlüğü yazarı Bedia Akarsu da einfühlung terimini Tunalı gibi özdeĢleyim Ģeklinde
açıklamaktadır(Akarsu, 1975: 136). TDK‟nin Türkçe Sözlük‟ünde özdeĢleyim kelimesi yer
almamaktadır. ÖzdeĢleyim kelimesi,“özdeĢ” isim gövdesine –le isimden fiil yapan ekin ve
özdeĢle- fiil gövdesine de (–i)m fiilden isim yapan ekin getirilmesiyle türetilmiĢtir. Kelimenin
türetildiği özdeĢ sözcüğü “her türlü nitelik bakımından eĢit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer
olan, aynı” anlamlarına gelmektedir (Türkçe Sözlük, 2011: 1866). Kelimenin türetildiği “özdeĢ”
sözcüğüyle özdeĢleyim sözcüğü arasında yakın bir iliĢki vardır. Akademik dilde süje ve obje
arasında ortaya çıkan empatik iliĢkiyi karĢılayan özdeĢleyim:
“Günlük yaĢamda da sık sık karĢılaĢtığımız, yaĢadığımız bir duygu türüdür. Ġnsan
kendini çevreleyen nesnelerle ilgi içindedir. Bu ilgi kimi zaman özel türden bir
duygu ilgisi niteliği elde eder. Böylece nesneler ile aramızda duygusallığa dayalı,
nesnelerle bir özdeĢ olma süreci doğar. Bu süreç nesnelerle aramızda bir duygu
birliği yaratarak bizim nesnelere duygusallık yüklememizle oluĢur. Bunun
sonucunda nesneler tıpkı insanlar gibi duygusal bir canlılık kazanır. Söz geliĢi,
dalgalı bir denize bakıp, „azgın, coĢkun deniz‟; yalçın kayalı dağ doruklarına bakıp
„mağrur dağ baĢları‟ deriz. Nesnelere yüklemiĢ olduğumuz bu nitelikler azgınlık,
coĢkunluk, mağrurluk vb. bütün bunlar bize ait, bizim ruhsal yaĢamımıza ait
niteliklerdir. Biz bu nitelikleri dağa, denize yükleriz. Biz kendi ruhsal–duygusal
yaĢamımızla bizim dıĢımızda bulunan bu nesneler arasında içten bir ilgi kurar,
duygularımızda bulduğumuz coĢkunluk, mağrurluk gibi nitelikleri nesnelere aktarır
ve sonra sanki bu nesneler, bu niteliklere sahipmiĢ gibi, onları bize ait bu nitelikler
içinde kavrar ve yaĢarız. ĠĢte nesnelerle böyle duygusal bir özdeĢlik ilgisi kurmaya
özdeĢleyim (Einfühlung, Emphaty) olayı denir.” (Tunalı, 1996: 40-41)

Konuyla ilgili en önemli kaynaklar arasında bulunan Willhelm Worringer‟in
“Soyutlama ve ÖzdeĢleyim” eserinde einfühlung teorisinin ortaya çıkıĢ süreci, özellikleri,
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teorinin ilgili olduğu diğer kavramlar ile edebiyat eserlerini anlamada nasıl kullanılabileceğine
dair kapsamlı bilgiler verilmiĢtir. Willhelm Worringer‟in tanımlamasına göre teori, estetik
objektivizmden estetik sübjektivizme geçiĢi karĢılamaktadır. Sanat dallarında duyguyu
anlamlandırmada ve yorumlamada belirleyici rol, süjenin algılama Ģekli ve estetik tavrıdır.
Modern estetik anlayıĢında estetik tavrın temel kaynağı objenin biçiminden çok objeye bakan
süjenin duyguyu sanatsal bir üslupla aktarma becerisidir (Worringer, 1985: 12). Aynı kaynakta
Alman psikolog Theodore Lipps‟in estetik haz hakkındaki görüĢlerine de yer verilmiĢtir. Estetik
haz, süjenin kendi dıĢımda bulunan duyulur bir objede kendisini hissetmesi ve yaĢaması
demektir (Worringer, 1985: 12). Buna göre özdeĢleyim (einfühlung), süjenin o anki ruh hâline
göre objeyle hemhal olması; iç dünyasını tabiata ait sembollerle somut âleme taĢımasıdır.
Hayatın zor Ģartları altında bunalan bir insanın kendisini rüzgârda savrulan bir yaprakla veya
fırtınalı bir gecede dalgalanan denizle ifade etmesi; sevdiğine kavuĢma özlemi çeken bir âĢığın
da iç dünyasını gülün sevdalısı bülbülde hissetmesi süjenin iç dünyasını varlık âlemine taĢıdığı
tabiat unsurlarıdır. Süje ve obje arasında ortaya çıkan bütün bu “özdeĢleĢmeler”, sebep sonuç
iliĢkisiyle tahlil edildiğinde süjenin psikolojik yanını görüntülenebilir kılar.
Einfühlung her insanın günlük hayatında bilinçli veya bilinç dıĢı yaĢadığı bir ruh hâlidir.
Fakat her insan, bu ruh halini anlaĢılabilir veya hissedilebilir bir Ģekilde ifade edemez. Sözün
bittiği, kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda süje, görünen varlıklardan yararlanarak görünmeyen
yanını anlatmaya çalıĢır. Bu noktada objelerin imgesel anlamları devreye girer. Süje, bilgi ve
kültür birikimine göre bu imgelerden yararlanır. Süjenin imgeleri kullanma becerisi aynı
zamanda estetik tavrının niteliğini belirler. Süje estetik tavrını, metaforik bir söyleme veya
görsel bir nesneye dönüĢtürebilirse bir sanat eseri ortaya çıkarmıĢ olur. Estetik tavır, süje ve
obje arasında ortaya çıkan bir bilme eylemidir:
“Ġnsan bilinç sahibi bir varlık olarak, kendisinin dıĢında bulunan nesneleri
kavradığı gibi, iç gözlemle kendi varlığını, kendi bilincini de kavrar. Bu kavramaya
bilme adı verilir. Bilme olayında bu algılayan, kavrayan bilinç varlığına, ben‟e özne
dendiği gibi, algılanan, kavranan varlığa da nesne denir. Estetik etkinlik de bilme
etkinliğine benzer. Bir yanda, güzel dediğimiz bir varlık, örneğin bir doğa parçası,
bir sanat yapıtı, kısaca estetik varlık, estetik nesne vardır, öbür yanda bu estetik
varlıkla, estetik ilgi içinde bulunan onu estetik olarak algılayan, ondan hoĢlanan ya
da estetik haz duyan bir özne vardır. Bir estetik nesne ile böyle bir ilgi içinde
bulunan özne, artık bir yalın bilgi öznesi olmaktan çıkar, bir estetik özne olur. Buna
göre estetik özne, bir estetik nesneyi algılayan onu kavrayan ve ondan estetik olarak
hoĢlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığı „ben‟ anlamına gelir. Böyle bir
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estetik özne, bir estetik nesneyi kavrarken, ondan haz duyarken bu estetik özne
karĢısında tavır almıĢ olur.” (Tunalı, 1996: 23)

Edebiyat, resim, müzik, heykel mimarî gibi birçok sanat dallarında ortaya çıkan nitelikli
eserler iĢte bu estetik tavrın ürünüdür. Dolayısıyla sanat eserinde bir tarafta tabiata veya insana
ait estetik bir obje; öbür tarafta da bu estetik objeyle duygusal iliĢkisi kuran, ondan haz alan,
onu sanata dönüĢtüren bir estetik süje vardır. “Estetik disiplini hakkında çalıĢma yapan birçok
düĢünür, bu iki unsurdan en az birini merkeze alarak teorilerini ortaya koymuĢlardır.”

(Bingöl, 2014: 148).
Süjenin estetik bir objeyle iliĢkilendirdiği ruh dünyasını varlık âlemine taĢıma becerisi
sanatkâr yönünü göstermesi açısından önemlidir. Sanat eserlerinde felsefi ve estetik derinliğin
doğrudan süjenin bu yönüyle iliĢkili olduğunu belirtmek gerekir.
Einfühlung iliĢkisini yansıtan resim, heykel, beste, Ģiir veya roman türü bir eserde
sanatçının o anki ruh hâli belirleyici bir unsurdur. Berger bu realiteyi “DüĢündüklerimiz ya da
inandıklarımız nesneleri görüĢümüzü etkiler” cümlesiyle ifade eder. (Berger 2007: 6) Ali Ġhsan
Kolcu da bu konuda “ÖzdeĢleyim her Ģeyden önce psikolojik bir olaydır. Ġnsanın nesnelerle
iliĢkisini iç dünyasındaki öncelikler ve estetize olmuĢ durumlar belirler.” ifadelerini kullanır.
(Kocu, 2011: 148) Bu tespitlerden hareketle süje ve obje arasında einfühlung iliĢkisin de süjenin
etken ve belirleyici yönü; objenin ise edilgenliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü obje cansız bir
varlıktır. Sevinen, üzülen, daralan veya coĢan sanatçı ise canlıdır. Bu sebeple “gerçekte önemli
olan ne taklit edilen nesnedir, ne de sanat eseri: süje‟nin davranıĢ biçimidir.” (Ayvazoğlu,
2002: 45)
Varlık âlemini sakin ve huzurlu bir ruh hâliyle temaĢa eden bir Ģair, bir ressam veya bir
bestekâr o an gördüğü herhangi bir nesneyi pozitif bir ruh hâliyle algılar. Buna karĢılık kaotik
ve bedbin bir ruh hâliyle tabiatı temaĢa eden bir Ģair, bir ressam veya bir bestekâr tabiatı negatif
bir ruh hâliyle algılar ve bu ruh hâliyle sanatını icra eder. Türk edebiyatında Fuzuli‟nin
tasavvufî duygularla kaleme aldığı Su Kasidesi‟nde, Mehmet Akif Ersoy‟un milli mücadele
ruhuyla kaleme aldığı Çanakkale ġehitlerine Ģiirinde veya Halide Edip Adıvar‟ın yine milli
mücadele ruhuyla kaleme aldığı AteĢten Gömlek romanında sanatçının iç dünyalarını okumak
mümkündür. Batı dünyasında Pabblo Picasso‟nun Guernica (1937) ve Crying Woman (1937)
tabloları, Ġtalyan heykeltıraĢ Mıchelangelo‟nun Rondanini Pieta heykeli veya ünlü müzisyen
Lunwingvan Beethoven‟in senfonileri ve konçertoları hep sanatçılarının psikolojik yanlarını
tahlil imkânı veren birer sanat eseri örnekleridir. Bütün bu eserler einfühlung iliĢkisi bağlamında
tahlil edildiğinde varlık dünyasına ait objelerin sanatçının zihin süzgecinden süzülerek yeni bir
renge, Ģekle ve ritme ve estetik değere kavuĢtukları görülecektir. Türk edebiyatında Ģair veya
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yazarların iç dünyalarını tabiata ait unsurla özdeĢleĢtirerek estetik bir değere dönüĢtürdükleri
çok sayıda manzum ve mensur türü eserler mevcuttur. Fakat bu eserlerin özdeĢleyim iliĢkisi
bağlamında incelendiği akademik çalıĢmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Einfühlung teorisi
hakkında kapsamlı bir çalıĢması bulunan Turgut Anar‟ın Einfühlung Teorisi Açısından Ziya
Osman Saba‟nın ġiirlerinin Ġncelenmesi (Anar, 2014b) dıĢında tespit edebildiğimiz kadarıyla bu
konuda Ġlknur Karagöz‟ün Yahya Kemal‟in Ses Adlı ġiirinin ÖzdeĢleyim (Eınfuhlung)
Metoduyla Tahlili (Karagöz, 2005), Elif ġebnem Kobya‟nın Tebrizli ġems‟in Feracesinin
ÖzdeĢleyim Kuramına Göre Ġncelenmesi (Kobya, 2012), Senem Gezeroğlu‟nun Ahmet Hamdi
Tanpınar‟ın Her ġey Yerli Yerinde” Adlı ġiirini ÖzdeĢleyimci Kurama Göre Okuma
(Gezeroğlu,2017), UlaĢ Bingöl‟ün Estetik Süreç Çözümlemesi Yahut Tevfik Fikret‟in Heykel-i
Giryân ġiiri (Bingöl, 2014) makaleleri bulunmaktadır.
Bu çalıĢmada Necip Fazıl Kısakürek‟in Çile eserinde süje ve obje arasında ortaya çıkan
einfühlung iliĢkisi analiz edilecektir. Necip Fazıl Kısakürek‟in einfühlung iliĢkisi bağlamında
incelenen Ģiir kitabında çok sayıda tabiat unsuru tespit edilmiĢ; tespit edilen bu unsurlar Ģairin
otobiyografisiyle iliĢkilendirilerek analize tabi tutulmuĢtur.
2. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Psikoloji bilimi edebiyatla iliĢkili bir bilim dalı olup edebî eserlerin analizinde
araĢtırmacılara önemli katkı sunabilmektedir. Çünkü psikoloji bilimi her edebî eserde yazarın iç
dünyasını ve geçmiĢ yaĢantısını yansıtan birtakım metafizik özellikler tespit etmeyi mümkün
kılar. Bu sebeple her iki disiplin arasında sıkı bir iliĢki bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan
edebî metin incelemelerinde kullanılan bilinçaltı, ĢuurakıĢı, empati, estetik haz, einfühlung
(özdeĢleyim) ve psikanalitik,

gibi terimler her iki disiplin arasındaki iliĢkiyi göstermesi

açısından önemlidir.
Einfühlung (özdeĢleyim), psikolojiyle ilgili bir terim olup 19. yüzyıl sonlarından bu
yana edebi metin analizlerinde kullanılmaktadır. AraĢtırmacılar einfühlungu metin analizlerinde
kullanmakla sanatçıların psikanalitik gerçeklerini daha kolay çözümleyebilmekte ve sanat
eserlerinin dayandığı estetik ruha daha kolay ulaĢabilmektedirler. Bu konuda yurt dıĢında
yapılan çok sayıda akademik yayın bulunmaktadır. Söz konusu çalıĢmalar arasında özellikle
Jorgen B. Hunsdahl‟in Concerning Einfühlung (Empathy): A Concept Analysis Of Ġts Originand
Early Development makalesi (Hunsdahl,1967: 181-191) ve Alman sanat tarihçisi Willhelm
Worringer‟in Soyutlama ve ÖzdeĢleyim, kitabı incelenebilir. (Worringer, 1985) Türkiye‟de ise
einfühlung teorisi hakkında yapılan akademik çalıĢmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Hâlbuki
Türk sanat dallarında einfühlung teorisi bağlamında araĢtırılıp analiz edilebilecek çok sayıda
nitelikli eser bulunmaktadır. Bu eserlerin einfühlung teorisi bağlamında analiz edilmesi
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sanatçıların ilham aldıkları estetik ruhu tespit etmemize katkı sunacaktır. Bu analiz metodu aynı
zamanda psikoloji, edebiyat, felsefe, resim ve mimarlık gibi farklı disiplinler arasında var olan
tematik iliĢkiyi de ortaya çıkaracaktır.
Bu araĢtırmanın temel amacı psikoloji bilimiyle ilgili bir terim olan einfühlungun
edebiyat bilimiyle olan yakın iliĢkisini pratik bir örnekle ortaya koymaktır. AraĢtırma ve
inceleme aynı zamanda bu alanda daha önce yapılan akademik yayınlara katkı sunacaktır.
AraĢtırmanın özel amacı ise Necip Fazıl Kısakürek‟in sanatında ilhamının temel kaynağı olan iç
dinamikleri ortaya çıkarmak ve retorik amaçlı kullandığı tabiat unsurlarını tespit etmektir.
3.

AraĢtırmada Kullanılan Metot ve Yöntemler

AraĢtırmada öncelikle einfühlung teorisi hakkında literatür taraması yapılmıĢtır.
Literatür taramasıyla elde edilen bilgiler ıĢığında yapılacak çalıĢmanın sınırlılıkları
belirlenmiĢtir. Makalenin giriĢ bölümünde öncelikle einfühlungun kuramsal özellikleri
açıklanmıĢtır. Bu bölümde aynı zamanda Türkiye‟de ve yurt dıĢında kuram hakkında yapılan
çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.
Necip Fazıl Kısakürek‟in Ģiirlerini einfühlungun iliĢkisi bağlamında değerlendiren
makale, bakıĢ açısına göre nitel; veri toplama tekniğine göre belgesel (doküman) bir
araĢtırmadır. Nitel araĢtırmalarda farklı kaynaklardan yararlanılarak elde edilen veriler “önce
incelenerek kodlanır ve sonra kodlamalar dikkate alınarak, sentezlenerek bulgulara ulaĢılır.”
(Büyüköztürk vd., 2016: 250) Bu çalıĢmada da veriler, öncelikle kodlanmıĢ, sonra da kodlanan
bu veriler sentezlenerek bulgulara ulaĢılmıĢtır. Verilerin analizi hem veri toplama sürecinde hem
de veri toplama süreci tamamlandıktan sonra yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında Necip Fazıl
Kısakürek‟in Çile kitabı evren olarak belirlenmiĢtir. “Evren (population), araĢtırma
sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür.”

(Karasar, 2016: 147) Evrende

(Çile‟de) 385 Ģiir bulunmaktadır. “Necip Fazıl‟ın, sağlığında birtakım çıkarımlar ve
değiĢiklikler yaptığı Çile, ölümünden sonra son yazdıkları da ilave edilerek yayımlanmaktadır.”
(Okay, 2008: 66) Einfühlung iliĢkisi bağlamında incelenen Çile‟de tespit edilen veriler, hayvan
türlerine ait unsurlar, bitki türlerine ait unsurlar ve cansız türlere ait unsurlar olmak üzere üç alt
kategoride değerlendirilmiĢtir. Süje ve obje arasında tespit edilen einfühlung iliĢkisi analiz
edilirken Necip Fazıl Kısakürek‟in hayat macerası özellikle dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢma boyunca
sık sık kullanılan “süje” terimi genel anlamda insan, okur, Ģair veya yazar kelimelerinin
karĢılığıdır. Kelime, özelde ise Necip Fazıl Kısakürek‟e atıf yapmaktadır.
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AraĢtırma evrenimiz olan Çile eserinde tespit edilen einfühlung örnekleri Bulgular ve
Yorum bölümünde montaj tekniğiyle kullanılmıĢtır. Bu bölümde Ģiirlerin bir kısmı bütünüyle bir
kısmı ise sadece einfühlungun ortaya çıktığı bölüm itibariyle yer almaktadır.
Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular tartıĢma ve sonuç bölümünde
değerlendirilmiĢtir.
4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
AraĢtırma kapsamında Necip Fazıl Kısakürek‟in Çile kitabında yer alan bütün Ģiirler
özdeĢleyim iliĢkisi bakımından incelenmiĢtir. Yapılan incelemede canlı, cansız; soyut ve somut
olmak üzere çok sayıda veriye ulaĢılmıĢtır. Bu veriler arasında sadece tabiata ait objeler
değerlendirmeye alınmıĢtır. Süjenin einfühlung iliĢkisi kurduğu soyut kavramlar araĢtırmanın
dıĢında tutulmuĢtur.
5.

Bulgular ve Yorum

Necip Fazıl Kısakürek, poetikasını tanımlarken: “ġiirlerim yemiĢlerin içini, Ģiir
hakkındaki düĢündüklerim de kabuğunu gösteriyor.” der. (Kısakürek, 2012: 10) Kısakürek, bu
ifadeleriyle aslıda sanat anlayıĢının Ģiir diline kodlanmıĢ olduğunu belirtmiĢ olur. Estetik kaygı
ve retoriğin bir yansıması olarak kullanılan bu kodların baĢarıyla çözümlenmesi, Ģairin sanat
anlayıĢının daha iyi anlaĢılmasına katkı sunacaktır.
Necip Fazıl Kısakürek‟in Ģiirlerinde dıĢ Ģekle bağlı bir de iç Ģekil mevcuttur. ġairin
estetik hazzını ve mizacını yansıtan bu iç Ģekiller aslında birer semboldür. Sembol: “Bir
düĢünce, fikir ya da nesnenin yerini tutan, bir kavramı veya bir düĢünceyi belirten gözle görülür
ve anlamı bilinir iĢaret demektir.” (Cevizci, 2000:840) ġiir dilinde kullanılan semboller estetik
hazzın ve retoriğin ana malzemesidir. Günlük dilde basit birer kelime olarak kullanılan
semboller, Ģiir dilinde metafora dönüĢerek estetik bir değer kazanır. Çoğu zaman da sembollerin
süjenin iç dünyasına bakan yönleri vardır. Süje, sembolik anlam taĢıyan kelimeleri

“göz

bebeğine ve kulak zarına dayayarak seçer, dizer, kaynaklaĢtırır, bütünleĢtirir ve bir simyacı
hüneriyle terkibini tanımlarken, iç Ģekli, kendi içindeki mana heykeline eĢ olarak döker.”
(Kısakürek, 2012: 484) Einfühlung iliĢkisi bağlamında tespit ettiğimiz tabiat unsurları aslında
birer sembolden ibarettir. Süje, girift ve esrarlı ruh dünyasını bu sembollerle yansıtmıĢtır.
ÇalıĢmamızın bu bölümünde süjenin einfühlung iliĢkisi kurduğu tabiat unsurları
kategorize edilerek yorumlanacaktır.

Yapılacak yorumlamalarda süjenin estetik haz alıp

retoriğe dönüĢtürdüğü objelerin felsefi, edebi ve psikolojik kodları çözümlemeye çalıĢılacaktır.
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5.1. Bitki Türlerine Ait Unsurlarda Einfühlung

Tabiata ait, ağaç, kamıĢ, yaprak ve gül unsurları Necip Fazıl Kısakürek‟in Ģiirlerinde sık
sık özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu sembollerdir. Özellikle ağaç sembolü Ģairin zihin dünyasında
geniĢ bir kavram zenginliği oluĢturur. Sanatının ilham kaynağı Tanrıkulu (Abdülhakim Arvasî)
ona ağaca dönüp bakmasını, üzerinde düĢünmesini ister. Çünkü:
“Güzel ve sonsuz tabiata, büyüklüğü, erginliği, olgunluğu, tek kelimeyle kemali,
ondan daha iyi gösterecek bir örnek bulunmaz.” (Okay, 2009: 58) “Ağaç, madde
ve ruh gibi, her Ģeyin bir dıĢ ve bir iç yüzünü, toprak üstünde ve toprak altında, gür
ve dolaĢık varlığıyla çizgi ve biçime sokulmuĢ remizdir. Yaprakların kıldan ince
damarlarını daha kalın bir sapta birleĢtiren, sonra bütün bu sapları birer dala
bağlayan, bütün bu dalları derece derece daha iri dallara iliĢtiren daha sonra bütün
bu iri dalları tek ve ana bir gövdede düğümleyen ağaç; en sonra toprağın içine dalıp
karanlık ve esrarlı bir kök âleminde tekrar kollara ayrılan, halattan ipe, ipten
sicime, sicimden ipliğe, her kola gittikçe daha ince baĢka kollara bölünen, her baĢka
kolu, gözün görmeyeceği ve hesabın tutmayacağı inceliklere ulaĢan, muhite doğru
namütenahi dağınık ve çok, merkeze doğru namütenahi dağınık ve çok, merkeze
doğru namütenahi toplu ve tek, bir Ģahsiyet muvazenesinin ne eĢsiz örgüsüdür.”

(Okay, 2009: 59) “…her mevsim devrini tekrarlayan ağaç, dipsiz gökleri dolduran
âlemlerin ahenkli ve inzibatlı devirleri altında, büyük varlık orkestrasının vahdet ve
sonsuz hikaye eden, derin ve sıcak birinci kemanını andırır.” (Okay, 2009: 60)

ġairin tasavvufa yöneldiği dönemde ağaçla ilgili algısı nesir diline felsefî bir üslûpla
yansır. ġiir dilinde ise ağaç imgesi daha çok Ģairin iç dünyasını yansıttığı bir obje olarak ortaya
çıkar.
Nefs Ģiirinde çürüyen ağaç, Ģairin iç dünyasını yansıtması açısından dikkat çekicidir.
ġiirde Ģairin kasırga, deniz ve çürüyen ağaç unsurlarıyla özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu görülür.
Nefs sözcüğünün dinî ve felsefi literatürde çok farklı anlamları bulunmaktadır. En genel
anlamıyla bir Ģeyin varlığı, “özü, zatı, aynısı” anlamına gelir. (Atay, 1997: 2,3) Sözcüğün aynı
zamanda can, kiĢi ve ruh anlamları da vardır. (AteĢ, 1985: 170) AktaĢ, kelimenin zihin, hayat,
tabiat, temayül, arzu etmek, Ģehvet, istek, kiĢisel hüviyet anlamlarının dıĢında, çeĢitli
kavramlarla bir araya gelince baĢka anlamlar da yüklendiğini söyler.(AktaĢ, 2013: 11) Necip
Fazıl Kısakürek ,Nefs Ģiirinde (1928) nefse reel anlamının dıĢında farklı bir mana yükler. ġair,
kendi iradesi dıĢında tasavvur ettiği nefsi bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösterir. Nefs Ģiirde
kendi iradesi dıĢında cinnet, Ģüphe ve korkunun kaynağı olarak gösterilmiĢtir. Süje “Çürüyen
ağaçta ve hasta benizdedir.” ġair, “Çürüyen ağaçta, hasta benizde!” dizeleriyle objenin fiziksel
görüntüsüyle buhranlı ve karmaĢık iç dünyası arasında iliĢki kurmuĢtur.
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Geceler toprağa benimle inmiĢ.
Kasırga benimle kopmuĢ denizde.
Sanırım vebalı elim gezinmiĢ,
Çürüyen ağaçta, hasta benizde. (Kısakürek, 2012: 69)

Ġçinde einfühlung iliĢkisi tespit edilen Muhasebe Ģiiri Necip Fazıl Kısakürek‟in “Dâva
ve Cemiyet” kategorisinde yer alan Ģiirleri arasındadır.

ġiir, Necip Fazıl Kısakürek‟in

Abdülhakim Arvasî ile tanıĢtıktan sonra (1934) cemiyet meselelerine yöneldiği bir dönemde
kaleme alınmıĢtır. Bu dönemde sanat felsefesini Büyük Doğu mefkûresi üzerine inĢa eden
Necip Fazıl Kısakürek, Muhasebe Ģiirinde BatılaĢma özentisiyle yozlaĢan Türk aile yapısını
anlatmaktadır. ġiirde “üç katli ahĢap evin her katı ayrı alem !” dizeleriyle öz değerlerinden
kopup baĢkalaĢmaya sürüklenen Türk aile yapısının trajik hali anlatılır. Bu trajik hadisenin
etrafında aslında Ģairin einfühlung için kurguladığı pitoresk bir tasvirin izleri görülür AhĢap
evin her katında oturan aile bireyleri öznenin annesi, babaannesi ve kız kardeĢidir. Bu aile
bireyleri arasında derin bir kültürel çatıĢma ve iletiĢim kopukluğu vardır. ġair bu yozlaĢan
ailenin soyut görüntüsünü hazin bir ağaç metaforuyla somutlaĢtırır. Kendisinin de bir dalı
olduğu bu ağaç, iç dünyasını bütünüyle sarmıĢtır. Ağacın kökü iffet, dalları taklit, meyvesi
fuhuĢtur. Batı sorunsalının Ģiir diliyle yansıtıldığı Muhasebe Ģiiri “sosyolojik temelde tarihsel
bir tahlil örneğidir.” (Erol, 2014b: 393) Bu bağlamda Ģiirin ana izleğini alafrangalık
oluĢturmaktadır. ġiir sosyal içerikli bir tema üzerine oturtulsa da Ģairin iç dünyasından izler
taĢır. Süje, yozlaĢan cemiyet hayatının içine düĢtüğü trajik hali çürüyen bir ağaç metaforuyla
yansıtır. Süje organik bağı olduğu bu cemiyetin bir parçası olmaktan mustariptir. Bu ıstırabını
da “Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuĢ!” dizeleriyle dile getirmiĢ olur.
Üç katlı ahĢap evin her katı ayrı âlem!
Üst kat: Elinde tesbih, ağlıyor babaannem,
Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve âĢıkları,
Alt kat: KızkardeĢimin (Tamtam) da çığlıkları.
Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim;
Buyrun ve maktaından seyredin, iĢte evim!
Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuĢ!
Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuĢ...
Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım!
Mukaddes emanetin dönmez dâvacısıyım! (Kısakürek, 2012: 402-404)

Necip Fazıl‟ın Ģiirlerinde özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu bir bitki türü de kamıĢtır.
Edebiyatımızda mazmun değeri olan kamıĢ, Ģairin tasavvufa yöneldiği bir dönmede özdeĢleyim
iliĢkilisi kurduğu bir sembol olarak görülmektedir. ġair, bütün feyiz ve ilham kaynağının
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efendisi Abdülhakim Arvasî olduğunu anlattığı iki mısralık KamıĢ Ģiirinde (1976) kamıĢa
tasavvufî bir anlam yükler. KamıĢ tasavvuf edebiyatında içinde derin sırları barındıran kutsal
bir objedir. Feriduddin Attar Mantiku‟t-Tayr

eserinde kamıĢın tasavvuftaki yerini anlatır.

Attar‟a göre Hz. Muhammed, amcasının oğlu Hz. Ali‟ye varlık âlemiyle ilgili bildiği bütün
sırları söyler. Hz Ali de öğrendiği kâinat sırlarının ağırlığı altında o derece bunalır ki bildiği
bütün sırları Mekke merkezinin dıĢındaki bir su kuyusuna anlatır. Su kuyusu da öğrendiği bu
sırların ağırlığına dayanmayıp coĢkuyla dolup taĢar. TaĢan bu kuyu suyunun etrafında kamıĢlar
yetiĢir. Böylece bu sırlı mekân sazlığa dönüĢür. Kuyu suyunun çevresine gelen bir çoban
sazlıkta kestiği bir kamıĢın farklı yerlerini delip üflemeye baĢlar. Çobanın üflediği kamıĢtan
çıkan sesi duyan herkes tuhaf bir heyecana kapılır. Ney denilen kamıĢtan çıkan bu esrarlı sesi
Hz. Muhammed (SAV) duyduğunda Hz. Ali‟yi yanına çağırır ve kendisine verdiği sırları baĢka
kimseye anlatıp anlatmadığını sorar. Hz. Ali o büyük sırları kalbine sığdıramadığını boĢ bir
kuyuya bütün bildiklerini anlatmak zorunda kaldığını söyler. O günden beri ney denilen o kamıĢ
parçası Allah‟ın kâinata gizlediği bütün sırları terennüm etmektedir. (Pakalın, 1971: 689)
Kısakürek, KamıĢ Ģiirinde kendisini neyle özdeĢleĢtirerek ağzından çıkan bütün hikmetli ve
esrarlı sözlerin o kutsi nefesten yani efendim dediği Abdülhakim Arvasî‟den geldiğini dile
getirmektedir.
Ben o kutsi nefesin üflediği kamıĢım;
Ses onun, ben imzamı atmıĢım, atmamıĢım (Kısakürek, 2012: 99)

ġairin tasavvufa yöneldiği bir dönemde kaleme aldığı Ölmemek Ģiirinde yine ormandan
kesilmiĢ bir kamıĢ metaforu görülmektedir. ġiirde kamıĢ, ait olduğu mekândan zorla koparılmıĢ
bir obje olarak görülür. Karanlık bir âlemden kopup dünyaya inen özne kendisini
ormanlıklardan kesilmiĢ bir kamıĢla özdeĢleĢtirmektedir. Tasavvuf geleneğinde kâmil insan
sürekli ait olduğu “bezm-i elest” meclisine yani ruhlar âlemine kavuĢmayı arzu eder. Allah
sevgisini yüreğinin derinliklerinde tam anlamıyla hisseden bir insan, sürekli ruhlar âleminden
ayrı düĢmenin acısını çeker. Mevlana, Mesnevî‟sinde bu acıyı kamıĢlıktan kesilen bir ney
sembolüyle anlatır:
Dinle, bu ney nasıl Ģikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor. (Diyor ki:)
Beni kamıĢlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp
inledi. (Mevlâna, 2007: 35)

Mevlana‟nın Mesnevî‟sinden alınan bu beyitlerle Necip Fazıl‟ın Ölmemek Ģiiri (1972)
arasındaki iliĢki dikkat çekicidir. Her iki Ģiirde de özdeĢleyim estetik bir hazza dönüĢmüĢ; bu
hazzın ana unsuru olan kamıĢ retorik amaçlı kullanılmıĢtır.
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KesilmiĢ bir kamıĢ, ormanlıklarda,
Ġnsan… Rüzgârlara bağlı düdük.
Ġndik dünyaya karanlılardan
Sıra sıra mezar, baĢka ne gördük? (Kısakürek, 2012: 117)

ġair, vefatına yakın bir tarihte yaĢadığı yalnızlık halini KamıĢ baĢlıklı iki mısralık bir
Ģiirde (1983) dile getirmiĢtir. Bir su baĢında yalnızlığın ıstırabını hisseden süje, kendisini gurbet
rüzgârının üflediği bir kamıĢa benzetir. ġiirin temasından süjenin gençlik yıllarında yaĢadığı
gurbet duygusunu, ömrünün son zamanlarında da yaĢadığı anlaĢılmaktadır.
Ben gurbet rüzgârının üflediği kamıĢım...
Bir subaĢında mahzun, yapayalnız kalmıĢım. (Kısakürek, 2012 :117: 253)

ġairin yaĢadığı mekânı terk etme psikolojisiyle kaleme aldığı ġehirlerin DıĢından
(1926) Ģiirinde gül ve sümbül birer özdeĢleyim unsuru olarak kullanılmıĢtır. ġiire “Kalk arkadaĢ
gidelim/Dereler yoldaĢımız/Dağlar omuzdaĢımız/Dünyayı seyredelim.” dizeleriyle baĢlayan Ģair,
Ģiirin sonunda Allah‟ı zikretmeyi unutmayan tabiat unsurlarına imrenir. Mistik duyguların
hâkim olduğu Ģiir, Ģairin bohem hayatını yaĢadığı birinci dönemde kaleme alınmıĢtır.
Kalk arkadaĢ gidelim!
Ġnsanın unuttuğu
Allah‟ı zikredelim;
Gül ve sümbül hırkamız,
Sular kuĢlar halkamız… (Kısakürek, 2012: 178)

ġair, yine tasavvufî duygularla kaleme aldığı Iraklarda Ģiirinde (1959) rüzgârlarda
savrulan bir yaprakla özdeĢleyim iliĢkisi kurar. ġiir Çile‟nin “Daüssıla” bölümünde yer
almaktadır. “Daüssıla”, Necip Fazıl‟ın Ģiirlerinde ötelere kavuĢma özleminin adıdır. Ötelerden
kastedilen “bezm-i elest” mekânı olan ruhlar âlemidir. Ruhlar âleminden koparılıp yeryüzü
cehennemine atıldığını düĢünen özne, “gurbetlerin, ayrılıkların, uzaklıkların eksikliklerin,
kesikliklerin, kırıklıkların vatanında” ruhunu sürekli çatlatasıya geren bir kasvet içerisinde
görür. (Kısakürek, 2013:153,154) Bu kasvet hali, süjenin savruk, yılgın ve bohem yaĢantısının
temel sebepleri arasındadır.
Yolcu benmiĢim gibi,
Bir gemi demir aldı.
Ey, her yerin garibi!

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/2 2018 s. 956-989, TÜRKĠYE

M. Halil SAĞLAM

969
Vatan ırakta kaldı.

Sıra sıra duraklar,
Durak bilmez ıraklar.
ġu uçuĢan yapraklar,
Beni rüzgâra saldı… (Kısakürek, 2012: 232)

Rüzgârda uçuĢan yaprak görüntüsüyle savruk hayat macerası arasında özdeĢleyim
iliĢkisi kuran süje, aldığı estetik hazzı Ģiir diliyle yansıtmıĢtır.
ġairin ağaç, kamıĢ, gül, yaprak gibi tabiat unsurlarını kullandığı Ģiirlerinde hâkim
temanın çaresizlik, sıla hasreti, sosyal buhran ve yalnızlık gibi metafizik kaygılar olduğu
görülmektedir. ġiirlerde bitki türleriyle kurulan özdeĢleyim iliĢkisi süjenin ıstıraplı, tereddütlü,
yılgın ve karamsar iç dünyasını yansıtmaktadır.
5.2.

Hayvan Türlerine Ait Unsurlarda Einfühlung

Hayvan türlerinin estetik sanatlarda kullanımı insanlık tarihiyle baĢlar. Günümüzden
25-30 bin yıl öncesine ait üst paleolitik kalıntılar üzerinde yapılan araĢtırmalarda farklı hayvan
türlerine ait figürler tespit edilmiĢtir. Akademik araĢtırmalara göre “dünyanın bilinen en eski
resimleri Batı Avrupa‟da paleolitik çağın sonu ile tarihlenmiĢ mağara duvarlarına yapılmıĢ at,
boğa, bizon, dağkeçisi, mamut, öküz resimleridir.” (Uysal, 2011: 36) Konuya Türk tarihi
açısından bakılacak olursa ilk hayvan figürlerinin M.Ö. XVII. yüzyıla ait olduğu bilinir. Bu
yüzyılda yaĢayan göçebe Türklerin bazı kayalara ve ojelere hayvan figürlerini kazıdıkları tespit
edilmiĢtir. (Çetindağ, 2002: 294) BaĢlangıçta basit birer figürden ibaret olan bu Ģekiller zamanla
estetik bir değer kazanarak üslûp haline gelmiĢtir. Özellikle sözlü edebiyat geleneğine ait
eserlerde at, kurt, geyik, kaz, koç ve koyun gibi birçok hayvan türleriyle yapılan teĢbihler, Türk
estetik sanat dallarının dayandığı zengin kaynakları göstermesi açısından önemlidir. Örneğin
sözlü edebiyatımızın en önemli eserleri arasında bulunan Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan
ile ilgili tüm teĢbihler hayvan türlerinden seçilmiĢtir. Destanlarda Oğuz Kağan‟ın beli kurt
beline benzetilir. Dede Korkut Kitabı'nda da “Beyrek'in anne ve babası: „Penceresi altın
otağımın kabzası oğul/Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul‟ demek suretiyle kızlarını kaza
benzetmiĢtir.” (Çetindağ, 2002: 296) Ġlk Ġslâmî Türk eserleri arasında bulunan Yusuf Has
Hacip‟in Kutadgu Bilig ve KaĢgarlı Mahmut‟un Divan ü Lugat‟it Türk eserlerinde de hayvan
istiareleriyle yapılan çok sayıda söz sanatlarının olduğu görülmektedir. Divan ü Lugat‟it Türk
eserlerinde: “Öküz ayağı olacağına buzağı baĢı olmak iyidir; Yılan kendi eğrisini bilmez, deve
eğiridir.” (Çetindağ, 2002: 298); “KorkmuĢ kiĢiye koyunun baĢı çift görünür.” (Karahan, 1988:
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17) gibi hayvan istiareleriyle söylenen birçok atasözü örnekleri bulunmaktadır. Ġçeriğinde
manzum ve mensur türde anlatıların yer aldığı Kutadgu Bilig eserinde de hayvanlar reel
anlamlarının dıĢında birer teĢbih unsurudur. Yusuf Has Hacip, bahar ve yaz manzaralarını tasvir
ettiği bölümlerde klasik Ģiirde isimleri pek geçmeyen kaz, ördek, kuğu, turna gibi birçok hayvan
isimlerini kullanır. (Çetindağ, 2002: 296, 297) Klasik Türk Ģiirinde mûrg, mûrgân ve tuyûr
adları ile anka, kartal, bülbül ve papağan gibi kuĢ türleri; ejder, yılan gibi sürüngenler, eĢek, at,
ceylan, katır gibi dört ayaklı hayvanlar birer teĢbih unsuru veya mazmun olarak
kullanılmaktadır. ġiirlerde retorik amaçlı kullanılan bu tip hayvanların bir kısmıyla ilgili
mitolojiye dayalı halk inanıĢları bulunmaktadır.(Batislam,2002: 186)
Kültür dilinde ve pratik dilde sık sık birer benzetme unsuru olarak kullanılan örümcek,
at, kuĢ, böcek, kumru, kurt, sülük, kelebek gibi hayvan adları Necip Fazıl Kısakürek‟in
Ģiirlerinde yer almaktadır.
Örümcek Ağı (1922) Ģiirinde hareketsizlikten ve monotonluktan sıkılan özneyle duvarda
ağ ören bir örümcek arasında einfühlung gerçekleĢir. ġiir, Ģairin baĢarısızlıkla sonuçlanan Paris
hayatının dönüĢünde yayımladığı Örümcek Ağı eserinde geçmektedir. Kitapta bu Ģiirin dıĢında
yirmi yedi Ģiir bulunmaktadır. (Uyguner, 1994: 14) Kısakürek, bu kitabı yayınladığı dönemde
yaĢadığı ruh hâlini nesir diliyle Ģöyle anlatır:
“ġiirimdeki özenme tasavvufî eda ve Anadolu Ģiirinin „koĢma‟ Ģekline bağlı iptidaî
hassasiyet de gittikçe silinip, yerine dipsiz bir korku, sınırsız bir gurbet duygusu,
devamlı bir ihtilâç, vecdini kaybetmiĢ büyük Ģehirlerin boğucu kâbusu geçti. Ġlk
eserim „Örümcek Ağı‟ birinci, sonraki kitabım „Kaldırımlar‟ ikinci merhalenin
belirticileri…”(Kısakürek, 2013: 65)

Kısakürek, bohem hayatı yaĢadığı dönemde kaleme aldığı Örümcek Ağı Ģiirinde (1922)
ontolojik kaygısını duvarın bir köĢesinde ağ ören bir örümcekle somutlaĢtırır.

Geceleri

yalnızlaĢan ve gün doğunca hayata veda etme endiĢesini taĢıyan özne, her Ģeye rağmen varlığını
arama ve hayata tutunma kararlılığını taĢımaktadır. Süje, “yırtılan nefes” ve “ruhun kanat
sesleri” imgeleriyle mekânda canlı ve faaliyet halinde kalmanın hazzını hissetmektedir. Duvarın
bir köĢesinde ağ ören bir örümcekle özdeĢleĢen süjenin hissettiği bu haz Ģiirin estetik yanını
güçlendirir. Reel hayatta da monotonluğa ve hareketsizliğe tahammül edemeyen Ģair,
Örümcekten Ders ve Yine Örümcek baĢlıklı yazılarında duvardaki objeyle ilgili algısını Ģöyle
açıklar:
“Bir örümcek ağı gördüm. Neyle neyin arasında, bilseniz? Bağırsakları çürümüĢ bir
asma saatinin aptal aptal sarkan rakkasıyla, altındaki masada, güya Ģaha kalkmıĢ,
tozlu bir geyik heykelinin boynuzları arasında. Ve ürperek düĢündüm: hayat, her
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sahada ve nokta etrafında ebedi hareket… Tek nokta etrafında… Ġlahi hakikat
merkezi, bu noktada… Her Ģey amma her Ģey maddi ve manevi her Ģey bu nokta
etrafında ezeli mecburiyetin devamlı cümbüĢü yaĢamakta… Her Ģey dönüyor.
Dönmek, yani gidip gelmek. Aman harekete geç ve sahte cümbüĢler yerine gerçek
faaliyetin yolunu bul! Yoksa âleme yeni bir nizam bulmak için toplanıp da „hakk-ı
huzur‟ almaktan baĢka bir Ģey düĢünmeyen hayali meclis üyelerinin vicdanlarıyla
dilleri arasında çekilmiĢ örümcek ağları altında sayıklamaktan öteye geçemez
haline dönersin… Nerede ki, kımıldanıĢ, yürüyüĢ, davranıĢ ve atılıĢ yoktur;
neredeki, gevĢeyiĢ, pinekleyiĢ, tutuluĢ ve mıhlanıĢ vardır, orada örümcek hazır.”

(Okay, 2009: 57,58)
Necip Fazıl, Örümcek Ağı Ģiirinde aslında varlık âleminde bulunmanın heyecanını ve
hayata tutunmanın verdiği hazzı anlatır. Bu haz ve heyecan aynı zamanda estetik tavrın da ilham
kaynağıdır. ġiir bu yönüyle Ģairin ontolojik ıstırabını yansıtmaktadır
Duvara, bir titiz örümcek gibi,
Ġnce dertlerimle iĢledim bir ağ.
Ruhum gün doğunca sönecek gibi,
ġimdiden ediyor hayata veda.

Kalbim, yırtılıyor her nefesinde,
Kulağım, ruhumun kanat sesinde;
Eserim duvarın bir köĢesinde;
Çıkamaz göğsümden baĢka bir seda... (Kısakürek, 2012: 306)

Kısakürek, Abdülhakim Arvasî‟yle tanıĢtıktan sonraki dönemde kaleme aldığı Ben
Ģiirinde (1939) birçok tabiat unsuruyla özdeĢleyim iliĢkisi kurar. ġiirin içerdiği derin anlam ben
kelimesi üzerine inĢa edilmiĢtir. (Çebi, 1987: 292) ġiirinde kendi açmazlarıyla yüzleĢmeye
çalıĢan patetik bir kiĢilikle karĢılaĢırız. Nitekim Mehmet Kaplan da Necip Fazıl Kısakürek‟in
Cumhuriyet nesli sanatçıları içinde en trajik ve en patetik kiĢi olduğunu söyler. (Kaplan, 1990:
56) Eserlerinde kendi iç trajedisini kâinata ve topluma baĢarıyla yansıtan Ģair, fikirlerini
kendisine has orijinal imajlarla dile getirir. Nevrotik bir ruh hâli yaĢayan Ģair, ontolojik
kaygılarını ben tanımlamasıyla anlamlandırmaya çalıĢır. Fakat hayal ve gerçek arasında sıkıĢan
Ģair, fikir boĢluğuna düĢmekten kendisini kurtaramaz. ġiir bu yönüyle öznenin ontolojik
kaygılarını yansıtmaktadır. Nevrotik ruh hâli yaĢayan Ģair, obje karĢısında aldığı estetik hazzı
“Ben, baĢı ağır gelmiĢ, boĢlukta düĢen fikir/Benliğin dolabında, kör ve çilekeĢ beygir.”
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(Kısakürek, 2012: 67) dizeleriyle anlatmıĢ olur. ġair, evrene ait tanımlayamadığı olgular ve
ağırlığı altında ezildiği sosyal hayata ait zorluklar karĢısında benliğini, kör ve çilekeĢ bir beygir
metaforuyla tanımlamıĢtır. Metafizik yüklerin altında ezilen süje, iç dünyasını somut alana
taĢımak için günlük dilde yük taĢıyan atlar için kullanılan beygir objesiyle özdeĢleyim iliĢkisi
kurmuĢtur. Ġç gerilimin oldukça yüksek olduğu Ģiirde, Ģairin özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu bir
baĢka canlı, pervanedir. Edebiyatımızda önemli bir mazmun olan pervane, gece kelebeği de
denilen kanatlı küçük böcektir ki, kendini yakıncaya kadar mumun etrafında döner durur.
(Onay, 1996: 397) Klasik edebiyatımızda sevgilinin aĢkıyla helak olan bir aĢığı simgeleyen
pervane, bu Ģiirde metafizik buhranlar yaĢayan “ben‟i” simgelemektedir.
Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir; baĢ dönmesi, uçurum…(Kısakürek, 2012: 67)

Çile‟nin Tabiat Ģiirleri kategorisinde geçen Garipçik‟te (1973) baykuĢ, kumru ve
yusufçuk süjenin özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu diğer hayvan türleri olmuĢtur. ġiirin ilk iki
dörtlüğünde, bahçesindeki yusufçuk kuĢunun cıvıltılarıyla ismi arasında ritmik iliĢki kuran
Kısakürek, Ģiirin ikinci dörtlüğünde ötelere ve hakikate kavuĢma özlemiyle feryat figan eden
baykuĢ ve kumruyla özdeĢleyim iliĢkisi kurmuĢtur. Tabiata ait unsurları seziĢ ve imgeleĢtirmede
oldukça baĢarılı olan Ģair, yusufçuk kuĢunun cıvıltılarında Necipçik Necipçik cıvıltılarını iĢitir.
Metinde sese dayalı bu betimleme, süjenin varlık dünyasını bütünüyle objenin ritmik dünyasına
kaptırdığını gösterir.
Bahçemde Yusufçuk adlı kuĢ
Öter hep; Necipçik, Necipçik!
Bir iğne, kalbime sokulmuĢ,
BaĢımda küt diye bir dipçik.
Tabiat, gurbetten bir pusu;
Çırpınır, denizi arar su.
Haykırır, baykuĢu, kumrusu:
Var yürü, garipçik, garipçik... (Kısakürek, 2012: 179)

ġairin mekânı terk etme ve ötelere kavuĢma özlemiyle kaleme aldığı Hayat Mamat
(1940) Ģiirinde süjenin kuĢ objesiyle einfühlung iliĢkisi kurduğu görülür. Memleketin geri
kalmıĢlığına ve sahipsizliğine üzülen özne, “bomboĢ vatana inat” adı sanı olmayan bir yerlere,
“Matan'a doğru” uçmayı istemektedir. Sosyal ve bireysel sorunlarından bunalan özne bu ruh

haliyle kuĢlara özenir; onlar gibi uçup gitmeyi; mekânı terk etmeyi arzular. ġairin gitmeyi
arzuladığı mekân da vatan sözcüğünden deforme ettiği adı sanı duyulmamıĢ Matan‟dır. Hayatın
zorlukları karĢısında savrulan süje, Matan‟da huzura ereceğine inanır.
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Takınsam, kanat, manat;
KuĢ, muĢ olsam seğirtsem.
BomboĢ vatana inat,
Matan'a doğru gitsem... (Kısakürek, 2012: 417)

Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhakim Arvasî Hazretleri‟ne derin bir saygıyla bağlı
olduğu dönemde Oyuncak (1976) baĢlıklı iki dizelik minyatür bir Ģiir kaleme almıĢtır. Bu Ģiirde
özne/Ģair kendisini, dizginleri binicisinin elinde olan bir ata benzetir. ġiirde binicisinin adı
geçmemektedir, fakat hatıralarında kullandığı “efendim ve eĢsiz veli” gibi ifadelerinden bu
kiĢinin Abdülhakim Arvasî olduğu anlaĢılmaktadır. (Kısakürek, 2013: 111,112) Tasavvufî
duygularla kaleme alınan Ģiirde Ģair, atla özdeĢleyim iliĢkisi kurmuĢtur. ġiirlerinin büyük bir
bölümünde objeleri hırçın, karamsar ve bedbin bir ruh hâliyle algılayan süje bu Ģiirinde objeyi
pozitif algılar. Bu algılayıĢ Ģekli tasavvufa yönelen süjenin durulan iç dünyasından kaynaklanır.
Ben bir atım, iradem, elinde binicimin
Bir çocuk oyuncağı, ucunda bir sicimim. (Kısakürek, 2012: 98)

ġair, Nefs baĢlıklı Ģiirinde benliğinin kötü yanını konuĢturur. Cinnet, korku ve Ģüphe
hallerini yaĢayan Ģair, böylece nefisten kaynaklanan kötü yanını sorgular. Nefis, denizde kopan
bir fırtınada, vebalı bir hastanın benzinde ve çürüyen bir ağacın üzerindedir. ġöhret ve Ģehvetin
peĢinde olan nefis, bedeni yiyip bitiren bir kurt gibidir. Kurt özdeĢleyimi Ģiirde süjenin heves ve
arzularının nesnel karĢılığı olarak kullanılmıĢtır.
Cinnet, Ģüphe, korku, benim eserim;
Sıcak kalbinizde gizlidir yerim,
Bir kurdum ki sizi hep diĢ diĢ yerim,
Ve gezerim her gün elbisenizde… (Kısakürek, 2012: 69)

Efendim dediği Abdülhakim Arvasî Hazretleri ile tanıĢmasından dört yıl sonra
kaleme aldığı Çile baĢlıklı Ģiirinde (1939) öznenin kelebek ve öküzle özdeĢleyim iliĢkisi
kurduğunu görmekteyiz. ġair, Ģiirini kaleme aldığı dönemde belli ki halen ilk dönemde yaĢadığı
huzursuzluk halinden kurtulamamıĢtır. Yalçı‟nın ifadesiyle “Sürekli bir arayıĢ ve bu arayıĢın
beslediği huzursuzluk hali ömrünün sonuna kadar ona refakat etmiĢtir.” (Yalçın, 2015: 1158)
Kısakürek, ömrünün sonuna kadar fikir dünyasını kurcalayan vehimlerin kıskacında yaĢadığı
huzursuzluğu Ģöyle anlatır: “Teki, tek olanı, mutlak, mutlak olanı arayan ruhum, aradığının
değil, kendi varlığının sıkıntısı içinde bunalıyor ve „bedahet‟ dediğimiz seziĢ zevkini kaybettikçe
anlamayı da kaybettiği hissini veren cehennemden beter bir azaba düĢüyordu.” (Kısakürek,
20113: 45) Metafizik kaygılar yaĢayan suje, varlığı ve varoluĢu sorgular. Fakat bu metafizik
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sorgulamanın ağırlığı altında ezilir, yorulur ve bitkin düĢer. Bu bedbin ruh hâliyle de kendisini
arzı boynuzlarında taĢıyan bir öküze ve minicik gövdesini de Kaf Dağı‟nı yüklenmiĢ bir
kelebeğe benzetir. Süje, kurduğu bu bu einfühlung iliĢkisiyle taĢıdığı yükün ağırlığını ve bu
yükün ağırlığı altındaki acizliğini somutlaĢtırmıĢ olur.
Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa
Arzı boynunda taĢıyan öküz?
…
Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı (Kısakürek, 2012: 19)

ġair, iki mısralık Dev baĢlıklı Ģiirinde (1977) ilahî kudret karĢısında zayıf ve çaresiz
kalan yanını anlatmak ister. Bunun için de kendisini küçüklüğün, basitliğin ve zayıflığın
sembolü pireyle özdeĢleĢtirir. Ġnanç kültürümüze göre insan, ilahî güç karĢısında son derece
zayıf ve çaresiz bir varlıktır. Fakat benlik duygusuyla kendisini bazen dev aynasında görür.
ġiirde insanın bu tavrına karĢı bir eleĢtiri vardır. “Ġnsan, hakikatte bir pire kadar küçük ve
güçsüzken kendisini dev gibi güçlü ve yenilmez görmesi, içinde bocaladığı gafletin iĢaretidir.
Söz konusu gafletten uyanıp hakikate ulaĢan insanın saklanacak bir delik arayıĢında olması,
kendi yanılgısından doğan utancı sebebiyledir.” (Erol, 2014a: 70) ġiirin ikinci dizesi bu utancı
tanımlar. ġiirin ilk dizesi ise benliğini bir dev gibi kudretli görse de hakikatte pire kadar güç ve
kudretten yoksun olan özenin halini gösterir. Özne, aslında bu dizede kendi özelinde insanı
tanımlamaya çalıĢır.
“Öyle bir devim ki, ben, hakikatte pireyim,
Bir delik gösterin de, utancımdan gireyim…” (Kısakürek, 2012: 105)

Hayvan türleriyle kurulan özdeĢleyim iliĢkisinde Ģairin kimi yerlerde karamsar ruh
hâlini kimi yerde de tasavvufi görüĢlerini yansıttığı tespit edilmiĢtir.
5.3.

Cansız Türlere Ait Unsurlarda Einfühlung
Necip Fazıl Kısakürek‟in üslûbunu zenginleĢtiren ve üslûbuna edebî değer

kazandıran simgelerin önemli bir kısmı cansız objelerdir. ġairin metafora dönüĢtürdüğü
cansız objeler, araĢtırmanın bu bölümünde Deniz ve Denize Ait Unsurlarda Einfühlung ve
Diğer Cansız Unsurlarda Einfühlung baĢlıkları altında yorumlanmıĢtır.
5.3.1. Deniz ve Denize Ait Unsurlarda Einfühlung
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Deniz ve denize ait semboller görsel, fonetik ve ritmik sanat dalları için önemli birer
ilham kaynağıdır. Özellikle Ģiirlerde “…deniz teması derinlik, enginlik, geniĢlik, coĢkunluk,
sakinlik, yolculuk, mücadele, kurtuluĢ, ayrılık, kavuĢma, batma, boğulma vb. çağrıĢımları
nedeniyle, soyut düĢüncelerin somutlaĢtırılmasına oldukça uygun bir temadır.” (Çetinkaya,
2014: 38) Bu sebeple özellikle Ģairler mekânı terk etme psikolojisini yaĢadıkları kaotik ruh
hallerinde deniz veya denize ait sembollerle özdeĢleĢmekten büyük bir haz alırlar. ġairlerin
estetik bir değere dönüĢtükleri bu haz, retoriğin de ana malzemesidir. Duygusal yanı baskın
birçok insanın ötelere kavuĢma özlemini veya mekânı terk etme psikolojisini yaĢadığı anlarda
deniz, sığınılacak en güzel mekândır. Çünkü “Ģuuraltı psikolojisine göre anneyi temsil eden
deniz, Ģairin ıstıraplarına katılan ve onu teselli eden bir varlık olarak gözükür.” (Kaplan, 1986:
20)
Deniz manzarası Ģairlerin iç dünyalarını yansıtmaları açısından oldukça geniĢ bir kelime
alanını oluĢturur. “Kelime alanları, bir yazarın anahtar fikirlerini, duygularını, sabit fikirlerini
ortaya koyar. Bu hususlar, ayrıca yazarın üslûbunu belirlemede önemli ipuçlarıdır.” (Filizok,
2001: 134). ġairlerin deniz veya denize ait objelerle einfühlung iliĢkisi kurarak yaptıkları duygu
aktarımında üslûbun estetik değeri artar. Süje ve obje arasında einfühlung iliĢkisini yansıtan
Tevfik Fikret‟in Mai Deniz, Yahya Kemal Beyatlı‟nın Sessiz Gemi, Cahit Sıtkı Tarancı‟nın
Batan Gemi, Ahmet Kutsi Tecer‟in Deniz, Munis Faik Ozansoy‟un Gurbet Türküsü, Nazım
Hikmet‟in Hasret, Oktay Rıfat‟ın Duvar, Fazıl Hüsnü Dağlarca‟nın Gönlümün Ġntihar Arzusu
ve Necip Fazıl Kısakürek‟in Takvimdeki Deniz Ģiirleri Ģairlerin denize ait sembollerden estetik
haz alarak duygularını terennüm ettikleri birer edebî metin örnekleridir.
AraĢtırma kapsamında olan Necip Fazıl Kısakürek‟in Çile eserinde denize ait
göstergelerin sıklıkla kullanıldığını tespit etmekteyiz. Ġstanbul gibi sosyal ve ekonomik hayatı
denizle iç içe geçmiĢ bir Ģehirde dünya gelen Necip Fazıl Kısakürek‟in Ģiirlerinde deniz, dalga,
rıhtım, iskele, kıyı, gemi gibi sembollerle karĢılaĢmaktayız. Bu sembollerin Ģairin iç dünyasını
yansıtan birer estetik unsur olduğunu belirtmek gerekir. Obje karĢısında süjenin aldığı estetik
hazzın bir yansıması olarak denize ait sembollerin Ģairin yaĢadığı mekânlarla yakından iliĢkili
olduğu görülmektedir.
Necip Fazıl Kısakürek, çocukluk yıllarının bir kısmını Ġstanbul‟da Cinayet Mahkemesi
ve Ġstinaf BaĢkanlığı yapmıĢ dedesi Hilmi Efendi‟nin Büyükdere‟deki yalısında geçirmiĢtir.
(Kısakürek, 2013: 30) ġair, O ve Ben eserinde de Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlamasına yakın
bir tarihte hasta olan annesinin sağlığı için Heybeliada bir yalıya taĢındıklarını belirtmektedir.
Denizle iç içe geçmiĢ bir mekânda çocukluk yıllarını geçiren Ģair, o döneme ait ruh hâlini yıllar
sonra Ģöyle dile getirir: “Kendimi Heybeliada‟da ayrı bir yıldızda hayal ediyordum. Uzaktan
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Maltepe kıyıları ve tepeden seyredilen Ġstanbul: sanki bin yıllık mesafedeydi ve kuvvetli bir
dürbünle yakınlaĢmıĢ gibiydi. Okuduğum hissi romanların iklimi içinde yaĢıyordum.”
(Kısakürek, 2013: 37) Necip Fazıl‟ın deniz lisesinde okuma merakı da bu dönemde ortaya
çıkmıĢtır. Vaniköy‟deki Rehber-i Ġttihat Okulunu tamamladıktan sonra oturdukları evin
karĢısındaki Bahriye Okulu öğrencilerine imrenerek Bahriye Okulunun kabul imtihanlarına
girmiĢ; girdiği imtihanlarda baĢarılı olarak o zamanki adıyla Mekteb-i Fünûn-u Bahriye talebesi
olmuĢtur. (Uyguner, 1994: 10), (Kısakürek, 2013: 37) Biyografi türü sanat eserini yorumlamada
baĢarılı sonuçlar verebilmektedir. (Rene Wellek-Austin Warren, 1983: 100) Çile Ģairinin
biyografisine ait verilen bu bilgiler, özdeĢleyim iliĢkisi bağlamında analiz edilen metinlerin
anlamlandırmasına ve üslûbunun dayandığı temel kaynakları belirlemeye yardımcı olacaktır.
ġairin, Dalgalar, Susan Deniz, Azgın Deniz, Yattığım Kaya, Takvimdeki Deniz, Beste,
Nefs ve Bendedir Ģiirlerinde einfühlung /özdeĢleyim iliĢkisinin varlığı açıkça görülmektedir.
Dalgalar Ģiiri, Kısakürek‟in bohem hayatını en yoğun bir Ģekilde yaĢadığı 1926 yılında
kaleme alınmıĢtır. Genç Ģair, Paris‟teki tahsil hayatının baĢarısızlıkla neticelenmesinden sonra
ülkesine dönmek zorunda kalmıĢtır. Bu dönemde Ģair, ideallerine ulaĢamamanın verdiği hüzünle
avare ve bohem yaĢamaktadır. Bu yıllarda “kumar alıĢkanlığı iradesine felç etmiĢti.
Etrafındakileri dehĢete düĢürecek bir gözü karalılıkla, geride kalan hiçbir Ģeyi düĢünmeden, en
küçük bir yarın endiĢesi taĢımadan ve tedbir almadan bütün varı ve yoğuyla, bütün varlığıyla,
üstelik kaybedeceğini bile bile oynuyordu kumarı.” (Çetin vd., 2008: 31) Bohem hayatının
devam ettiği bu dönemde yazdığı Dalgalar Ģiirinde özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu tabiat unsuru
karanlıklar içinde kayaları vuran dalgalardır. Mücerret varlığını fırtınalı bir denizde kıyıyı vuran
dalgalarda duyan suje, huzurlu bir mekânın veya zaman diliminin arayıĢı içerindedir. ġiirde
betimlenen deniz manzarasıyla bohem süjenin iç dünyası örtüĢmektedir. IĢıktan ve kıyıdan
mahrum olan karanlık deniz, öznenin kaotik ruh hâlini yansıtmak üzere metafora dönüĢmüĢtür.
Ne bir kıyıdan eser, ne bir ıĢıktan eser,
Sulardan daha derin, yolun karanlıkları.
Dalgalar, yürüyünüz, arayalım beraber,
BaĢımızı dövecek yalçın kayalıkları! (Kısakürek, 2012: 332)

Yattığım Kaya (1926) Ģiirinde de Ģairin özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu tabiat unsuru yine
deniz ve dalgadır. Özne Ģiirin ilk dörtlüğünde suların durgunluğuyla kederli hali arasında
özdeĢleyim iliĢkisi kurar. Vakit akĢamdır. Özne geri gelmeyeceğine inandığı geçmiĢ günlerine
hasret duymaktadır. Çocukluk yıllarına özlem teması bu Ģiirin de ana temasını oluĢturmaktadır.
Mekânı terk etme psikolojisini en yoğun bir Ģekilde yaĢayan süje, yattığı kayaya çarpan
dalgalara özenir. Kayaya çarpan dalgalar geriye doğru sonsuz bir sefere çıkmaktadırlar. Hayata
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karĢı bedbin bir ruh hâli yaĢayan süje, objenin bu uzaklaĢma görüntüsünü ötelere kaçma
isteğiyle iliĢkilendirmiĢtir.
Enginden engine koĢarken rüzgâr,
Bende bir yolculuk heyecanı var…
Yattığım kayaya çarpan dalgalar
Çıkıver bir sonsuz sefere diyor. (Kısakürek, 2012: 322)

Azgın Deniz Ģiiri, metafizik kriz yaĢayan süjenin ruh hâlini yansıtan yüksek gerilimli bir
metindir. ġiirin baĢlığından süjenin iç dünyasına gönderme yapılmıĢtır. Yüksek tahsil için gittiği
Paris‟te baĢarılı olamayan Necip Fazıl, Ġstanbul‟a dönmek zorunda kalmıĢtır. Bu dönemde
kaleme aldığı Azgın Deniz (1927) Ģiirindeki temayla ve Ģairin iç dünyası arasında yakın bir iliĢki
bulunmaktadır. Özne, kaygı ve baĢarısızlığın verdiği bedbin ruh hâliyle kendisinden çok,
çevresindeki insanları ve yaĢadığı mekânı sorgulayıcı bir tavır içerisine girmiĢtir. Nevrotik bir
ruh hâli yaĢayan Ģair, iç dünyasında kopan fırtınaları azgın bir deniz manzarasıyla
özdeĢleĢmiĢtir. Realiteden büsbütün uzaklaĢan Ģair, denizin içerisine onu yakıp kavuran bir alev
düĢtüğünü tasavvur eder. Denizin bu yanık halinde kendini bulan Ģair, bu acıya kimin sebep
olduğunu sorgulamaktadır. Denizin uykularını kaçıran kâbus, sularının cehennem gibi
kaynamasına sebep olmuĢtur. ġair, denizi bu dertli ve öfkeli hale getiren unsurları tekrar tekrar
sorgulayıp durur. ġiir aslında bu yönüyle Ģairin iç çatıĢmasını yansıtır.
Hangi dert kaldı, söyle, bağrına üĢüĢmeyen,
Hangi ölüm Ģarkısı, bu dilinden düĢmeyen?
Hangi öfkeyle yüzün, böyle karıĢtı yer yer,
Sana yan mı baktılar, bir Ģey mi söylediler? (Kısakürek, 2012: 222)

ÖzdeĢleyim iliĢkisi kurduğu denize hitaben sorduğu sorulara cevap bulamayan özne,
yıkıcı bir ruh hâline bürünerek ondan günahkâr ruhları cehenneme göndermesini ister. Özne bu
noktada kendisinin dıĢındaki herkesi suçlayıcı bir tavır içerisine girmiĢtir. Canlı ve cansız
âlemde ne varsa her Ģeyi yıkıp yok etmek ister. Nevrotik bir ruh hâline bürünen özne iç
dünyasında gerçekleĢtirmek istediği bu arzuyu denize hitaben verdiği emir cümleleriyle reel
âleme taĢır. HırçınlaĢan süje, bu noktada yıkıcı bir ruh hâline bürünmüĢtür.
KarĢına, sahil, kaya, insan kim çıkarsa vur!
Vur baĢına, âlemde, kör, sağır, ne varsa vur!
Sal her taraftan, dağdan, gökten, pencereden sal!
Nihayet kala kala dünyada tek kiĢi kal! (Kısakürek, 2012: 222)
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ġair, bohem hayatına devam ettiği 1930 yılında kaleme aldığı Susan Deniz Ģiirinde
beĢerî vasıflar yüklediği denize yalvarmaktadır. Susan Deniz‟den tek isteği onun cüssesine ve
haline eriĢmek; onun o engin haline bürünmektir:
Gittim, gittim, denizin,
Sınır yerine vardım.
Halin bana da geçsin!
Diye ona yalvardım.

Bir çılgın vesvesede,
Ġçim didiklense de,
Olaydım o cüssede,
Onun gibi susardım... (Kısakürek, 1930: 184)

ġairin denizle özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu diğer bir Ģiir örneği Takvimdeki Deniz‟dir.
Hâlden ve zamandan Ģikâyetçi olan Ģair, bu Ģiirinde de mekânı terk etme psikolojisini
yaĢamaktadır
Takvimdeki Deniz Ģiiri süje ve obje arasında einfühlung iliĢkisi üzerine kurgulanmıĢtır.
(Kısakürek, 2012: 222) Bu Ģiirde Ģairin ilham kaynağı üzerinde deniz ve yana yatmıĢ bir gemi
resmi bulunan bir takvim olmuĢtur. Takvimin üstünde bir deniz resmi ve bu denizin dalgaları
arasında da kaybettiği âlemi arayan yana yatmıĢ bir gemi bulunmaktadır. YetmiĢ dört mısradan
müteĢekkil Ģiirin ilk on üç mısraında süjenin einfühlung iliĢkisi kurduğu deniz ve yana yatmıĢ
geminin betimlemesi yapılmıĢtır:
Hasreti denizlerin,
Denizler kadar derin.
Ve o kadar bucaksız.
Ta karĢımda yapraksız
KullanılmıĢ bir takvim.
Üzerinde bir resim;
Azgın, sonsuz bir deniz.
Kaygısız, düĢüncesiz,
Çalkanıyor boĢlukta
Resimdeyse bir nokta;
Yana yatmıĢ bir gemi,
Kaybettiği âlemi
Arıyor deryalarda. (Kısakürek, 2012: 222)
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ġairin einfühlung/özdeĢleyim iliĢkisini kurduğu denizin en önemli hususiyeti kaygısız
ve düĢüncesiz olmasıdır. Hayatın labirentleri arasında sıkıĢıp bunalan özne, denizin haline
imrenir. ġiirine “Hasret denizlerin/denizler kadar derin/ve o kadar bucaksız…” dizeleriyle
baĢlayan Ģair, boĢlukta kaygısız ve düĢüncesiz çalkanan denizle özdeĢleĢir. Realiteden
uzaklaĢma ve ötelere sığınma arzusunu taĢıyan Ģair için takvimdeki deniz, bu Ģekilde sembolik
bir anlam yüklenmiĢ olur. ÇetiĢli‟nin ifadesiyle “Deniz kendisine sığınılan/kaçılan yer ve saadet
vadeden ötenin sembolüdür. Necip Fazıl bu tavrıyla soyutu somuta taĢımıĢ olur.” (ÇetiĢli, 2006:
206) ġiirin kaleme alındığı dönemde (1931) tükenmiĢlik ve yılgınlık sendromu yaĢayan özne,
kendisi ve denizde sağa sola savrulan batık gemi arasında einfühlung iliĢkisi kurmuĢtur.
“Bilindiği gibi harici bir nesne olmadan einfühlung gerçekleĢmez.” (Kolcu, 2011: 157) Süje
denizde yana yatmıĢ objeyi gördüğünde estetik bir haz duymuĢ bu objeyi Ģiir dilinde kullanarak
iç dünyasını metafizik âlemden somut âleme taĢımıĢtır. Denizde yana yatmıĢ gemi metaforu,
Ģiirin estetik değerini yücelten önemli bir unsur olmuĢtur. Süje ve objenin ortak ideali
kaybettikleri bir âleme kavuĢma özlemidir. Bu âlem huzur ve sükûnun olduğu daha önce
yaĢamanın tadına vardıkları reel bir âlemdir. ġiirin kaleme alındığı dönemde henüz 26 yaĢında
olan Necip Fazıl, çocukluk yıllarını maddi ve manevi refah düzeyi yüksek sayılabilecek bir aile
ortamında geçirmiĢtir. Fakat yüksek tahsil için gittiği Paris‟te bohem hayatının girdabına
kapılmaktan kendisini kurtaramamıĢtır. Muhtemelen özlem duyduğu âlem, ailesiyle birlikte
çocukluk yıllarını geçirdiği konak ve yalı mekânlarıdır. (ÇetiĢli, 2006: 208)
Necip Fazıl, efendim dediği Abdülhakim Arvasî ile tanıĢtıktan kısa bir süre sonra
(1934) mistisizme yönelmiĢtir. Kısakürek‟in bohem hayatından mistisizme evrildiği dönemde
hayata ve nesnelere bakıĢ açısı da değiĢmiĢtir. Hayatı daha anlamlı ve amaçlı görmektedir.
Fakat halen sorunlardan ve sorumluluklarından kaçma psikolojisini yaĢamaktadır. Sonunda
yılladır aradığı huzurlu bir âlemin varlığını keĢfetmiĢtir. SüslenmiĢ bir gemiyle özdeĢleyim
iliĢkisini tespit ettiğimiz Bendedir (1936) Ģiirinde bu huzurlu alem “Yollar ki, Allah‟a çıkar,
bendedir.” mısraında karĢılık bulur. Bendedir Ģiirinde Ģair eskiden olduğu gibi yalnızlıktan ne
azap çekmekte ne de ondan sitem etmektedir. “SüslenmiĢ gemiler geçse açıktan/Sanırım gittiği
diyar bendedir” mısralarıyla özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu gemi yıkıcı ve karamsar bir algı
oluĢturmaz. Pozitif bir algıyla nitelediği gemi objesi, aslında Ģairin iyiye ve güzele dönüĢen iç
dünyasının sembolik bir aktarımıdır. ġiirde süjenin objeyi algılama Ģekli, Ģairin ikinci dönem
özellikleriyle örtüĢmektedir. Cuma‟nın bu konudaki tespiti Ģöyledir:
“Necip Fazıl Kısakürek‟in 1923-1933 yıllarını kapsayan birinci dönem,
Kısakürek‟in

Abdülhakim

Arvasî

ile

tanıĢmadan

önceki

arayıĢ

sürecini

kapsamaktadır. Bu dönem Ģairin metafizik ve mistik yoğunluğundaki bohem
hayatıdır. Bu dönemde yazdığı Ģiirler genel olarak ölüm, sebepsiz bir korku,
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yalnızlık, tabiat, Ģehir ve esrarengiz varlıklar konusunu iĢler. 1934-1943 yıllarını
kapsayan süre, Ģairin yazınsal hayatındaki bohem hayatıdır… Bu dönemde
Kısakürek‟in kiĢisel yaĢantısında ve sanatında köklü değiĢikler meydana gelmiĢtir.
Bohem hayatı sona ermiĢ, dinî ve mistik düĢünce ağırlıklı olarak üretkenliğinde
etkili olmuĢtur. ġair yoğun olarak ölüm gerçeğini aĢma ve sonsuzluğa ulaĢma
idealini iĢlemiĢtir.” (Cuma, 2008: 156,157)

ġairin özdeĢlik iliĢkisi kurduğu diğer biri Ģiir örneği meĢhur Sakarya Türküsü‟dür .
“Necip Fazıl, Sakarya Türküsü‟nü 1949 yılında trenle bir Ankara dönüĢü, bozkırlar arasından
yol boyunca kıvrıla kıvrıla akıĢını seyrettiği Sakarya Nehri‟nin verdiği ilhamla yazmıĢ.” (Çetin,
2012:225) ġairin mutasavvıf Abdülhakim Arvasî‟yle tanıĢtıktan yıllar sonra kaleme aldığı bu
Ģiirinde tabiat unsurlarına bakıĢ açısı tamamıyla pozitiftir. Ferdi ıstıraplarından dolayı fırtınalı
ve karanlık deniz manzaralarıyla sık sık özdeĢleyim iliĢkisi kuran süje, bu sefer yokuĢa inat
azimle akan Sakarya Nehri‟yle hemhal olur. Süje, Ģiirin ilk dört mısraında Sakarya Nehri‟nin
yokuĢa doğru akma eylemiyle kendi hayat macerası arasında yakın bir iliĢki kurar:
Ġnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuĢlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuĢlarda susamak. (Kısakürek, 2012: 398)

ġiirin ilk bölümünde süje, yolculuk esnasında seyre daldığı nehrin yokuĢa inat akma
mücadelesiyle Türk milletinin varlık mücadelesi arasında bir karĢılaĢtırma yaparak zihin
dünyasında bir iç sorgulama zemini oluĢturur. “Nehrin yokuĢa doğru akma mücadelesi,
olmazları oldurma inadı ve azmidir.” (Çetin, 2012: 226) Sakarya Nehri, “köpükten gövdesine”
“kurĢundan bir yük binmiĢ” olduğu halde yokuĢ yukarı akmaktadır. Nehrin yukarı doğru akması
realiteye aykırıdır. EĢyanın tabiatına aykırı bu tasvirin arkasında paradoksal bir yapı vardır.
ġiirin etkisi ve vurgusu bu yapının içinde gizlenmiĢtir. Türk milleti tarih boyunca karĢılaĢtığı
büyük zorluklara rağmen imkânsızları baĢarmıĢ, büyük zaferler kazanmıĢtır. YokuĢa inat akan
Sakarya Nehri metaforu Türk milletinin imkânsızı baĢaran bu yanını gösterir. Nehir, “yokuĢu
sökmek için” çatlayıp yırtınmaktadır; tıpkı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini kazanmak
için çırpındığı gibi.
ġiirin paradoksal yapısı, süjenin iç dünyasındaki karmaĢıklığı ve tereddütleri de
yansıtır. Süje hayatın zorlukları karĢısında sinen ve yılan ruh hâlini “Benimse alın yazım,
yokuĢlarda susamak.” dizeleriyle dile getirmiĢ olur. ġiirin ilk dört dizesinde ben merkezli
duygu yoğunluğu yaĢayan Ģair, daha sonraki dizelerde biz öznesiyle yol alır. Bu noktada Ģiir,
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sosyal bir zemine taĢınmıĢ olur. Çetin‟in tespitine göre Necip Fazıl, bu Ģiirinde Büyük Doğu‟yu
kuracak olan neslin dava çilesini Sakarya Nehri temsilciğinde, onunla özdeĢleĢtirerek verir.
(Çetin, 2012: 225) Süjenin dıĢarıdan seyrettiği objenin görüntüsü imgesel bir anlam taĢıdır.
Nehrin yokuĢa inat akması, “zorluklara ve engellere karĢı mücadele azmini” karĢılayan bir
metafordur. Süjenin hâle ve geleceğe ait düĢüncelerini yansıtan Ģiirinde mesaj açıktır: “Türk
milleti tarih boyunca büyük çileler, zorluklar çekerek büyük iĢler baĢarmıĢtır. Ġçine düĢtüğü
olumsuz durumlardan yine imanı, azmi ve büyük zorluklara karĢı direnme gücüyle
kurtulacaktır.” (Çetin, 2012: 228). Sakarya Türküsü‟nde ana izlek “nehir, Türk milleti ve özne”
arasında kurulan einfühlung iliĢkisi üzerine kuruludur. ġiirin bütününde Sakarya Nehri ve Türk
milleti arasında kurulan özdeĢleyim iliĢkisi daha baskındır. Süje ve obje arasında ortaya çıkan
özdeĢleyim iliĢkisi ise Ģiirin bazı bölümlerinde görülmektedir. Estetik hazzın zirve yaptığı bu
bölümlerde özdeĢleyim iliĢkisi, öznenin üslûbuna olduğu gibi yansımıĢtır. ġiirde geçen “sen,
ben, ikimiz, bana, sana” sözcükleri süjenin Sakarya Nehriyle hemhal/özdeĢleyim/einfühlung
iliĢkisinden kaynaklanmıĢtır:
Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolu'nun,
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaĢıyla ıslanmıĢ hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
…
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! (Kısakürek, 2012: 398)

Sanatının ikinci devresinde yeni bir istikamete giren Necip Fazıl, mistisizme ve cemiyet
meselelerine yönelmiĢtir. ÖzdeĢleyim iliĢkisi tespit ettiğimiz Beste Ģiirinde (1977) yalnızlaĢan
ve anlaĢılmamaktan mustarip ihtiyar bir insanın ruh hâlini okuruz. ġair, cemiyet meseleleri ve
inanca bağlı telkinleri karĢısında, muhtemelen Büyük Doğu ideolojisiyle ilgili sözlerine kayıtsız
kalan insanlara karĢı tepkilidir. Bu tepkisini denizinde düdük çalıp da duyulmayan bir gemi
teĢbihiyle metafora dönüĢtürür. Süjenin gemiyle özdeĢleyim iliĢkisi iki dizelik Ģiirde açıkça
görülmektedir. ġiirde süje ve obje arasındaki duygusal iliĢki yalnızlık ve karamsarlık teması
üzerine kurgulanmıĢtır.
Halim açık denizde düdük çalan bir gemi;
Kim duyar ötelerden haber veren bestemi… (Kısakürek, 2012: 440)
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ġairin içinde kopan fırtınayı denizle iliĢkilendirdiği diğer bir Ģiir örneği iki dörtlükten
oluĢan Nefs Ģiiridir. Bohem hayatını yaĢadığı dönemde kaleme aldığı Nefs Ģiirinde (1928)
isimden içeriğe açık bir gönderme bulunmaktadır. Nefsin arzularına esir olmanın buhranını
yaĢayan Ģair iç huzursuzluğunu denizde kopan kasırgayla özdeĢleĢtirmiĢtir.
Geceler toprağa benimle inmiĢ.
Kasırga benimle kopmuĢ denizde.
Sanırım vebalı elim gezinmiĢ,
Çürüyen ağaçta, hasta benizde. (Kısakürek, 2012: 69)

Deniz ve denizle ilgili unsurlarda tespit edilen özdeĢleyimlerin geneli süjenin kaçıĢ
psikolojini yaĢadığı anlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Süje bu anlarda huzursuz, kederli,
çaresiz ve yılgındır.
5.3.2. Diğer Cansız Unsurlarda Einfühlung
Necip Fazıl Kısakürek‟in einfühlung iliĢkisiyle duygu aktarımını sağladığı unsurların
bir kısmı günlük hayatta karĢılaĢtığımız basit ve sıradan eĢyalar olmuĢtur. Bu eĢyalarla
özdeĢleyim iliĢkisi daha çok süjenin zihin dünyasındaki açmazları, korkuları ve vehimleri
yansıtmaktadır. ġairin fikir sancısı yaĢadığı bir dönemde kaleme aldığı Çile Ģiirinde (1939) bu
tip objeler yer almaktadır. ġiirde ontolojik kaygılar yaĢayan Ģair sürekli sorgulayan yanını
somutlaĢtırabilmek için kazan, kepçe ve kelepçe objelerinden yararlanmıĢtır.

Kepçe, dolu

kazanı karıĢtırmaya ve piĢen yemeği dağıtmaya yardımcı olan bir nesnedir. Bu iliĢkiye göre
öznenin metafizik endiĢelerle dolu zihin dünyası bir kazansa bu endiĢeleri sürekli sorgulayan ve
anlamlandırmaya çalıĢan aklı ise bir kepçedir. Özne, kazan ve kepçe özdeĢleyimiyle aslında
parçalanmıĢ benliğinin arayıĢı içerisindedir. ġahin‟in tespitlerine göre“ parçalanmıĢ benliğini
yeniden inĢa etmek için kendine, ben‟ine doğru dalar ve her dalıĢta „öteki‟ tarafından tahrip
edilmiĢ benliğinin parçaları ile karĢılaĢır ve ĢaĢkınlık duyar.” (ġahin, 2012: 253) Yalnızlık ve
soyutlanmıĢlık halinden kaynaklanan bu ĢaĢkınlık daha sonra öznede ontolojik bir trajediye
döner. Öznenin bu trajik hali aynı zamanda fikir çilesidir:
“Necip Fazıl‟ın fikir çilesi kendi Ģahsî mizacının, derin bilgisinin ve aydın
duyarlığının ürünü; fikir öfkesi ise, dava adamı diye geçinen samimiyetsiz çevreler
ile kendi ideallerine ve inancına düĢman kimselere karĢı tutumunun eseridir. Ġkisinin
terkibinden doğan fikir sancısı, üstadın varlık sebebini oluĢturan davasının
tanımıdır ve Ģair, bu sancıyı çekmekten aslında fazlasıyla memnun görünmektedir.”

(Erol, 2014a: 75)
Bu sancılı kaotik ruh hâli, öznenin iç dünyasını olgunlaĢtırır, görünen ve görünmeyen
her Ģeyi içten kavrama yeteneğini geliĢtirir; en önemlisi de sanatının ilham kaynağını oluĢturur.
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Süjenin zihin dünyasıyla einfühlung iliĢkisi kurduğu kelepçe ise cevaplandırmakta ve
anlamlandırmakta acze düĢtüğü sorular, meraklar ve endiĢelerdir. Süje Ģiirinde devrilen bir
gökten, kızıl kıyametten, zehirli ateĢli bir oktan, bir bardak su gibi çalkanan dünyadan, hikâyesi
zor, zamanı vehimli bir dünyadan söz eder. Belli ki iç dünyasında fırtınalar kopan süje, eĢyanın
niçin küçüldüğünü, gözsüz nasıl rüya görüldüğünü ve zamanın gizemini sorgular. Metafizik
kavramlar üzerinde yoğunlaĢan bu sorgulama özneyi bunaltır. Fakat bunalan bu ruh hâli, öznede
estetik bir hazza dönüĢür. Öznenin zihin dünyasında ortaya çıkan bu estetik haz da retoriğin ana
malzemesini oluĢturur.
“Aylarca gezindim, yıkık ve ĢaĢkın,
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.
Deliler köyünden bir menzil aĢkın,
Her fikir içimde bir çift kelepçe.” (Kısakürek, 2012: 17)

Çile‟nin Dekor bölümünde yer alan Mangal Ģiirinde (1930) süje duygularını yanan bir
mangala yükleyerek onunla özdeĢleĢir. Hayata karĢı bedbin ve ürkek bir ruh hâli yaĢayan özne,
içine kapanmıĢtır. DüĢündükçe, hatırladıkça ve acılarını hissettikçe kendisini külleri deĢilen bir
mangala benzetir. ġikâyetsiz âĢıklar gibi sabaha kadar yanan mangal, fâni günleri anarak kül
olup gider. ġairin yanan bir mangalla kurduğu özdeĢleyim iliĢkisi yine fikir çilesinin bir
yansıması olarak değerlendirilebilir.
Bana tül gibi ince
Bir hülya verir mangal.
Küllerini deĢince,
Titrer, ürperir mangal.

ġikâyetsiz âĢıklar
Gibi içinden yanar,
Fâni günleri anar,
Sabaha erir mangal... (Kısakürek, 2012: 327)

Necip Fazıl Kısakürek‟in ġair baĢlıklı minyatür Ģiirinde (1939) yine cansız bir objeyle
özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu görülür. ġair, nesneleri ve metafizik kavramları sürekli sorgulayan,
merak eden, anlamlandırmaya çalıĢan yanını “gaibi kurcalayan bir çilingir” metaforuyla anlatır.
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Kısakürek, adeta hayat felsefesi haline getirdiği sürekli soran ve merak eden yanını nesir diliyle
yıllar önce Ģöyle dile getirmiĢtir:
“Avrupalının (kriz entelektüel) veya (kriz metafizik) dediği, korkunç üstü korkunç
buhran, madde ötesini kurcalama buhranı. Her Ģeyin künhünü, dibini, dayanağını,
aslını, zatını arama belâsı. Belâ ki bela; insanda bedahet duygusu diye bir Ģey
bırakmayan ve ona zorla Mutlak‟ı aratan belâ. Zaman nedir, mekân nedir, aydınlık
nedir, karanlık nedir, var nedir, yok nedir, „ne‟ nedir? …Ve her biri keneler gibi
beyin zarının altına yerleĢmiĢ sabit fikirler, yakıcı kurcalayıĢlar… Ġnsana, ensesinde
iĢleyen kör bir testereden daha ziyade azap verici bir fikir olabilir mi?” (Kısakürek,

2015: 109)
Çile Ģairi, ânı, objeleri, mekânı, olayları ve metafizik kavramları sürekli sorgulayan
tavrından dolayı mustariptir. Fakat bedbin, Ģüpheci ve karamsar ruh haline sebep olan bu tavır
onda estetik bir hazza dönüĢür. Ġki mısralık ġair baĢlıklı Ģiiri de bu estetik hazzın bir sonucu
olarak kaleme alınmıĢtır.
Ben Ģairim, gaibi kurcalayan çilingir;
Canlı cenazelerin baĢında Münker-Nekir (Kısakürek, 2012: 90)

Metafizik kaygılar taĢıyan Ģair, Ben Ģirinde ise (1939) kendisini varlık dünyasına ait
yelken, kaya, pervane, ayna ve mum gibi farklı nesnelerle tanımlamaktadır. Bu cansız objeler
arasında özellikle ayna imgesi Necip Fazıl Kısakürek‟in Ģiirlerinde sıklıkla geçmektedir. Ayna
imgesi Necip Fazıl‟ın Ģiirlerinde metafizik kaygılarının bir yansıması olarak estetik bir değer
taĢır. Ġmge, insanın gözlemlediği obje, olay ve nitelikleri, kendi zihninin süzgecinden geçirerek
oluĢturduğu, Ģairin de aynı eğilimle Ģiire aktardığı tasarımlar, kiĢiye özgü izlenimlerdir. (Aksan,
2003: 30) Süje görünen ve görünmeyen arasında kurmaya çalıĢtığı anlam iliĢkisini ayna
imgesiyle yansıtmaya çalıĢır. Bu yönüyle ayna, süjenin görünmeyen yanını yansıtan önemli bir
gösterge olarak karĢımıza çıkar.
“Çile‟de ayna kelimesine yüklenen anlama bakıldığında Necip Fazıl‟ın bu eĢyayı
Ģuurlu bir biçimde tercih ettiği, hatta onu bir tasavvurun sembolü olarak kullandığı
görülür. O hâlde ayna, kapıları kapalı bu fildiĢi kulenin meraklıları için Ģeffaf
perdelerle örtülü bir pencere gibidir. Oradan bakıldığında içinde büyülü bir hayatın
yaĢandığı bu sanatın bazı mahrem taraflarını görmek daima mümkündür.” (Can,

2010: 170,171).
Süje aynayla özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu ben Ģiirinde karmaĢık ve çeliĢkili iç dünyasını
yansıtır. Ontolojik kaygılarla baĢı dönen süje kendisini uçurumun kenarında hisseder.
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Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir; baĢ dönmesi, uçurum…(Kısakürek, 2012: 67)

Süjenin cansız objelerle kurduğu özdeĢleyim iliĢkisine bakıldığında Ģairin anı, geleceği
varlığı, benliği sorguladığı anlarda nesnelere sarıldığı görülmektedir. ġiirlerde alıĢmadık
bağdaĢmalarla imgeleĢen bu nesneler Ģairin görünmeyen yanını yansıtmakta oldukça baĢarılıdır.
ġairin bohem döneminde kaleme aldığı Kaldırımlar Ģiirinde (1927) “kaldırım” objesi
yalnızlık, dıĢlanmıĢlık ve metafizik krizlerinin bir sembolüdür. Kaplanın ifadesiyle de
“dıĢarıdan seyredilen bir Ģey olmaktan ziyade, yaĢanan, tesiriyle var olan bir objedir.” (Kaplan,
1990: 61) ġiir, baĢtan sona Ģairin görünen ve görünmeyen bütün kavramlar karĢısında belirsiz
korkularını, ontolojik kaygılarını ve iç ürpertilerini anlatır. Kısakürek meĢhur Kaldırımlar Ģiirini
kaleme aldığı dönemde kumar düĢkünü, serseri, avare ve derbederdir. Bohemliğine sebep olan
bu kötü haller, ona metafizik endiĢeler vermekle birlikte Ģiir dilini ustaca kullanmasına katkı
sağlar. ġiir, bu ustalığın en güzel örneklerinden biridir. ġiirde acı ve lezzeti bir arada yaĢayan
bir ruh hâlini hissederiz. Psikoloji bilimi bu ruh hâlini mazohist terimiyle tanımlar. EleĢtirmen
Orhan Okay, Ģiirin bu kelimeye sığdırılamayacak kadar çok daha karmaĢık bir ruh hâliyle
kaleme alındığını söyler. (Okay, 2005: 29)
ġiirde sokaklarda boĢ boĢ ve yalnız dolaĢan özne tabiatı yine kendi ruh aynasından
seyreder. Yol boyunca uzanıp giden kaldırımlarda kendi siluetini görür. ÖzdeĢleyim iliĢkisi
kurduğu kaldırımlar içinde yaĢayan bir insan, kıvrılıp giden bir lisandır. ġiir süjenin o anki ruh
hâline göre özdeĢleyim iliĢkisi kurduğu kaldırımların imgelerle pitoreskidir.
Kaldırımlar, çilekeĢ yalnızlığın annesi;
Kaldırımlar, içimde yaĢamıĢ bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. (Kısakürek, 2012: 157)

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler
Necip Fazıl Kısakürek, Ģiirlerinde kafiye, hece ve aliterasyona dayalı dıĢ Ģekle olduğu
kadar imgeler üzerine kurulu iç Ģekle de büyük önem vermektedir. Görünenin ardındaki
görünmeyeni anlatırken sözcüklerin anlam derinliğinden mümkün olduğunca yararlanmaktadır.
Objeyi ve hareketi o an içinde bulunduğu ruh haline göre sezmekte ve yorumlamaktadır.
Poetikasında da Ģiirlerini “düĢünmek ve sezmek” eylemlerinden aldığı ilhamla kaleme aldığını
söylemektedir. YaĢadığı ve zihninde iz bıraktığı eylemler üzerine kurguladığı poetikasını on
dört baĢlık altında anlatmaktadır. (Kısakürek, 2012: 471-497) Aslında bu poetika Kısakürek‟in
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sanat, insan, evren ve metafizik kavramlar hakkındaki görüĢlerini içeren bir manifesto özelliğini
taĢır. Fakat bu manifestoyu, Kısakürek‟in Ģiirlerini analiz etmeden anlamak mümkün değildir.
Çünkü Necip Fazıl Kısakürek, sanata, estetiğe, evrene, insana, Allah ve ruh gibi bütün metafizik
kavramlara ait görüĢlerini Ģiir diline sindirilmiĢtir. Bu sebeple Necip Fazıl Kısakürek‟in
Ģiirlerini modern eleĢtiri metotlarından yararlanarak tekrar tekrar analiz etmek gerekmektedir.
AraĢtırmamızın sonucu, einfühlung (özdeĢleyim) kuramının bu analiz metotlarından biri
olabileceğini ortaya çıkarmıĢtır. Einfühlung (özdeĢleyim) kuramı bağlamında analiz ettiğimiz
Ģiirlerde Necip Fazıl Kısakürek‟in hayatına ve sanat anlayıĢına dair birçok sonuca ulaĢılmıĢtır.
Bu sonuçları maddeler halinde ifade etmenin mesajları anlaĢılabilir kılmak açısından daha
faydalı olacağını düĢünüyoruz.
1. Necip Fazıl Kısakürek, poetikasında dıĢ Ģekil kadar iç Ģeklin lüzumundan
söz eder. Bu görüĢ, dolayısıyla onda estetik bir kaygıya sebep olmuĢtur. ġiirlerde tespit
edilen einfühlung bu estetik kaygıdan kaynaklanmıĢtır. Kısakürek, Ģiirlerinin kurgu,
imge, anlatım ve anlam değerini yüceltmek için psikolojik bir terim olan einfühlungdan
yararlanmıĢtır.
2. Einfühlungun tespit edildiği Ģiirler, Ģairin biyografisiyle yakından iliĢkilidir.
ġiirlerde özellikle deniz ve denize ait sembollerin sıklıkla kullanılması Ģairin denize
yakın mekânlarda ikamet etmesinden ve Mekteb-i Fünûn-u Bahriye okulunda
okumasından kaynaklandığını düĢünüyoruz. (Dalgalar, Susan Deniz, Azgın Deniz,
Yattığım Kaya, Takvimdeki Deniz, Beste, Nefs, Bendedir) Öte yandan Ģiirlerde süjenin
bohemlik dönemlerinde yalnızlığını, çaresizliğini ve ötekileĢtirme kaygısını yansıtan
çok sayıda einfühlung tespit edilmiĢtir. Bu dönemde kaçıĢ psikolojisi yaĢayan suje,
doğal olarak tabiata sığınmıĢtır. Tabiata sığınma psikoloji, Ģairin estetik dilini
belirlemede etkili olmuĢtur. (Dalgalar, Susan Deniz, Bendedir, Kaldırımlar) Usta Ģairin
einfühlung iliĢkisi kurduğu tabiat objeleri, ruh halini betimlemede oldukça baĢarılıdır.
3. Einfühlungun ortaya çıktığı Ģiirlerde tabiata ait unsurların tamamı birer
metafora dönüĢmüĢtür. ġiirlerde retorik amaçlı kullanılan bu unsurlar, süjenin o anki
ruh hâline göre estetik değer kazanmaktadır. Benliğine yenik düĢtüğü ve fikir çilesi
çektiği anlarda özne, görünmeyen yanını dıĢtan kavradığı nesnelere yüklemiĢtir. Zaman,
mekân ve düĢünmenin verdiği ıstırap bu nesnelerde karĢılık bulmuĢtur. Özne, dıĢ
dünyadan seyrettiği objenin ve eylemin içine mutlaka hislerini, hayallerini, korkularını
ve metafizik kaygılarını yerleĢtirmiĢtir. ġiirlerde simge değer taĢıyan sözcüklerin dıĢa
ve içe ait görüntüleri estetik bir pitoreski andırır. Süjenin görünmeyen yanını
betimlemek için yaptığı bu pitoresk, realitenin dıĢında, imgeler üzerine kurgulanmıĢ
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hayali bir Ģeydir. Süje, karamsar ve bedbin bir ruh hâli yaĢadığı anlarda kendisini
çürüyen bir ağaçta (Nefs), içinde fırtınalar kopan bir denizde (Azgın Deniz, Yattığım
Kayalar), yatık bir gemide (Takvimdeki Deniz) veya rüzgârda savrulan bir yaprakta
(Iraklarda) hissetmiĢtir. Sık sık mekânı terk etme psikolojisi yaĢayan süje, özellikle
deniz, gemi ve kuĢ sembolleriyle özdeĢleyim iliĢkisi kurmuĢtur. (Hayat Mamat,
Yattığım Kaya, Dalgalar, Susan Deniz, Takvimdeki Deniz, Beste, Bendedir) ġairin
tasavvufa yöneldiği dönemlerde eĢya algısı değiĢmiĢtir. Kendisini içinde derin sırlar
saklı bir kamıĢa, iradesi binicisinin elinde olan bir ata, Allah‟ı zikreden bir bülbüle ve
güle veya bedeni parçalayan bir kurda benzetmiĢtir. (Nefs, Oyuncak, KamıĢ, ġehirlerin
DıĢında, Iraklarda) ġair kurduğu bu özdeĢleyim iliĢkisiyle kendisini ifade etme imkânı
bulmuĢ ve ruh dinginliğine ermiĢtir
4.

AraĢtırma sonuçlarından bir diğeri ise süjenin einfühlung iliĢkisi kurduğu

objelerden aldığı estetik hazdır. Kısakürek, görünen âlemde içten içe kavradığı
objelerden bir haz alır ve bu hazza imge değeri katarak tavrını belirler. Kısakürek‟in
estetik tavrında süje ve nesne arasında kurduğu einfühlung iliĢkisi önem arz eder.
YaĢadıklarının zihin dünyasında bıraktığı izleri, iç içe geçmiĢ kaotik ruh dünyasını
metafora dönüĢen nesnelerde sezmek mümkündür.
5. Süje, sürekli metafizik kaygılar yaĢamaktadır. Ontolojik huzursuzluk süjenin
en belirgin özelliğidir. Evreni, insanı, varoluĢ gizemini, benliği, ruhu, sosyal ve
psikolojik yıkımları neden sonuç iliĢkisiyle sürekli sorgulayıp durur. Özne, hayat tarzı
haline getirdiği bu zihinsel eylemini kazan, kepçe (Çile) ve çilingir (ġair) objeleriyle
görünür hale getirir. ġairin estetik ve felsefî değeri en yüksek olan Ģiirleri ontolojik
huzursuzluk, metafizik kriz, fikir öfkesi ve fikir çilesi yaĢadığı anlarda ortaya çıkmıĢtır.
(Kaldırımlar, Çile, Takvimdeki Deniz, Ben, Muhasebe) Çünkü süje karmaĢık ve
nevrotik bir ruh hâli yaĢadığı anlarda iç dünyasını sanatsal bir dille ifade etmekte
ustadır. O yüzden nevroz halini sever ve onu devam ettirmekten estetik bir haz alır.
Einfühlung iliĢkisi sağlayan tabiat unsurlarını da bu estetik hazzın en etkili sembolleri
olarak kullanır.
6.

Bütün

sanat

eserleri,

insanın

iç

dünyasında

gizlenmiĢ

istidatların/kabiliyetlerin/ yeteneklerin eyleme dönüĢmesiyle ortaya çıkar. Bu
eylemlerin arkasında da sanatçıyı tahrik eden, Ģevke getiren, sanatçıda estetik haz
uyandıran psikolojik unsurlar vardır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular,
einfühlung teorisinin sanatçının ilhamını aldığı psikolojik unsurları belirlemede etkili
bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.
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