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ÖZET 

Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Behçet Necatigil (1916-1979), 

kendine özgü üslubuyla şiirlerinde duygu ve düşüncelerini, okurun 

çoğu zaman kendinden bir şeyler bulabileceği şekilde dile getirmiştir. 

O daha çok hassas, hemen incinmeye ve kırılmaya müsait ruh dünya-

sının etkisiyle, toplum içerisinde gittikçe yalnızlaştığını hisseden ve 

bunu dizelerine yansıtan, duygu yüklü bir şair olmasının yanı sıra; 

mensubu olduğu milletin verdiği ayakta kalma mücadelesinde ve var-

lığını yeniden, daha güçlü bir biçimde ortaya koymasında önünde yol 

gösterici ve ölümsüz bir önder olan Mustafa Kemal Atatürk’ü de dize-

lerinde anlatmıştır. Bu şiirlerinde Atatürk’ü çoğu zaman milleti için 

örnek alınacak ideal bir kahraman modeli olarak ifade ettiği gibi; bü-

yük önderi, onun çeşitli vesilelerle söylediği sözlerinden ya da yaptığı 

konuşmalardan hareketle de şiirlerine almıştır. Atatürk’ü bazen Türk 

tarihinde önemli kurtuluş mücadelelerini ortaya koymada ve medeni-

yeti inşa etmede etkili olmuş tarihî kahramanlarla anlatmasının ya-

nında; bizzat Atatürk’ün bilinen karakter özelliklerine yer vererek de 

özellikle gençler için, onun hayat mücadelesini, takip edilmesi gere-

ken bir yol haritası olarak nitelendirmiştir. 

Necatigil’in Atatürk konulu şiirlerinde, şairin özgün şiir dilinin; 

Türk milletinin varlığını ölümsüz kılma yolundaki önderinin sözle-
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riyle, karakter anlayışıyla, Türk tarih, kültür ve medeniyetindeki kat-

kılarıyla bir araya gelerek; anlamlı, bir o kadar da etkili dizeler mey-

dana getirdiği görülmektedir. Bu çalışmada da Behçet Necatigil’in söz 

konusu şiirlerinde, Atatürk’ün hangi özellikleri bakımından ve hangi 

hususlardan faydalanılarak, ne şekilde şiire yansıtıldığı ortaya kon-

maya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Behçet Necatigil, Atatürk, Şiir, İdeal Kahra-

man. 
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AN IDEAL CHARACTER IN BEHCET NECATIGIL'S POEMS: 

ATATURK 

ABSTRACT 

Behçet Necatigil (1916-1979), one of the poets of the Republican 

Era, expressed his feelings and thoughts in his poems in a way that 

the reader could often find something of himself. He is more sensitive, 

immediately hurt and broken by the influence of the spirit world, fe-

eling increasingly lonely in the community and reflecting it to the 

strings, as well as being an emotion-charged poet; Mustafa Kemal Ata-

türk, who was a leading and immortal leader in the struggle for survi-

val of the nation he was a member of, and in re-establishing his exis-

tence in a stronger way, has also been described in his strings. In these 

poems, Atatürk is often expressed as an ideal character model for the 

nation, as well as the great leader, his words on several occasions or in 

his speeches, he has taken to his poems. In addition to explaining Ata-

türk with the historical characters who have been instrumental in put-

ting forward the important liberation struggles in Turkish history and 

in building civilization, he also described Atatürk's life struggle as a 

road map that should be followed, especially for young people. 

In Necatigil's poems on Ataturk, it is seen that the poet's original 

language of poetry, combined with the words of his leader to make 

the existence of the Turkish nation immortal, his understanding of 

character, his contributions in Turkish history, culture and civiliza-

tion, formed meaningful and influential strings. In this study, Behçet 

Necatigil's poems in question, Ataturk in terms of which features and 

which aspects of the benefit, how the poem is reflected in the will be 

tried to reveal. 

Keywords: Behçet Necatigil, Atatürk, Poetry, Ideal Character. 
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GİRİŞ 

Behçet Necatigil ve Sanat Anlayışı 

Behçet Necatigil (1916-1979), şiirleriyle Cumhuriyet dönemi 

Türk edebiyatının bilinen isimlerindendir. “Garip çizgisinde başladığı 

şiir serüvenine halk edebiyatı, divan şiiri ve Batı şiirinin özelliklerini 

ekleyerek sürekli değişimi şiiri için bir çıkış yolu olarak seçmiştir.” 
1
 

Şiirini kurarken bu kadar geniş bir kaynak alanından istifade eden 

Necatigil, konu olaraksa hassas, kalabalıktan hoşlanmayan, olaylar-

dan, durumlardan ve çevresinden çabuk etkilenen, oldukça duygulu 

mizacının etkisiyle sanatını ortaya koymuştur. 

Onun şiirinin önemli bir özelliği de şekil ve muhtevanın birbiriyle 

uyum içerisinde bulunmasıdır. Mehmet Kaplan, Necatigil’in bu özel-

liğini şöyle ifade eder: “Usta şairler, şekil ve muhteva arasında öyle bir 

denge kurarlar ki, şairin şekilden mi, yoksa muhtevadan mı hareket 

ettiği anlaşılmaz. Behçet Necatigil’de de durum böyledir, onun şiirle-

rinde de şekil ve muhteva arasında bir denge vardır.” 
2
  

1. Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Mustafa Kemal Atatürk: 

Şekil ve muhtevayı bu kadar estetik bir biçimde organize edebilen 

Necatigil’in, kendi iç dünyasını, sıkıntılarını, özlemlerini, yabancılaş-

tığı insan figürlerini anlattığı şiirlerinin dışında, bir de yaşadığı top-

rakların ve içinden doğduğu milletin bazı değerlerine dönük şiirleri 

de bulunmaktadır. Onun bu türden eserlerinin bir bölümü de kendi-

sinden her zaman saygıyla, sevgiyle ve hayranlıkla bahsettiği, Türk 

milletinin kurtarıcısı ve Türklük şuurunun sarsılmaz anıtı olarak an-

lattığı Mustafa Kemal Atatürk hakkındadır. 

 

1
 Korkmaz, Ramazan ve Tarık Özcan, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, Yeni Türk 

Edebiyatı El Kitabı 1839-2000, (Editör Ramazan Korkmaz), Grafiker Yayıncılık, An-

kara, 2004, s.272. 

2
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yınları, İstanbul 2004, s.378. 
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O, Atatürk’ü anlattığı şiirlerinde bazen bu liderin şahsi özellikle-

rine ve de milleti için yaptıklarına gönderme yaparken, bazen de ta-

rihten, Türk milletinin geçmişinden, değerlerinden faydalanarak onu 

anlatmaya çalışmıştır. Atatürk bu metinlerde kurtuluş mücadelesin-

deki yol gösterici rolüyle, milletine her konuda rol model oluşuyla, 

ileri görüşlülüğüyle, pratik zekâsıyla, sahip olduğu sevgi ve duyarlı-

lıkla, fedakârlıklarıyla ideal ve örnek bir kahraman olarak yer almak-

tadır. 

2. Atatürk’ün Anlatıldığı Bu Şiirlerde Yer Alan Konular: 

2.1. Yurt Sevgisi ve Atatürk: 

Necatigil’in 1950 yılında Varlık dergisinde yayınlanan Atatürk adlı 

şiirinde Atatürk, toprağı vatan yapan bir lider olarak şöyle ifade edil-

mektedir: 

“Ben eskiden yurt deyince 

Böyle düşünürdüm yurdumu, 

Yurdun Atatürk olduğunu 

Anladım Atatürk ölünce.” 3  

Burada şair, şiirin önceki dizelerinden de hareketle, yurt deyince 

eskiden deniz, dağ, toprak, vadi gibi maddi birtakım unsurlardan olu-

şan kara parçasını algıladığını; ancak Atatürk’ü ve onun yaptıklarını 

öğrenip anlayınca, kendisi için yurdun artık Atatürk’ü ifade ettiğini 

belirtmektedir. 

Yurt sevgisi doğrultusunda verilebilecek başka bir örnek de vatanı 

uğruna can verip şehit olan askerler için söylenen şu dizelerdir: 

“Kıl pranga köprülerden 

Öyle güçlü geçtiler ki 

En yüce Türk’ün elinde 

Şimdi hepsinin elleri.” 4  

 

3
 Necatigil, Behçet, Şiirler, (4.Baskı), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s.192. 

4
 Necatigil, a.g.e., s.198. 



412 EMEL HİSARCIKLILAR  

 

 

Buradaki “En yüce Türk” ifadesiyle Atatürk, “Kıl pranga köprü-

ler” ile de Sırat Köprüsü kastedilmektedir. Şehitler cennete geçmeden 

önce, kıldan ince kılıçtan keskin olacağı bilinen Sırat Köprüsünden 

geçerlerken, onların elleri Atatürk’ün ellerinde, yani onunla birlikte, 

hiç zorlanmadan yürüyeceklerdir. Bu dizelerde asıl anlatılmak iste-

nen, Türk askerinin, önderi Atatürk’ün emriyle seve seve ölüme yü-

rüdüğü ve sonunda da şehitlik ve vatan gibi iki kutsal hediyeyle ödül-

lendirildiğidir. 

2.2. Atatürk ve Türk Birliği Düşüncesi: 

Hayattayken Atatürk de dünya Türklüğünün maruz kaldığı sıkın-

tıları görmüş, duymuş ve onlar için kurtuluşun bağımsızlık olduğunu 

belirtmiştir. O, bu yüzden sadece Türkiye’nin değil, dünya üzerinde, 

her nerede olursa olsun tüm Türklerin kurtarıcısı ve yol göstericisi 

olarak görülmüştür. Necatigil de şiirinde, Türklerin ona duyduğu öz-

lemi şu şekilde ifade etmiştir: 

“Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz: 

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi: 

Ancak senin yolunda sağlıklar, esenlikler: 

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.” 5  

Şair bu dizelerde, dünyada susuz olan, yani özgürlüğü elinden 

alınmış bulunan, esaret içinde olan ne kadar Türk varsa, onların su-

suzluklarını giderecek bir pınar gibi, yani onları hürriyete kavuştura-

cak bir önder olarak Atatürk’ü beklediklerini belirtmektedir. 

Türk coğrafyasının maddi olarak olmasa da, onları birleştiren 

ruhla ve ortak değerler sayesinde, manen birlik içinde olduğunu da 

Atatürk ile anlatır Necatigil: 

“Her yıl, 10 Kasım, saat dokuz suları 

Düşünür tek yürek Türkeli 

Bu düdükler, bu sessizlik, bu saygı duruşu 

Bir yanlışlık olmasın, sağ 

 

5
 Necatigil, a.g.e., s.195. 
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O kadar bizimle ki!” 6  

Şairin Türklük, Atatürk adlı şiirinin bu dizelerinde, bir 10 Kasım 

günü, Atatürk’ün ölüm saati yaklaştığında, sadece Türkiye’nin değil 

tüm bir Türk coğrafyasının tek yürek olduğu söylenmektedir. Burada 

şair, Türk birliğini ifade ederken “Türkistan” yerine Türkçe kökenli 

kelimeden ve ekten oluşan “Türkeli” kelimesini kullanarak da Ata-

türk’ün sadece Türkiye değil, tüm dünya Türklüğü için çalıştığını ha-

tırlatmaya çalışmıştır. Şiirin sonraki bölümünde de Atatürk ruhu ile 

Türklük düşüncesi şöyle birleştirilmiştir: 

“Her yıl, 10 Kasım, saat dokuz suları 

Eğilmişken bütün başlar üzgün 

Birden kalkar yukarı dinç, 

Madem ruhu Türklüğün 

Atatürk ölür mü hiç?” 7  

Atatürk’ün de yaşamı boyunca hep önemsediği dünya Türklüğü-

nün, onu kalbinde, düşüncelerini de zihninde taşıdığı müddetçe Ata-

sını sonsuza taşıyacağını işaret etmektedir. 

2.3. Çocuklara Örnek Bir Kahraman ve Atatürk: 

Necatigil’in Atatürk adlı şiirinin bir dörtlüğünde Atatürk’ün çocuk-

lar için bir rol model olduğu, el sembolüyle dile getirilmektedir: 

“Atatürk bu yurda  

Ellerini verdi, 

Büyüyen çocuklarda 

Atatürk’ün elleri.” 8  

Atatürk’ün yurda ellerini vermesi, vatan toprağı için verdiği 

emekleri, harcadığı zamanı ve yaptığı fedakârlıkları göstermektedir. 

İnsan, yaşamını sürdürebilmesi için yapacağı işlerde, eylemlerde hep 

ellerinden istifade etmektedir. Yani eller, insan yaşamını kolaylaştıran 

 

6
 Necatigil, a.g.e., s.195. 

7
 Necatigil, a.g.e., s.195. 

8
 Necatigil, a.g.e., s.192. 
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en önemli uzuvlardandır. Bu yönüyle eli, hayatı sembolize eden bir 

kavram olarak da alabiliriz. O halde, bu dizelerdeki gibi Atatürk’ün 

yurda ellerini vermesi; yurdu için ömrünü, canını ortaya koyması; 

yurdunu kendi hayatından ve menfaatlerinden önde tutması olarak 

da açıklanabilir. 

Yine bu dizelerde, büyüyen çocuklarda Atatürk’ün ellerinin ol-

ması, Türk çocuklarının onu kendilerine örnek almalarını anlattığı 

gibi, halk arasında kullanılan “el vermek” deyimine de gönderme ola-

rak kabul edilebilir. Buna göre Atatürk, Türk çocuklarına el vermiş, 

yani kendinde olan üstün özellikleri; devrimleri ve örnek davranışları 

sayesinde onlara aktarmıştır. Bu sebeple bu çocuklar, Türkiye’nin ol-

duğu kadar Atatürk’ün de çocuklarıdır aslında. 

Atatürk’ün çocuklar tarafından örnek alınan bir diğer özelliği de 

çalışkanlığıdır. Şairin Resim adlı şiirinde, çocukların küçücük yürekle-

rinde bu değerin nasıl ifade edildiği görülmektedir: 

“Çalışkanız, çünkü 

Çalışınca 

Bakarız, Atatürk güldü.” 9  

İlkokul çocukları, çalışkanlıklarını Atatürk’ten örnek aldıklarını ve 

böyle oldukları müddetçe de ona layık bir nesil olacaklarını kastetmek-

tedirler. Bu dizelerde ayrıca şairin, ilkokul yıllarında okul binasına gir-

meden önce söylenen Andımız metnindeki “Türküm, doğruyum, çalış-

kanım.” sözünden esinlendiği fark edilebilir. 

Aynı şiirin sonraki dizelerinde de yine Atatürk’ün çocuklar tara-

fından örnek alınan ve kendisiyle övünülen bir kahraman olduğu, bu 

çocukların ağzından şu şekilde vurgulanmaktadır: 

“Tıpkı sınıftaki gibi 

Yapacağım her işde 

Bu resmindir önderim: 

Kötülüğe uzanırsam 

 

9
 Necatigil, a.g.e., s.193. 
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Çat kaşlarını, 

Tutulsun ellerim.” 10  

Türk çocukları adına bu çocuk, hayatı boyunca her yapıp ettiği 

işlerde kendisine önder kabul ettiği kişinin, Türk milletinin de önderi 

olan Atatürk olduğunu belirtmektedir. Eğer bir kötülük yaparsa, Ata-

türk’ün, resminde kaşlarını çatıp ona kızmasını söylerken de onun, 

iyilikleriyle de kendileri için örnek alınacak ideal bir kahraman olduğu 

işaret edilmektedir. 

2.4. Çocuklardaki Atatürk Sevgisi: 

Şairin 1951 yılında yayınlanan Resim adlı şiirinde, ilkokulda sınıf-

larda asılı olan Atatürk resminden hareketle bir çocuğun, öğrencili-

ğinde bu resme bakıp hissettikleri anlatılmaktadır. Şiirin ilk dizele-

rinde, küçük öğrencilerin sınıfa girince gördükleri resim karşısındaki 

duyguları betimlenmektedir: 

“Her gün, 

Enginlerden engin, 

Yücelerden yüce 

Bir duygu sarar bizi, 

Bu sınıfa girince. 

Yanda, bir uçtan bir uca 

Mavi deniz, 

Odanın içinde güneşleri bulunca 

Isınırız.” 11  

Şiirde engin ve yüce gibi, denize ait olan ve sonsuzluğu çağrıştıran 

özelliklerin, küçük bir sınıfa bile sığdırılabildiği görülmektedir. Duvar-

daki Atatürk portresinde onun mavi gözlerinin orayı bir uçtan bir uca 

kaplayan mavi denize, sarı saçlarının da görünce içlerini ısıtan güneşe 

benzetildiği fark edilmektedir. Şiirin sonraki bölümünde denizin ve 

güneşin bile onun büyüklüğü karşısında küçüldüğü şeklinde bir algı 

dile getirilmektedir. Burada, küçük ilkokul çocuklarının, Atatürk’ün 

 

10
 Necatigil, a.g.e., s.194. 

11
 Necatigil, a.g.e., s.192-193. 
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fiziksel özelliklerini algılama ve ifade etme biçimlerinin bile, kurucu 

liderlerine olan sevgilerini ortaya koyduğu görülmektedir. 

2.5. Atatürk İlkeleri: 

Atatürk’ün; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik 

ve İnkılapçılık olmak üzere altı maddeden oluşan ilkeleri, Necatigil’in 

şiirindeki ilkokul çocukları için de birer rehber niteliğinde algılanmak-

tadır: 

“Öyle canlı ki, sanırım 

Karanlık bile olsa 

Serpeceğin ışıkla 

Aydınlanır yollarım.” 12  

Atatürk’ün serpeceği ışık, adeta bir lamba gibi bu çocukların yo-

lunu aydınlatacak, ilkeleri geleceğin gençleri olan çocuklara kılavuz-

luk edecektir. Bu dizelerdeki ışıkla kastedilen de Atatürk’ün milletine 

yol göstermesi için belirlediği ilkeleridir. 

2.6. Yerli Üretim ve Atatürk: 

Necatigil’in Atatürk’ü Duymak adlı şiirinde, onun tarımsal üretimi 

ve çiftçiyi desteklemeye yönelik yaptığı işlerin, yine tarıma ait termi-

noloji vasıtasıyla imgeleştirildiği görülmektedir: 

“Ne var şu dünyada ekmekten daha kutlu? 

Sürdüğün tarlalara sevinçle serpildik, 

Ekmek olmak için önce 

Buğday olmak gibi.” 13  

Buradaki “sürdüğün tarlalar” ifadesiyle hem gerçekten Ata-

türk’ün köylüye, çiftçiye ve tarımsal üretime yönelik yaptığı işler anla-

tılmakta, hem de bunları da kapsayacak biçimde Türkiye coğrafyası-

nın tamamı kastedilmektedir. Bu çağdaş gelişmeler sayesinde toprak-

lar, sürülmüş bir tarla gibi verimli, insanlar üretken ve çalışkan hale 

 

12
 Necatigil, a.g.e., s.194. 

13
 Necatigil, a.g.e., s.195. 
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gelmiştir. Şair bunu da ekmek olmak için önce buğday olmaya benzet-

miştir. Sürdükleri tarlalara ekilen buğdayların önce una, sonra da ek-

meğe dönüşmesi gibi, buğday olan Türkiye de içindeki potansiyel güç 

sayesinde ekmeğe dönüşecek, yani gelişip ilerleyecektir. 

Atatürk’ün manevi kızlarından Afet İnan onun, milletin ve ülke-

nin kalkınması için gelişime ve değişime verdiği önemi şöyle vurgula-

maktadır:  

“Atatürk’ün on beş yıllık devlet başkanlığı zamanında pek çok siyasi 

olaylar yer almış ve kendisini bu konular üzerinde her bakımdan kesin ka-

rarlar almaya sevk etmiştir. Ancak, bütün bu işler yanında toplumsal, dü-

şünsel ve ekonomik gelişmelere çok önem vermiş olduğunu o devrin olay-

larını incelerken görmekteyiz.” 14  

Afet İnan’ın da belirttiği gibi Atatürk, kurduğu ülkenin kalkın-

ması ve çağdaş uygarlığa ulaşabilmesi için ekonomik kalkınmayı, bu-

nun paralelinde de tarım, sanayi, teknoloji alanında söz sahibi olabil-

meyi çok önemsemiştir. 

Türk milletinin ve devletinin kalkınması için önceliği yerli üre-

timde gören Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda Falih Rıfkı Atay, 

yeni kurulan ülkenin meclisindeki gözlemlerini şöyle ifade etmiştir: 

“Meclis kürsüsünde bir de ‘üç beyaz’ parolası revaç bulmuştu: Ekme-

ğimizi kendi unumuzdan yoğurmak, şekerimizi kendi pancarımızdan 

almak, bezimizi kendi pamuğumuzdan dokumak… Ah bir buna mu-

vaffak olsaydık…”
15

 Böylece dışa bağımlılık azalacak, Türkiye kendi 

potansiyelini kullanan ve işleyen bir ülke haline gelecekti. 

2.7. Ölümsüzlük ve Atatürk: 

Atatürk’ün, bedenen aramızda olmasa da sonsuza kadar milletinin 

yüreğinde olacağına dair inanç, Necatigil’in Atatürk’ü Duymak adlı şii-

rinde şöyle yer almaktadır: 

 

14
 İnan, Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, (18. Baskı), (Haz. Arı İnan), 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, s.405. 

15
 Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2018, s.523. 
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“En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi: 

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz: 

Daha da yakınsın, daha da sıcak 

Bıraktığın toprak gibi.” 16  

Şair, Atatürk’ü en yakınlarından bile kendine daha yakın hissetti-

ğini, öyle ki ölümün soğukluğunun bile, onunla aradaki mesafeyi aça-

mayacağını, tam tersine her daim yanı başındaymış ve hayattaymış gibi 

sımsıcak şekilde onu hissedeceğini söylemektedir. “Bıraktığın toprak” 

derken de şair, ondan kalan en büyük miras olan Türkiye topraklarını 

kastetmektedir. Atatürk’ün ve onun yeni baştan yarattığı ülke toprak-

larının sonsuza dek var olacağı düşüncesi belirtilmektedir. 

Necatigil burada, insanın yanı başında bulunan kişilerin bile ölü-

münün üzerinden zaman geçtikçe yavaş yavaş unutulmaya başladıkla-

rını, ancak Atatürk’ün bedenen milletinin arasında olmasa da tıpkı ül-

kesi gibi sonsuza kadar milletinin yanı başında ve kalbinde olacağını 

söylemektedir. 

Başka bir şiirinde de Atatürk’ü ölümsüz kılacak şeylerden biri ola-

rak, onun açtığı yolda, onun izinden yürüme kararlılığını göstermek-

tedir: 

“Düşer ömrüm katı kırağılarda 

Düşer elimden kitap 

Sonsuz geleceklere geçer benden kan 

Dirilten kim, bu yurt artık nasıl çöker 

İzindeyiz, biz varken.” 17  

Bu bölümün son dizesinde, Atasının izinde olanlar varken, yur-

dun asla yok olmayacağını söylemektedir. Bu yurt, Atatürk sayesinde 

dirilmiştir ve gelecekte onu bekleyen şey de sonsuzluktur. 

 

16
 Necatigil, a.g.e., s.195. 

17
 Necatigil, a.g.e., s.197. 
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Her Zaman Atatürk adlı şiirde ise her şeyin gelip geçici olmasına 

karşın Atatürk’ün sonsuzluğa uzanan bir kahraman olduğu inancı 

vurgulanmaktadır: 

“Çünkü biz tek tek biliriz 

Biz neyiz ki, bir gelip geçici 

Ancak bir çağ, bir zaman. 

Okuduk, gördük: 

En büyük sevincimiz Atatürk 

Bir o var, bir o: 

Her çağ, her zaman.” 18  

Şiirin öznesi, kendi varlıklarının faniliğine rağmen, Atatürk’ün 

her dönemde ve zamanda var olacağı bilincini yansıtmaktadır. 

3. Necatigil’in Atatürk’le İlgili Şiirlerinde Kullandığı 

Metinlerarası Unsurlar: 

3.1. Tarihteki Türk Hükümdarlar: 

Necatigil, Atatürk’ü anlatırken Türklerin uzak tarihinden ve de 

Türk kültürüne, siyasi tarihine, yaptıkları işlerle damgasını vuran hü-

kümdarlardan da söz etmiştir: 

“O’ydu Mete’lerde, Oğuz Kağan’larda 

O’ydu Orhun Yazıtları’ndaki destan 

O’ydu doludizgin şanlı ılgarlarda 

O kurtardı bizi her mutsuz çağda 

Karşısında onu buldu her düşman.” 19  

Şair, Mete Han, Oğuz Kağan ve Bilge Kağan gibi Türk tarihine 

gerek askeri gerekse siyasi alanda büyük hizmetler etmiş olan hüküm-

darların da Türk milletinin o zamanki Atatürkleri olduğunu söyle-

mektedir. Mete Han’ın milattan önceki dönemlerde günümüz ordu-

larının temellerini atması ve korkusuzluğu gibi, Mete Hanla özdeşleş-

 

18
 Necatigil, a.g.e., s.200. 

19
 Necatigil, a.g.e., s.196. 
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tirilen ve Büyük Hun İmparatorluğunun başında bulunan Oğuz Ka-

ğan gibi, Göktürk Devletinin kurtarıcısı ve hükümdarı olan Bilge Ka-

ğan gibi Atatürk de Türk milletini başka milletlerin tahakkümünden 

ve zulmünden kurtararak yeniden diriltmiş, onlar gibi tüm tehlikeler 

karşısında korkusuzca, düşmana meydan okurcasına hareket etmiştir. 

3.2. Orhun Yazıtları: 

Tarihte Türk adının geçtiği ve Göktürkler döneminde yazılmış 

olan ilk yazılı metin olarak bilinen Orhun Yazıtları da Bilge Kağan’ın 

olduğu gibi Atatürk’ün de milletinin sonsuza dek var olacağı düşün-

cesini yansıtması bakımından Necatigil’in şiirine ilham vermiştir: 

“Çökmedikçe üstümüzde mavi gök 

Göçmedikçe altımızda yağız yer, 

Durdukça evren uzar gider uzayda 

Türklük, 

Atatürk.” 20  

Burada şair, Bilge Kağan’ın yazıttaki “Türk, Oğuz beyleri, milleti, 

işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti ilini töreni 

kim bozabilecekti?” 
21

 sözüne de gönderme yaparak, sadece dünya yok 

olana kadar değil, evren var oldukça, ebediyen Türklüğün ve Ata-

türk’ün yaşayacağı düşüncesini ifade etmektedir. 

3.3. Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi: 

Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal, gerek yenilikçi ve millî 

duruşuyla, gerekse bu düşüncelerini korkusuzca ve gür bir sesle or-

taya koyan eserleriyle, Türk edebiyatında olduğu kadar, Türk siyasi 

tarihinin de önemli isimlerinden biri halini almıştır. Atatürk’ün Na-

mık Kemal’e duyduğu hayranlık, daha okul yıllarında ortaya çıkmış-

tır. “Mustafa Kemal, gizli gizli ellerde dolaşan bu dizelerde aradığı sesi 

 

20
 Necatigil, a.g.e., s.196. 

21
 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri-İnceleme (45. Baskı), Boğaziçi Yayınları, İs-

tanbul, 2011, s.17. 
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ve şiiri bulmuştu. Ve Namık Kemal sevgisi böyle başlamıştı.” 
22

 Namık 

Kemal, Atatürk’ün böylece, sevdiği ve model aldığı bir isim olmuştur. 

Bir model olarak görmenin yanı sıra “Nazım ve nesir vadisindeki eser-

leriyle Namık Kemâl O’nun millî duygu ve düşüncelerinin giderek 

kuvvetlenmesinde birinci derecede rol oynamıştır.” 
23

 Atatürk’ün, ha-

yatında örnek aldığı kişilerden biri olduğunu söylediği Namık Kemal 

ve onun en önemli eseri Hürriyet Kasidesi, bu vesileyle Necatigil’in de 

şiirinde, istifade ettiği bir değer olarak yer almıştır: 

“Devrimlere bekçi gücüm 

Allanır ya bayrak 

Doğar ya ardından yeni güneşler 

Mayam vatan toprağıyla karılmış 

Soysuz kurşunlarla yere düşmüşüm 

Ne çıkar!” 24  

Bu dizelerde, Hürriyet Kasidesi’ndeki “Vücûdun kim hamîr-i 

mâyesi hâk-i vatandandır” 
25

 dizesindeki gibi, Türk milletinin bir ferdi 

olarak bedeninin vatan toprağından oluştuğunu söylemektedir. Bu 

da, uğrunda dökülen kanların, toprağı vatan haline getirdiğini ve va-

tan uğruna yapılan fedakârlıkları göstermektedir. 

Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal’le okulda geçen bir hatırasında, 

ondaki Namık Kemal hayranlığını anlatırken şöyle bir örnek vermiş-

tir: 

“Büyük vatan şairi Namık Kemal’i, okul idaresinin aldığı bütün ted-

birlere rağmen yatakhanede gizli gizli okuduğumuzu nasıl unutabilirim? 

Mustafa Kemal’in bir gece vakti yanıma gelerek, Kemal’in ‘Vatan Kasi-

desi’nin teksir edilmiş bir nüshasını: 

-Fuat kardeşim, bunu ezberleyelim. 

 

22
 Borak, Sadi, Atatürk ve Edebiyat, Kırmızı Beyaz Yayınları, İstanbul, 2004, s.76. 

23
 Göçgün, Önder, Edebiyat Dünyası ve Atatürk, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, An-

kara, 1995, s.31. 

24
 Necatigil, a.g.e., s.198. 

25
 Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri 1 (24. Baskı), Dergâh Yayınları, İstanbul 2008, 

s.39. 
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Diye bana verirken yavaş bir sesle, fakat büyük bir heyecanla oku-

duğu: 

Felek, her türlü esbab-ı cefasın toplasın, gelsin 

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. 

Mısralarını nasıl unutabilirim.” 26  

Bu sözlerle, tüm engellere rağmen, hem okulda hem de okul ya-

takhanesinde hep, bir arada olduğu Mustafa Kemal’le geçen böyle bir 

anıyı anlatan Cebesoy, devamında da onun Namık Kemal’i ne kadar 

önemsediğini şöyle vurgulamıştır: 

“Bir gün üç beş arkadaş, felâketle sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-

Rus savaşına dair konuşuyorduk. Mustafa Kemal, birden teessürle Nâmık 

Kemal’in: 

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini 

Yok imiş kurtaracak bahtı kara mâderini. 

Beytini okumuştu. 

Millî mücadele yılları idi. Heyet-i Temsiliye, merkezini Ankara’ya ta-

şımak kararını vermişti. 18 Aralık 1919’da arkadaşlarıyla beraber Si-

vas’tan ayrılan Mustafa Kemal, 24 Aralıkta Kırşehir’e gelmişti. Burada 

Gençler Derneği’nde bir konuşma yapmıştı. Geceleyin şerefine fener alay-

ları tertip eden halka, yukarıdaki mısraları aşağıdaki şekilde değiştirerek 

okumuştu: 

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 

Elbet bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini. 

Düşman İzmir’e çoktan çıkmış, vatanın bağrına hançerini dayamıştı. 

Fakat onu kurtaracak Türk bulunmuştu. Bu büyük Türk, benim aziz ar-

kadaşım Atatürk’tü.” 27  

 

26
 Cebesoy, Ali Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınları, İstanbul 2017, s.91. 

27
 Cebesoy, a.g.e., s.91. 
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Burada Atatürk’ün, Namık Kemal’in dizelerini, değiştirerek, va-

tan konusunda karamsarlığa yer olmadığı düşüncesini yansıtır şekilde 

yeniden yorumladığı görülmektedir. 

3.4. Andımız: 

Bir zamanlar ilkokullarda, dersler başlamadan ve okul binasına 

girmeden önce tüm öğrenciler tarafından bir ağızdan, yüksek sesle ve 

büyük bir coşku içerisinde okunan andımızda yer alan “Türküm, doğ-

ruyum, çalışkanım!” ifadesi Necatigil’in; 

“Çalışkanız, çünkü 

Çalışınca  

Bakarız, Atatürk güldü.” 28  

dizelerinde, “biz” diliyle, tüm Türk çocuklarını kasteder şekilde, çalış-

kanlığın Atalarından onlara kalan bir davranış şekli olduğuna gön-

derme yapılarak ifade edilmektedir. 

3.5. Gençliğe Hitabe: 

Atatürk, yeniden inşa ettiği vatanın yanı sıra Nutuk gibi, tarihten 

ve yaptıklarından verdiği örneklerle, gelecek nesillere de örneklik 

edecek bir eser bırakmıştır milletine. Tarihçi İlber Ortaylı, Nutuk hak-

kında şunları söylemektedir:  

“Nutuk hiç şüphesiz 20. asrın siyasi liderlerinin icraatını anlattıkları 

eserler arasında müstesna bir yer tutar. Bir imparatorluğun Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra yaşadığı çöküş ve Anadolu’daki direniş savaşının, bu 

savaşın başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Cumhuriyet’e geçiş 

döneminin liderinin kendi ifadesiyle milletvekillerine nakledilmesidir.” 29  

Atatürk’ün, eseri Nutuk’u bitirdikten sonra, bu eserin sonuna, ül-

keyi ve milletin geleceğini emanet ettiği Türk gençliğine hitaben ekle-

diği Gençliğe Hitabe hakkında, manevi kızı şunları belirtmiştir: “O, 

 

28
 Necatigil, a.g.e., s.193. 

29
 Ortaylı, İlber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kronik Kitap, İstanbul, 2018, s.322. 
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Türk Gençliği’nin sağduyusuna, milliyetçiliğine vatan sevgisine inan-

dığını ve güvendiğini söylüyordu.” 
30

  

Necatigil’in, bir törende yapılan konuşmaları şiire dönüştürdüğü 

metinde de, Atatürk’ün Türk gençliğine öğüt niteliğindeki hitabetine 

gönderme yapılarak, bir Türk gencinin ağzından şunlar söylenmekte-

dir: 

“Benim doğduğum çağ 

En yücesi çağların 

Ondan güçlüyüm ama göstermiyorum 

Cevherim damarlarımda gizli 

İçerde, dışarda 

Beklerim belli etsin düşmanlar 

Kirli içyüzlerini.” 31  

Konuşmayı yapan genç, doğduğu çağın, yani 20. yüzyılın, Atatürk 

tarafından yeni bir devletin ve cumhuriyetin kurulduğu çağ olmasıyla 

gurur duyduğunu belirtmektedir. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde yer 

alan “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut-

tur!”
32

 ifadesi, bu Türk genci tarafından “Cevherim damarlarımda 

gizli” şeklinde karşılık bulmaktadır. Bu Türk genci, Atatürk’ün söyle-

diği ve kuvvetini Türklüğünden alan potansiyel gücün farkında oldu-

ğunu göstermektedir. Öyle ki, belli kimlikler altında gizlenmiş olan 

düşmanların bile, bu özellik sayesinde farkına varmaktadır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk adlı biyografik tahlil dene-

mesinde, Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabe’sinde de özellikle üzerinde 

durduğu, görünmeyen ya da kendini gizleyen düşmana karşı hep uya-

nık kalınmasına yönelik sözlerine benzer şekilde, onun bu husustaki 

hassasiyetini şöyle dile getirmektedir:  

 

30
 İnan, a.g.e., s.442. 

31
 Necatigil, a.g.e., s.196. 

32
 Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Mavi Yelken Yayınları, İstanbul, 2005, s.527. 



 BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRLERİNDE İDEAL BİR 

KAHRAMAN: ATATÜRK 

425 

 

 

“Mustafa Kemal, dağılmış orduyu topladıktan, bütün millî müdafaa 

teşkilâtını ikmal ettikten, milleti devleti kurduktan ve Anadolu’yu hiç gö-

rülmemiş bir sükûn ve asayişe kavuşturduktan sonra dahi, hâlâ ‘vatanın 

harimi ismetinde’ bir barut fıçısı üstünde gibi oturuyordu.” 33  

Şairin Her Zaman Atatürk adlı şiirinde de yine Gençliğe Hitabe’deki 

cümleye gönderme yapılarak Türk milletine ait olan bir özellik vur-

gulanmaktadır: 

“Çünkü biz biliriz bir çağ değil Atatürk, 

Çağlardır. 

Tarihlerden geldi kan, kurtardı vatanı, 

Geçti O’ndan, bizde de vardır.” 34  

Atatürk’ün bir çağ değil, çağlar olması, tarihteki büyük Türk ko-

mutan ve hükümdarların anlayışının, zekâsının ve kabiliyetinin onda 

da bulunması anlamındadır. Son iki dizede de bu sözlerle bağlantılı 

bir şekilde, Gençliğe Hitabe’deki “Muhtaç olduğun kudret, damarların-

daki asil kanda mevcuttur.”
35

 ifadesine gönderme yapılmakta ve Türk 

komutanların gücünün Atatürk’e, ondan da milletine geçtiği kastedil-

mektedir. 

SONUÇ 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının temsilcileri arasında yer 

alan Behçet Necatigil, kendi iç dünyasını ve dış dünya ile arasındaki 

uyum sorununu anlattığı şiirlerinin yanı sıra, çocukluğundan beri say-

gıyla ve sevgiyle andığı, ülkesinin büyük ve sarsılmaz lideri olarak gör-

düğü Atatürk’ü de şiirlerinde anlatmıştır. Onun Atatürk’e verdiği 

önem eserlerinde açıkça görülmektedir.  

O, bu şiirlerde bazen bir çocuk olmuş ve okul sıralarından, bu bü-

yük liderin resmine bakarkenki duygularını anlatmış, bazen de bir 

Türk çocuğu olarak hep Atasını kendine örnek alacağını, hep onun 

 

33
 Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Atatürk-Biyografik Tahlil Denemesi, (17. Baskı), 

İletişim Yayınları, İstanbul 2017, s.50. 

34
 Necatigil, a.g.e., s.199. 

35
 Atatürk, a.g.e., s.527. 
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izinden gideceğini belirtmiştir. İçindeki yurt sevgisiyle Atatürk’ü bir-

likte anlamlandırdığı gibi, yurt deyince Türklüğün var olduğu her bir 

coğrafyayı kastederek, onun Türk birliği için önemini ve anlamını dile 

getirmiştir. Şiirlerin bazılarında imgesel manada Atatürk ilkelerini 

göstermesinin yanında, bazılarında da yine imgelerden faydalanarak 

onun ve onunla birlikte kurduğu ülkenin de sonsuza kadar var olacağı 

düşüncesini işlemiştir. Necatigil’in şiirlerinde çalışkanlığı, korkusuz-

luğu, zekâsıyla parlayan bir yıldız gibi ortaya çıkan Atatürk, ülkesinin 

kalkınması için yaptığı işlerden biri olan, yerli üretime verdiği önem 

ve destekle de yer almıştır. 

Necatigil, Atatürk’ü konu olarak aldığı şiirlerde birtakım metinle-

rarası unsurlardan da faydalanmıştır. Bu unsurların bir kısmı, Ata-

türk’ün hayatında ve hayat algısında belirleyici bir niteliğe sahip ol-

muş şahıs ve eserlerdir. Namık Kemal ve onun en bilinen eseri Hürriyet 

Kasidesi, Türk milletinin ilk yazılı eseri olan Orhun Yazıtları doğrudan 

Atatürk’ün fikir dünyasının oluşumuna tesir ettiği gibi, onu anlatırken 

Behçet Necatigil’in de çeşitli vesilelerle gönderme yaptığı yapıtlar ol-

muştur. Atatürk’e ait olan Gençliğe Hitabe, yine onun eserini yani va-

tanı ve milleti anlatan Andımız, tarihte de Türk milletini yok olmaktan 

kurtarmış olan Bilge Kağan, Mete Han ve Oğuz Kağan gibi şahsiyetler 

de Atasını anlatırken şairin seçtiği kaynaklar ve şahsiyetler arasında-

dır. 
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