
ESKi 5iiRiN RUZGARINDA BiR AVRUPALI: 
YAHYAKEMAL 

Mehmet Kalpakh 

Yahya Kemal'in §iir macerasmda ii<; Avrupa §ehrinin: 
Oski.ip, istanbul ve Paris'in ve bu §ehirlerde ya§ad1klarmm 
biiyiik etkisi vardir. C:::ocuklugunu ve ilk gen<;lik y1llanm 
ge<;irdigi Oskiip'ten, her ne kadar cografi olarak Avru
pa' da olsa da, Dogu'nun gelenege bagh ruhunu alan Yah
ya Kemal, bu Balkan §ehrinde, serhadde bulunmak, ana
vatandan uzak ve Tiirk olmak duygulanyla birlikte, daha 
on ii<;, on dart ya§larmda iken devam ettigi Rufai tekke
sindeki Seyh Sadettin Efendi sayesinde §iir ve miizik zevki 
yanmda bir de tasavvufi terbiye edinmi§ti. Yahya Kemal 
bat1ya dogru gidi§ine dogudan, istanbul'dan ba§lad1. Ve 
istanbul'da, ta§radan gelmi§ bir gen<; olarak gezdigi bu 
kozmopolit §ehirde, Pogu'nun i<;inde Bat1'y1 buldu. Kafas1 
Servet-i Funun dergisinde yay1mlanan edebi eserlerle do
luydu ve Sermet Sarni Uysal'm Siire Adanmt� Bir Ya�am: 
Yahya Kemal Beyat/1 adh yap1tmdan ogrendigimize gore, 
memleketi bir zindan, Avrupa'y1 nurlu bir alem gibi gorii
yordu (95). !_2 _Q_J y1hmn Haziran aymda dokuz y1l kalaca
g1 Paris'e gitti. Burada Frans1z sembolistleri, Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud ve Mallarme'nin §iirleriyle tam§tl. 0 
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y1llarda Mallarme'nin bir yaz1smda: "Frans1z gern;:leri, §iir 
sanatm1 ogrenmek istiyorlarsa, Verlaine'in Fetes Galan

tes'1m ezberlesinler" ciimlesini okudu. Fetes Galantes (A§I
kane Ziyafetler) Verlaine'in kii<;:iik bir §iir mecmuas1yd1. 
Yahya Kemal bu tavsiyeye uyarak Verlaine'in §iirlerini 
okudu ve i;:ok etkilendi. Bu etkiyi y1llar sonra, Nihad Sarni 
Banarh'ya anlatmI§tI: 

[Bu §iirlerinde Verlaine,] XVIII. am Versailles'mm 
ve Versa[illes] parkmda XIV. ve XV. Louis tarafm
dan yaptmlm1§, biiyiik Trianon ve kii<;:iik Trianon 
§atolannm giizelliklerini, eski hayatm1, zerafetini, 
asaletini, velhasil o atmosfer i<;:indeki a§k hayatuu, 
gen<;: a§iklann, gen<;: hammlann, sevi§melerini teren
niim ediyordu. Bu hareket ressam Watteau'dan 
miilhemdi, Watteau'nun resimde yapt1gm1 Verlaine 
§iirde yap1yordu. En miihim olarak bu §iirleri XVII-
1. asir Frans1zca's1yla hatta, XVIII. asirda konU§U
lan, sarayda konu§ulan asil lisanla, bir nevi te§rifat 
lisamyla terenniim ediyordu. Ben Mallarme'nin bu 
tavsiyesini okur okumaz, Paris'teki Sark Dilleri 
Mektebi'ne ko§tum. Sark Dilleri Mektebi (Ecole des 
Langues orientales) Paris'te Sark dillerini tedris 
eden bir mekteptir. Burada Arap<;:a, Fars<;:a diger 
Sark dilleri okutulur. Frans1z Sarkiyat<;:ilan burada 
yeti§ir. Burada Arap<;:a'm1 Fars<;:a'm1 ilerletmeye <;:a
h§tim. Divan §iirimizi okuyup anlamanm yollanm 
ara§t1rd1m. 0 y1llarda adeta ihtirasla i;:ah§1yordum. 
Kader bana Tiirk §iirini ve onun klasiklerini ogren
me f1rsatm1 Paris'te vermi§ti. Yine eski §iire niifuz 
etmeye ve o tarzda m1sralar soylemeye i;:ah§1yor
dum. (almt1layan Banarh 98) 

Yahya Kemal, "§iirlerinde onceki nesillerin biitiin tec
riibelerini imbikten ge<;:irilmi§ bir halde buldugu" (88) 
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Jose-Maria de Heredia ile de §iirde "kesafet"i (yogunluk) 
ke§fetmi§ti. Bu ona eskilerin "m1sra-1 berceste" adm1 ver
dikleri, ozlii, birka<; kelime ile pek <;ok §eyi anlatan htk
metli m1sralarma giden yolu a<;m1§tir (89). Heredia'mn §ii
riyle Yahya Kemal, Oskiip'te Dogu §iirinde, istanbul'da 
Bat1'nm etkisindeki yeni Tiirk §iirinde ve Paris'te sembo
listlerin §iirlerinde uzun zamandir arad1g1 §iir dilini, kisa
cas1, yeni bir Tiirk<;e'yi de bulacaktir. Heredia, yalmzca 
yiiz yirmi kadar "sone" ile bir iki uzunca §iir yay1mlam1§
t1. Yahya Kemal'in de az yazd1gm1 biliyoruz. Heredia, 
Yahya Kemal'in tabiriyle "<;ok yaz1c1 olmayan, <;ok gecik
mi§ klasik bir sanatkardir" (88). Yahya Kemal uzun za
mandir arad1g1 §iir kaynag1m da nihayet Heredia ile bul
mu§tur: Eski §iir. 

Heredia'y1 severken Eski Yunan ve Latin §iirinin 
zevkini almI§tlID. 
Oteden beri arad1gim yeni Tiirk<;e'nin yaruna yakla§
t1gimm bu miinasebetle farkma vardim. Soyledigimiz 
Tiirk<;e, Eski Yunan ve Latin §iirindeki beyaz lisan 
gibi bir §eydi. Bu mii§ahedeyi tart1yordum. Eski §air
lerimizden m1sra-1 berceste diye kalan bir<;ok mISra
larm giizelliklerindeki hikmeti anhyordum. (89) 

Yahya Kemal, Batl §iirini okurken ve severken, kafa
smda Oskiip ve istanbul'daki eski §iirin riizgarlan esmek
teydi. Aklmda yeni ke§fettigi Bat1 §iiriyle, eski §iiri tart1yor 
ve divan §iirinde daha once gormedigi yeni yonler yeni im
kanlar buluyordu. Nihayet o Avrupa'da, Hilmi Yavuz'un 
"Yahya Kemal ve Dil" ba§hkh yaz1smda soyledigi gibi, 
"§iirin bir dil problemi oldugunu" (125) ke§fetmi§ ve Ser
met Sarni Uysal'la sohbetlerinin birinde §6yle demi§ti: 

- Siir pek kolay yaz1hr bir §ey zannediliyor. Kolay 
olmad1gma bir misal vereyim: Me§hur ressam De
gas, bir giin Mallarme'ye: 
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- "Frans1zcay1, vezni, kafiyeyi biliyorum. Ostelik 
baz1 fikirlerim de var. Fakat yazd1g1m §eyler §iire 
benzemiyor, acaba neden?" demi§. 
Mallarme gulerek §U cevab1 vermi§: 
- "Siir fikirler_k degil, kelime ile yaz1hr". (Yahya 
Kemal'le Sohbetler 45) 

Yahya Kemal Turk §iirini halis olmayan unsurlardan 
kurtarmak ve ona asil unsuru olan ritmi yani "�da;'y1 ver
mek istiyordu. Ona gore, "§iirin asil maddesi mana degil, 
lafizd1" ("Mulakat" 18). 0, anlamm degil, kelimelerin di
zili§inden dogan ritmin, ahengin pe§indeydi ve §6yle di
yordu: 

Ben Turki;:e'de 'poesie pure'u (saf §iir) arad1m. Bunu 
ararken de §Unlara dikkat ettim: 
1- Turk milletinin kalbine sinmi§ kelimelere bakt1m. 
2- Ritimde Turk milletinin sokakta, evde soyledigi 
eday1 arad1m. [ . . .  ] 
Gazellerimde o eski eday1 kulland1m. Ve bu eday1 
kullamrken eski §airlerirnize dikkat ettim. Onlann 
aksayan taraflanm gordum. (Yahya Kemal'le Soh
betler 46) 

Aslmda Yahya Kemal'in, eski §iirde buldugu aksakhk
lar sadece eda konusunda degildi. Edebiyata Dair ii;:indeki 
bir yaz1smda, o eski §iiri "lugat-fiiru§luk","1stilah-perdaz
hk" yani anla§ilmas1 zor, herkesi;:e bilinmeyen kelimeler · 
kullanmak, zoraki te§bih ve istiare oyunlan yonunden de 
ele§tiriyordu ("Siir ve Nesir Suuru" 72). Nitekim o, eski 
tarzda yazd1g1 §iirlerinde hep bu a§lrl zorlay1c1 te§bihler
den istiarelerden uzak durmu§tur. Yahya Kemal, Eski $ii
rin Ruzganyle'de yer alanlar da dahil, §iirlerinde eski §iir
leri tekrarlamaktan, onlan aynen devam .ettirmekt�!1 ka
i;:mm1§ttr. Tanpmar, Yahya Kemal adh yap1tmda, §airin, 
kendi gazellerinden bahsederken onlan daima yeni, Garph 
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(Bat1h manasmda) telakki ettigini soyler (149). Yahya Ke
mal gazellerinde, divan §iirinin en ba§ta gelen konusu a§ki, 
sevgilinin giizelligini, rindligini i§lerken, eski kelimeleri 
kullanmI§ttr, ama bu kelimelerin edas1 ve §iirin estetik ya
p1s1 hep yeni ve Bat1h kalm1§t1r. Kendisini ele§tirenlere ver
digi: "kokii mazrde olan attyim" cevab1 ki "imtidad" gibi 
ge<;:mi§e eklemlenmeyle ilgili biitiin formiiller daha sonra 
ogrencisi Tanpmar tarafmdan "degi§erek devam etmek, 
devam ederek degi§mek" §eklinde ifade edildi, §iirinde 
yapt1g1 mazinin yani ge<;:mi§in malzemesini ve kelimelerini 
kullanarak, yeni ve Bat1h hayal unsurlanyla oriilii bir §iir 
kurmakt1. Yahya Kemal'in eski tarzda yazd1g1 §iirleri, di
van geleneginden ay1ran bir ba§ka ozellik de §iirdeki bii
tiinliik konusundadtr ve Uysal tarafmdan kaleme alman 
§U sozleri dikkate deger: 

Musikimizin §iirimize nisbetle faikiyeti a§ikard1r. 
Derhal goze <;:arpan £ark, eski §iirimizde olmayan 
sentezin (terkip) musikimizde 0Imas1d1r. Eski §iir bir 
tiirlii ba§lar, ba§ka tiirlii devam eder, gene bamba§
ka bir tiirlii biter (Yahya Kemal'le Sohbetler 30). 

Yahya Kemal bu yorumunda hakhdtr. Zira, divan ede
biyat1 bir beyit edebiyat1d1r, kendi i<;:inde bir biitiinliigii 
olan "yek-ahenk" denilen, sadece bir konuyu anlatan ga
zeller, divan §iirinde pek fazla yoktur. Divan §airleri, he
men hemen biitiin Dogu sanatlannda oldugu gibi hep ay
rmttlara dikkat etmi§lerdir. Dolay1s1yla, bir beyit i<;:inde bir 
diinyay1 anlat1rlar, sonra ba§ka konuya ge<;:erler. Divan §ii
rinin <;:izdigi sevgili portresinde y1lan gibi sa<;:lar, ayn bir 
aynnt1d1r, yay ka§lar ayn bir aynnt1d1r. Biitiin bu aynnt1-
larda giizellik vardtr, ama bu aynnt1lar divan §iirinden 
almsa ve onlarla Yahya Kemal'in istedigi §ekilde bir terkip 
yap1lsa, bir ucube ortaya <;:tkar. Divan §iiri bir biitiinliigiin 
dt!gil, aynnt1Iann pe§indedir. Divan §iirinin yaratt1g1 o so-
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yut diinyalar, yani olmayan_ sevgiljler, bizim portresinj <;iz
digimizde ger<;ek hayatta kar§1hgm1 bulamad1g1m1z 90 gii
zellere kar§tt olarak, Yahya _ Kemal giiniin herhangi_ bir 
sahnesinde gorebilecegimiz, hele Eski !jiirin Riizgarzyle'de

ki §iirlerde daha <;ok 18. yiizy1lm, Lale Devri'nin, Sa'da
bJd eglencelerinde gorebilecegimiz giizelleri anlatmt§ttr. 

Yahya Kemal'in eski §iirin riizganyla yazd1g1 gazeller
den biri olan "Mahurdan Gaze!" §aire iiniinii saglayan 
onemli §iirlerinden biridir. Kendi ifadesiyle 1908'de Pa
ris'te yaztlmt§ttr (Yahya Kemal'le Sohbetler 32). Ancak §iir 
1918 ytlmm Mart aymda, yani yazth§mdan yakla§tk on ytl 
sonra ilk olarak Yeni Mecmua' da yay1mlanm1§ttr. 

Gordiim ol meh dfi§una bir §al atup lahurdan 
Giil yanaklar iistiine ya§mak tutunmu§ 111'.lrdan 

Nerdiibanlar busi§-i nermin-i damamyle mest 
indi bin i§veyle bir ka§ane-i fagfilrdan 

Atladt damen tutup ii<; <;ifte bir zevrak<;eye 
Ge<;ti sand1m mah-1 nev ayine-i billurdan 

Halk-1 Sa'dabad iki sahil boyunca fevc fevc 
Va'de-i te§rifine alkt§ tutarken durdan 

Cedvel-i Sim'in kenarmdan bu avazm Kemal 
Koptu bir fevvare-i zerrin gibi mahurdan 
(34) 

Burada <;izdigi tablo, yukanda kendi sozleriyle <;izdigi, 
18. yiizytlm Versailles Saray1'ndaki tablonun bir benzeri
dir. Bu sefer mekamm1z, i<;ihde "Cedvel-i Sim"in de bu
lundugu Sa'dabad'd1r. "Cedvel-i Sim", Lale Devri'nde, 
Sa'dabad'ta insan eliyle yaptlmt§ diimdiiz bir su kanalmm 
ad1dir. Yahya Kemal'in <;izdigi bu tabloya bakacak olur-
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sak; ay gibi parlak, giizel bir sevgilinin omuzlarmda Lahor 
ipeginden yap1lm1§ bir §alla, giil yanaklan iizerine, I§tktan 
bir ya§mak tutarak merdivenlerden indigini goriiriiz. Bu
rada §air, divan edebiyatmm te§bihlerini, ama "giil yanak
lar" gibi <;:ok yalm te§bihlerini kullanmaktadir. Tablo'daki 
merdivenler sevgilinin giydigi elbisenin etf;klerinin doku
nu§lanyla sarho§ olmu§ vaziyettedir. Bu sevgili, bir saray
dan, Sa'dabad'taki bir binadan, fagfurdan yap1lm1§ olan 
kii<;:iik bir saraym merdivenlerinden inmektedir. Ve nazla 
etegini tutup, hemen k1y1da ham olan ii<; <;:ifteye, ii<; <;:ift 
kiirekli bir kay1ga atlar. Buraya kadar olan tablo bir film 
gibi adeta okuyucunun goziiniin oniinde canlanmaktadir. 
Kar§1m1zdaki bir sevgili tablosudur. 

Sa'dabad'm etrafmdaki halk, sevgilinin bu geli§ine al
k1§ tutarlarken Kemal'in de altmdan bir f1skiye gibi bu 
"Mahurdan Gazel"i, o "Cedvel-i Sim'in kenarmdan" ko
par. Bu biitiinliik i<;:eren bir §iirdir; onda divan §iirinden 
almmt§ pek <;:ok §ey vardir, ama bu §iir bir divan §iiri degil
dir. Sairin burada <;:izdigi tablo, Verlaine'in §iirlerinde yap
t1gmm benzeri bir Lale Devri tablosudur. "Cedvel-i Sim" 
Lale Devri'ne bir gondermedir, bize tablonun ana mekam
m venr. 

Siirin biitiiniine bakt1g1m1zda divan §iirinde olmayan 
bir hikaye anlatdd1g1m goriiriiz. Daha dogrusu kii<;:iik bir 
olay, bir giizelin binadan <;:1k1p ii<; <;:ift kiirekli bir kay1ga 
atlay1vermesi anlat1lm1§ttr. 

Bu, ii<; <;:ift kiirek konusu, §iirin yay1mland1g1 devrin es
ki §iir taraftarlarmca <;:ok ele§tirilmi§tir. Zevrak<;:e, kay1gm 
kii<;:iigii demektir. Kii<;:iiciik bir kay1kta nas1l ii<; <;:ift kiirek 
olur, diye tenkit edilen Yahya Kemal, Sermet Sarni Uysal'la 
yapt1g1 soyle§ide bu ele§tirileri hakb buldugunu soyler 
(Yahya Kemal'le Sohbetler 32). Sairin belki de <;:ok sevdigi 
Lale Devri §airi Nedim'in: 
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Eyvah o ii<; <;ifte kay1k ald1 karanm 
Sarki okuyup ge<;ti bir afet var i<;inde 
(Nedim Divanz 337-38) 

beytindeki "ii<; <;ifte kay1k"tan ilham alarak kullamverdigi 
bu terkip giinlerce edebiyat diinyasm1 me§gul etmi§tir. 

Siirde, yay1mland1g1 devirde ele§tirilen bir ba§ka konu 
da "ka§ane-i fagfur" terkibidir. Fagfur, <;in'de bulunan 
<;ok degerli bir madde, yemek takimlan yapdan bir porse
len <;e§ididir. Bundan yap1lm1§ bir saray hi<;bir zaman i<;in 
olmamI§tlr, diye ele§tirilmi§tir (Yahya Kemal'le Sohbetler 
33). i§te, Yahya Kemal'in "Soz Meydam" ba§hkh me§hur 
gazelinin son beyti muhtemelen bu ele§tiriler iizerine soy
lenmi§tir: 

0 §fihu nazm ile tasvir mii§kil oldu Kemal 
Suhan rekaabeti meydan-1 imtihan olah 
(26) 

K1sacas1, Yahya Kemal eski kelimeleri, eski malzemele
ri divan §airlerinden <;ok daha farkh bir §iir anlay1§1y_la, i§
ler. Divan §airlerinin kelime oyunlan, mazmunlan, _ in.san 
giizelligine ait ger<;ek d1§1 tasvirleri onun gazellerinde yok
tur. Soyut degil somut tasvirler vard1r. Mantik d1§1hk, a§m 
miibalaga fazla bulunmaz. Divan §iirinin pek az goriilen 
yek-ahenk gazellerinde oldugu gibi, onun gazellerinde bii: 
konu biitiinliigii vardir. Oyleyse, Yahya Kemal i<;in kulla
mlan, "neoklasik", "son divan §airi" gibi s1fatlann pek ge
<;erliligi yoktur. Bu yiizden, Yahya Kemal'i modern .birge
lenek<;i, eski §iirin riizgannda Avrupah bir §air olarak nite
lemek belki daha dogru 0Iacakt1r. 
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