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ÖZET 

“Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden   
 Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden” 

(Beyatlı, 2010;22) 

Edebiyat ve musiki asırlardır birbiriyle yakın münasebet içinde 

bulunmuş ve bilhassa şiir, müzikalitenin en çok hissedildiği türlerden 

biri olmuştur. Halk şiiri ve Klasik şiirde tezahürleri görülen bestelenme 
yahut direkt müzik eşliğinde söylenebilme durumu Yeni Türk Edebiyatı 

devresinde de kendini, şiirlerin güfte mahiyeti kazanması olarak 

göstermiştir. Yunus Emre, Ercişli Emrah, Fuzuli, Nef’i, Namık Kemal, 

Nigar Hanım, Sezai Karakoç gibi geçmişten günümüze pek çok şairin 

şiirleri bestelenmiş ve Yahya Kemal, şiirleri en çok bestelenen şairlerden 
biri olma niteliğini taşımıştır. 

Ayrıca şiirin kendine has ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon 

gibi unsurları, içinde ritmi barındırmakla birlikte musiki ve şiirin 

“ahenk” noktasında bir birliktelik kurmasını sağlamıştır. Ekseriyetle 

aruz ölçüsü kullanılan ve “ses” e ehemmiyet verilen Yahya Kemal’in şiiri 

de musiki ve şiir münasebetinin birer delili olma hususiyeti  
kazanmıştır. 

Yahya Kemal, sıradan bir dinleyici olmaktan ziyade Türk musikisi 
hakkında ziyadesiyle teorik bilgiye de sahiptir. Yahya Kemal’in sahip 

olduğu bu musiki müktesebatı şiirinde akis bulmuştur ve  aynı 

zamanda Türk musikisi de ondan ziyadesiyle faydalanmıştır. Henüz 

daha hayatta iken pek çok şiirinin bestelendiğini müşahede etmiş ve 

vefatının ardından da şiirleri bestelenmeye devam edilmiştir. 

Daha evvel Yahya Kemal’in şiirinin musiki ile ilişkisine dair 
muhtelif çalışmalar yapılmıştır fakat bu çalışmada hem Yahya Kemal’in 

şiiriyle musiki arasında biçim ve muhteva yönünden bir bağ kurulmuş 
hem de aynı zamanda Türk musikisinde Yahya Kemal’in tesiri 

gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca musiki yalnızca teorik olarak şiirle 

ilişkilendirilmemiş ve kültürün bir parçası olma noktasından da 

incelenmiştir. 

 
 Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu 

tespit edilmiştir. 
**       İstanbul    Üniversitesi,    Türk    Dili    ve     Edebiyatı    Anabilim    Dalı    Yüksek    Lisans    Öğrencisi,      El-mek: 
sevimguldurmez@gmail.com 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8221
mailto:sevimguldurmez@gmail.com


1156 Sevim GÜLDÜRMEZ 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 10/8 Spring 2015 

 

 

 
 

Bu makalede Yahya Kemal’in şiirlerindeki mûsîkî unsurları ve 

Yahya Kemal’in Türk mûsîkîsi açısından taşıdığı ehemmiyet iki bölüm 
halinde incelenmeye çalışılmıştır. İlk olarak Yahya Kemal’in şiiri, mûsîkî 

nokta-i nazarından mana ve biçim yönünden incelenmiş, Türk mûsîkîsi 

bestekârlarının adının geçtiği beyitler üzerine tespitler yapılmış ve ikinci 

bölümde musiki ve şiir ilişkisi bağlamında bestelenen şiirlerinden 

örnekler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: şiir, mûsîkî, Yahya Kemal 

 

 

TURKISH MUSIC IN THE POEM OF YAHYA KEMAL AND 
YAHYA KEMAL IN THE TURKISH MUSIC 

 
 

STRUCTURED ABSTRACT 

The objective of this work is to ascertain Yahya Kemal’s poetry’s 
connection to music and at the same time to specify the importance of 

Yahya Kemal’s poetry in terms of Turkish Music. Yahya Kemal  made  

use of classical art in his poetry frequently but music took part in his 

poem involving its meaning beyond only being an art branch. Besides 
Turkish Music did not mishit Yahya Kemal’s poetry but provided it to 

gain lyrics quality. So this research has been made both to indicate the 

relationship between literature and music and to look into Yahya 

Kemal’s poems from this perspective. 

Literature and music have been closely connected to each other  

for centuries and especially poetry has been one of the types in which 
musicality is felt. Composing appearing in folk poetry and classical 

poetry or the situation of being said in company with direct music has 

showed itself as poetry having gained the quality of lyrics during New 

Turkish Literature. Poetry of many poets from past to the future  such  

as Yunus Emre, Ercişli Emrah, Fuzuli, Nef’i, Namık Kemal, Nigar  
Hanım, Sezai Karakoç has been composed and Yahya Kemal had the 

characteristics of being one of the poets whose poetry has been 

composed most. 

Besides poetry’s specific factors such as meter, rhyme, assonance, 
alliteration provided poetry and music to be associated based on 

harmony as well as hosting rhythm in itself. Yahya Kemal’s poetry, who 

mostly used aruz prosody and gave much importance to voice, has 
gained the importance of being evidence of the connection between 

poetry and music. 

Yahya Kemal, rather than being an ordinary listener, has an 
excessive theoretical knowledge about Turkish Music. Yahya Kemal’s 

this body of knowledge about music took place in poetry and at the 

same time Turkish Music highly made use of it. When he was alive he 

observed that mcuh of his poetry has been composed and after he died 

his poetry continued to be composed. 

In this article, the music aspects in the poems of Yahya Kemal 

and the importance of him in terms of Turkish music are tried to study 

in two parts. Firstly, Yahya Kemal’s poem is examined in terms of 

meaning and formation from the point of music and the couplets  where 
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the Turkish music composers are cited are observed and in the second 
part, some examples are presented from his composed poems in the 

context of music and poetry relation. 

While conducting this study, all available resources and other 

studies on Yahya Kemal’s life and works were reviewed and his poems 

that are the main subject of this study were especially elaborated. The 

proems were firstly searched and observed on the basis of music and 
then a list of the composed poems was made by referring to the Turkish 

music resources. In the general framework, the music and poetry are 

studied in relation to the Yahya Kemal’s poems and Turkish music in 

the context of the main subject. 

Before, many studies were made on relation between the Yahya 
Kemal’s poems and music but in this study, both a link is established 

between the Yahya Kemal’s poems and music in termns of formation 

and conten and also Yahya Kemal in Turkish music is  shown.  

Moreover, the music is not only related to the poetry in theory but also 

studied as being a part of the culture. 

Yahya Kemal born in 1884 and died in 1958 was raised by the 
empire culture, recognized the West by going to France and observed 

the establishment and recovery phases of a new state after a while of 

his return. He also observed the literature, which never lost its 

movement and actuality together with these phases, and the stages tha 

the literature went through. 

He had been affected from Servet-i Fünun (Wealth of Knowledge) 

poem that he met before he going to Paris but he had never been 

bounded to any flow, ecole, community or movement –except for a short 

“adventure” of a flow called “Nev-Yunanilik”- and he did not participate 

in the such discussions as syllabic-prosody, national-not national but 

only expressed his opinions on certain issues after returning from Paris 
and he never wrote poetry only for ideas as well as creating poems of his 

ideas without thinking that the poem should have a functional nature 

and he melted the new, the old, the present time and the future in his 

poems always by supporting the integrity and composition and created 

his own language of poetry. 

Yahya Kemal wrote all of his poems by using aruz prosody except 

for the poems called “Ok” written by using syllabic meter and 

“GeceBestesi”, “KarnavalveDönüş”, “Ufuklar”, “İstanbul Ufuktaydı”, 
“Fenerbahçe” that he wrote by using free meter. Aruz prosody brought 

rhythm to his poetry and the rhythm brought the music. He used 

couplet basis in his poems other than such verse types as rubaie,  

ballad and square but it became an element creating integrity rather 

than separating the poem and bringing certain parts to the forefront. 
Moreover, Yahya Kemal gave a lot of importance to the use  of rhyme  

and the repeated voice. He used figure of speech and applied this to all 

of the poem rather than focusing on only a word. The language he used 

is also very important in terms of being the living Turkish language of 

that period. Because he presented a language by synthesising the “new” 

language with the formation properties called “old” and thus, managed 
to integrate the music to the poem by bringing fluency and melody to  

the language. 
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Yahya Kemal’s poems have overtones of Turkish music in terms of 

formation and meaning and is a course where the music terms and the 

names of the composers are used and where the nation, history, all life 
are looked from betwen the “curtain” of them. Besides such elements as 

repetition of such voices, words and verses as aruz, rhyme, repeated 

voice, figure of speech, alliteration, assonance and using words that are 

in harmony with each other; he looks at the nature, İstanbul, love, 

death and the homeland by hearing the music that combines under one 

roof the past, present and the future that contain the adventure of the 
whole nation. 

Servet-i Fünun poetry that he observed in his youth and was 

affected for a period of time, the attention he gained in his years in 

Paris, the idea of composition the created after returning to the 

homeland and the poems he wrote on the basis of all of these elements 
present an “integrity” and, the aspects that his dominance over the 

music, the fact that he did not participate in the literature formations in 

his period but created a new poetry language by using the old material 

ensured that he wrote poems that affect and impress the rising 

generation for years by harmonising the tradition and modernity. Yahya 

Kemal elaborating his poems tried to achieve the perfection by 
meticulously thinking on the words for years and reated a “language 

music” by giving importance to the “spiritual melody”. 

Yahya Kemal thought that the works of such composers as Dede 
Efendi, Itri, Hafız, Tanburi Cemil and Seyyid Mehmed Nuh, whose 

names he cited in his peoms and to whom he even dedicated some of  

his poems, had a nature of uniting the nationals and found the whole 

culture in pleasant music. 

Beside the fact that Yahya Kemal’s having a grasp of Turkish 
music reflected on his poems, Turkish music also benefited 

substantially from his poems and many of his poems were composed 

and gained for the Turkish music. Yahya Kemal observed some of them 

while he was alive and his works are continued to compose after his 

death. 

Key Words: poem, music, Yahya Kemal 

 

Giriş 

Mûsîkî, notalar arasında kurulan isabetli bir uyumdan müteşekkil ses yahut sessizlik ve 

ahenk unsurlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir ezgiler manzumesidir. Şiir ve mûsîkînin 

yakınlığı da bu noktadan başlar. Asırlardır pek çok şiirin bestelenmesi de bu yakınlığın bir neticesi 

olarak vuku bulmuştur. Yahya Kemal’in şiirlerinden yükselen mûsîkî sesleri, mazi, an ve atinin bir 

terkibi olmasının yanında mûsîkî ve şiirin ayrılmaz bir bütün halinde sunuluşunun sesleridir. 

Şiirinin inşasında mühim bir yer teşkil eden aruz, aruz ile birlikte kullanılan kelime, mısra 

tekrarları gibi ahengi sağlayan diğer unsurlar dışında serbest olarak yazdığı şiirlerinde de aynı 

uyumun bulunması, mısralarda bizzat kullanılan musiki terimleri ile zikredilen pek çok bestekarın 

adı, bütün bir milletin macerasını, imtidad fikrini ve musikiyi bir terkip halinde sunuşu, şiirini hem 

mana açısından hem de biçimsel açıdan musikiye yaklaştırarak bir yekparelik sağlamıştır. Klasik 

şekillerin, dönemin Türkçesi ile oluşturduğu birliktelikten hasıl olan şiiri, usta şairin elinde bir “dil 

musikisi”  meydana  getirerek pek çok kişiyi tesiri altında  bırakmıştır.  Paris’e gitmeden  evvel   ve 
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Paris’te geçirdiği seneler, “mektepten memlekete” dönüşü ile karşılaştıkları, Yahya Kemal’e 

kendine has bir duyuş tarzı kazandırarak şiirinin teşekkülünde ehemmiyet arz etmiş, klasik sanatlar 

bizatihi musiki onu kendine çekmiş, Şark ile Garp’ ın aynı potada eritilmesi neticesinde ortaya yeni 

bir duyuş tarzı çıkmış ve musiki de bu duyuş tarzına eşlik eden unsurlardan biri olmaya muvaffak 

olmuştur. Dolayısıyla Yahya Kemal’in şiiri, Doğu ile Batı’nın çok başarılı bir bileşkesi haline 

gelmiştir. (BAYRAK; 2009; 1524) 

Yahya Kemal, “Ok” manzumesi ve serbest bir biçimde yazılan birkaç şiiri dışındaki bütün 

şiirlerini aruz veznini kullanarak yazmıştır. Şiirine bu ölçünün getirdiği şekil ve dil özellikleri ile 

onun ihtiva ettiği mana evreni de beraberinde gelmiştir. 

Şiirlerinde aruzdan kaynaklı olarak bulunan birbiriyle son derece uyumlu sesler ve 

kelimeler, mısralar arasında vuku bulan ahenk unsurları, kafiye, redif gibi biçimsel yönden 

müşterekliği sağlayan öğeler yanında yer alan mazi, an ve istikbalin birleşiminden meydana gelen 

bir terkip ışığında oluşmuş musiki nağmelerinin sesi duyulur. Yahya Kemal’in mükemmeli ve 

güzeli arayan tavrı şiiri ve musikiyi bir araya getirerek bir bütünü teşkil etmiştir. Hem mana hem de 

biçim yönünden birbirini tamamlayan bu birliktelikten hasıl olan pek çok şiiri de bestelenmiştir. 

Ayrıca bizzat şiirlerinin başlığında yer alan İsmail Dede Efendi, Tanburi Cemil Bey, Itri 

Efendi gibi Türk musikisinde mühim bir yer teşkil eden bestekarların yanında, bazı şiirlerini bu 

bestekarlara ithaf etmiş ve pek çok şiirinde de makam isimlerini çağrıştıracak başlıklar kullanarak 

Türk müziğinde bulunan önemli kavramlara yer verilmiştir. 

 

Yahya Kemal’ in şiirine Türk musikisi hakimdir fakat tıpkı şiirleri gibi nesirlerinde de 

musiki ile olan bağı kopmamış, bu bağ kendini bilhassa şiirlerinde hem yapı hem de muhteva 

unsurlarının kullanılması olarak göstermiştir. (Kaplan, 2010;219) Bu bağlamda klasik sanatların 

birbiriyle uyum içinde yer aldığı şiirlerinde, tüm sanat dalları müşterek bir noktaya işaret etmiş, 

mimari gibi musiki de Yahya Kemal’in estetiğinin teşekkülünde mühim işlevleri olan bir sanat dalı 

olmuştur. ( DOĞAN, 2012; 911). Sanatların tedahülünden hasıl olan estetik, inceleme konusu olan 

şiirlerinde kendini musiki ile göstermiştir. 

Yahya Kemal’ in Şiirinde Türk Musikisi 

1. Şiirinin Mana Yönünden İncelenmesi 

Yahya Kemal’in şiirini anlayabilmek için, Malazgirt savaşından bu yana altı yüz yıllık bir 

kültür birikimini içinde taşıyan imparatorluk kültürünü, sonrasında yeni bir devletin kuruluş 

merhalelerini ve bu devletin kuruluşunu sağlayan ruhu, Şark ile Garp’ın sentezi sonucunda 

kazanılan bir nokta-i nazarla idrak etmek gerekir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ ın deyimiyle “eve dönen 

adam”, tüm Türk tarihinin ve insanın macerasını milli kültürün içinde barındırıldığı Türk 

musikisinde bulur ve onu, şiirin musikisi yahut bir musikinin şiiri haline dönüştürür. Yahya 

Kemal’in eserlerinde mühim bir yer teşkil eden kollektif ruh kendini klasik Türk musikisine has 

seste gösterir. ( Aktaş, 2012: 173) 

Kendi Gök Kubbemiz’ de yer alan “Mevsimler” şiirinde Yahya Kemal, bu duyuş tarzını 

musikiyle birleştirerek Boğaz’a Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin Nevakar’ı penceresinden 

bakılmasını ister: 

 

Güneş doğmadan mavileşmiş Boğaz’dan, 
Neva- kar açılsın bütün ses ve sazdan 

Ufuklarda sürsün zafer musikisi  ( Beyatlı, 2010: 24 ) 
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Mısraların birbiriyle uyumundan müteşekkil yükselen ezgiler, Yahya Kemal’in “terkip” 

fikrinin müşahhas ifadelerinden birini teşkil ederek Boğaz etrafında birleştirilen musiki ve şiir hem 

mana hem de biçim hususiyetleri bakımından estetik bir görünüm arz eder. 

“Gece” isimli şiirinde de “Hayal Şehir’’ e mehtabın sürüklendiği sulara kapılıp giden bir 

rüya aleminin aralığından bakarak İstanbul’un sahip olduğu her hususiyeti bir musiki eseri gibi 

pürüzsüz bir bütün halinde görür. 

 

Hulya tepeler, hayal ağaçlar… 
Durgun suda dinlenen yamaçlar… 

 

Mevsim sonu öyle bir zaman ki 

Gaip bir musikiydi sanki. 

 

Gitmiş kaybolmuşuz uzakta, 

Rü’ya sona ermeden şafakta… (Beyatlı, 2010: 30 ) 

Bir bestenin notaları gibi sıralanan “tepeler”, “ağaçlar”, “yamaçlar” kelimelerinin, sularda 

sürüklenip giden mehtabın meydana getirdiği ahenk, suyun durgun akışıyla rüya arasında kurulan 

teşbih ve mevsim sonunun nişanı olan İstanbul’un kendine has tabiatı Yahya Kemal’e “gaip bir 

musiki” yi hatırlatır. Sevengil; “Bu mısraları dinlerken veya okurken Boğaziçi mehtabının Yahya 

Kemal mısralarından içimize tatlı tatlı sızan, bizi musikisiyle dolduran havası ile sarıldığınızı 

sanırım.” (Sevengil, 1964: 390)  diyerek şiirin okuruna verdiği hissin bir ifadesini sunmuştur. 

Yahya Kemal, 1903 yılında Paris’e gitmiş, dokuz yıl orada kaldıktan sonra 1912 yılında 

memlekete dönmüştür. Paris’te geçirdiği yıllarda yaptığı okumalar, tanıştığı sanatkarlar, 

edebiyatçılar, eğitim gördüğü hocalar, bir bütün olarak orada geçirdiği tüm zaman boyunca 

müşahede ettikleri ona yeni bir duyuş getirerek içinde yetiştiği kültür ile Batı kültürünün sentezini 

yapma iradesi kazandırmıştır. Paris’te Fransız kültürünü yakından tanıma imkanı sağlayan şair, 

zamanla kendine has fikirler meydana getirmiş ve sahip olduğu terkip fikrinin temellerini orada 

atmıştır. (Akyüz, 1986; 718) 

“Karnaval ve Dönüş” şiirinde geçen mısralar, Garp’tan Şark’a doğru olan yolculukta 

musikinin tesiriyle mazinin an’a taşınarak hatırlanmasının yahut yeniden yaşanmasının bir ifadesi 

olmuştur; 

Nis karnavalda eğleniyor; 

Her yandan haykırış ve gülüşler… 

Bir haftadan beri 

Rü’yalarımda sallanıyor vals etekleri… 

İçmek, gülüşmek eski zaman itiyadıdır. 

Bu karnaval, 

Geçmişde bağbozumlarının belki yadıdır. 

Garb aleminde eğlenişin bir misali bu. 

Yunan, Latin, Cermen’i tek cins eden hava 

Esmiş bu mavi sahile bir musiki gibi. 

Neş’eyle süslüyor verilen her ziyafeti 
Geçmiş devirlerin nice şirin kıyafeti. (Beyatlı, 2010:37) 

 
Yahya Kemal, şiirin devamında Çamlıca’ya doğru bir yolculuktan bahseder. Nis’ten 

Çamlıca’ya doğru bu gidişte şiirinde kullanılan en mühim kavramlardan biri olan rüyayla  

musikinin bir araya getirilmesinden hasıl olan bir uyumun ayak seslerini duyurur. Üstelik bu  şiirde 
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aruz kalıplarının sınırları dışına çıkılmasına rağmen sözcükler “deruni ahenk”in oluşturduğu mana 

evreninde bir bestesinin notaları gibi akıp gider. Kelimelerin sesleri arasında kurulan bu münasebet 

onun musiki cümleleri kurmasını sağlar. (Kaplan, 2010: 238 ) 

Musikiden izler görülen bir başka şiiri de “Deniz Türküsü” dür. Tanpınar bununla ilgili 

olarak; “Yahya Kemal, ‘Deniz Türküsü’ ile Türkçe’nin pek az bilinen bir tarafını lûgatın 

kamusundan çıkartmış oldu; bize dilin mûsîkî ve nüans kabiliyetleri hâlinde yeni ufuklar açtı.” 

(Tanpınar, 2011; 327) “Filhakika bu manzume, şiirin mahiyetini hiç kaybetmemek şartıyla, ancak 

musikinin verebileceği hazların içinde başlayıp biten bir eserdir.”  ( Tanpınar, 2011;328) demiştir. 

 

Yolda benzer hem uzun, hem de güzel bir masala 

O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla. 

Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır; 

Hilkatin gördüğü rü'yâ biter, etrâf ağarır. 

Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri 

Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri... 

Mûsikîsiyle bir âlem kesilir çalkantı; 

Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı. (Beyatlı, 2010;56) 

 
Gök, deniz, gece ve musiki bu şiirin mana evreninin temel durak noktalarını oluşturur. Gök 

ve denizin, birbirinden ayrı fakat birbiriyle aynı ufuk çizgisinde birleşen bu iki maviliğin  

üzerindeki perdenin açılması bir musiki eserinin perdesini bize çağrıştırırken tevriyeli bir kullanım 

arz etmiş ve kullanılan kelimeler arasındaki ahenk de buna kuvvet vermiştir. 

Prof. Nihat Reşat Belger, Yahya Kemal’in ölümünün kırkıncı yıl hatırasına özel hazırlanan 

bir kitapta onunla ilgili bir anekdot paylaşır ve Yahya Kemal’in ağzından Mallerme’ in “Aziz 

dostum şiir kelimelerle değil fikirle yazılır.” ( Yetiş, 2000; 189) dediğini bize aktarır. Yahya 

Kemal’in çıkış noktası budur. Kelimeler Klasik edebiyat geleneğinin de tesiri ile bir kuyumcu 

titizliğiyle şiire yerleştirilir, üzerine yıllarca düşünülür, kitap basılsa bile üzerine değişiklikler 

yapılma yoluna gidilir, en iyi olana ulaşılmaya çalışılır ve bu iyi olan kulağımıza sonunda musiki 

nağmeleriyle birlikte gelir. “Nazım ipliğine inci dizmek” gibi bir titizlikle kelimeler şiirde 

kendilerine ait olan yeri önünde sonunda bulur. 

“Hüzün ve Hatıra” şiirinde; 

 

Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri, 

Yaprakların döküldüğü hicranlı günleri, 

Andım birer birer, acıdım kendi halime. 

Aksetti bir dakika uzaktan hayalime 

Tenha Emirgan’ın Çınaraltı’nda kahvesi, 

Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesi. 

Hem başka hem de hayli yakın karşı mabede, 

Mermerle kaplı çeşmede, mevzun kitabede, 

Baktım Yesari hatlarının bir nefisine, 

Daldım çoşup giden denizin musikisine. (Beyatlı, 2010; 67) 

 

Resim, şiir ve ses bir bütün halinde sunulur, bir filmin kareleri gibi mısralar zihinlerde 

vücut bulurken fondan musiki sesleri duyulur. Şiir, hem göze hem kulağa hitap eder. Dökülen 

yapraklar, tenha, hüzün, hicran gibi sözcüklerin çağrışım yaptığı sonbahar mevsimi, İstanbul’un 

semtlerinin başka bir görüntüsünü aksettirirken bir yandan da poyrazla söyleşen yaprakların sesi ile 
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denizin musikisine kapılıp gidilir. Tüm bunların arasında tarih, mevzun kitabelerle, Yesari’nin 

hattıyla bütüne dahil olur ve karşımıza bir “dil musikisi” çıkar. Tesiri altında kaldığı bazı Batılı 

şairler gibi Yahya Kemal de şiirin her şeyden evvel bir dil musikisi olduğunu düşünür. (Kaplan. 

2010: 237) 

Yahya Kemal’in serbest nazımla yazdığı “Gece Bestesi” isimli şiirinde; 

 

O kuş en kuytu bahçelerde öter; 

Sarmaşıklarla yüklü vâdîde; 

Hiç bir el değmemiş ağaçlarda; 

Geceden tâ şafak sökünceye dek 

Yükselir perde perde içli sesi; 

En uzun nağmesiyle, bir müddet, 

Gaşyeder  yeryüzünde dinliyeni; 

Bir zaman gökyüzünde yalnız o ses, 

O terennüm kalır; 

Gaşyolur dinledikçe yaldızlar. 
… 

O kuşun ömrü, bir güzel gecede, 

Bir güzel beste söylemekle geçer. 

O kuş en kuytu bahçelerde öter; 

Hayâl içinde yaşar, 

Hayâl içinde ölür. (Beyatlı, 2010; 68) 

 
“Hayal içinde yaşayıp hayal içinde ölen” , yalnızca bahar mevsiminde görünen, sesiyle 

insanları kendinden geçiren bir kuşun macerasını izleriz. Yalnız kuşun içli sesi terennüm eder, 
gökyüzünde bir tek bu ses kalır. “O ses” yani bütün bir musiki, toplumun tüm macerasını içinde 

barındırır yahut Yahya Kemal, toplumun geçirmiş olduğu macerayı musikide bulur.1
 

Yahya Kemal’in Dergah Mecmuası’nda yayımlanan şiirlerinden biri olan “Ses” 

manzumesi; 

 

Dalgın duyuyor rüzgarın ahengini dal dal 

Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal. 

Bir lahzada bir pancur açılmış gibi yazdan 

Bir bestenin engin sesi yükseldi boğazdan. 

Coşmuş yine bir aşkın uzak hatırasıyla, 

Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla. 

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi, 

Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. (Beyatlı, 2010;78) 

 
ismine uygun olarak bir ses etrafında teşekkül eder. Boğaz’dan gelen musiki sesi şairi nekahet hali 

içine sokar  ve  bir  rüya  alemine  sürükler  ta  ki  şair  ani  bir  üzüntüyle  rüyadan  uyanana kadar. 

 
1 Huzur’da Mümtaz sokakta oynayan kız çocuklarının türküsü karşısında; “ Devam etmesi lazım gelen, işte bu türküdür. 

Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi; ne Hekimoğlu Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, 

hatta ne de mahallesi. Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona 

bizim damgamızı basan şeylerdir.” (Tanpınar, 2011;23) demiştir. “Gece Bestesi” nde de gökyüzünde sadece tıpkı 

Mümtaz’ın rastladığı çocukların türküleri gibi “o ses” kalır. 
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Baudelaire’nin Correspondances şiirinde söylenildiği gibi; “…renkler, sesler, kokular /birbirine 

seslenir, birbirini yanıtlar.” (Charles Baudelaire çev. Erdoğan Alkan,2005;25)  “Ses” 

manzumesinde de böyle bir durum söz konusudur, sesin çağrışım gücünden faydalanılmıştır. 

Yahya Kemal’in musiki tesiri görülen bir başka şiiri de “Altor Şehrinde” şiiridir; 

 

Schiller bu karlı dağlara gelmişti genç iken; 

Hürriyet özleyişlerinin musikisini 

Duymuş ve söylemişti çelikten sada ile. (Beyatlı, 2010; 96) 

 
Schiller’in Alman kültürünün keşfi ve idraki, Almanların kültürel manada hürriyeti için 

eserler vücuda getirdiğini biliyoruz. Yahya Kemal, halkın ortak iştirakiyle ve Schiller gibi ünlü 

edebiyatçıların çabalarıyla gerçekleştirilmeye çalışılan bu hareketi “hürriyet özleyişlerinin 

musikisi” olarak ifade eder, çünkü musiki de tıpkı diğer kültürel unsurlar gibi müşterektir. Burada 

kastedilen hürriyet, maddi manada savaş gibi mücadelelerle kazanılan bir hürriyet değil, manevi 

anlamda kendi kültürünü bulmaya bağlı bir hürriyettir ve bu durum musikiyi duymak ve  

söylemekle mümkün gözükür yani idrak ve onu ifade etme kuvvetiyle. 

Yahya Kemal’ in  “Madrid’de Kahvehane” isimli şiirinde; 

 

Bâzan gönül dalar suların mûsıkîsine 

Bâzan Yesâri hatlarının en nefîsine. (Beyatlı, 2010; 102) 

 
Yine karşımıza Yesari’nin hattı ve musiki çıkar fakat bu sefer suların musikisine dalan gönüldür. 

Çünkü musiki burada bir tercihtir ve gönül Madrid kahvehanelerinden ziyade Emirgan’ın Çınaraltı 

kahvehanesinden yanadır. 

Nihat Sami Banarlı’nın; “Yahya Kemal’in divan şiirimizin şekil ve söyleyiş incelikleriyle 

terennüm ettiği, o şiirin estetiğiyle söylenmiş klasik şiirler kitabıdır.” (Banarlı,2014;295) dediği 

Eski Şiirin Rüzgârıyle isimli şiir kitabında yer alan “Çamlıca Gazeli” nde; 

 

Biz şi’ri böyle söyledik ağyâr söylesün 
Hem dost söylesün bunu hem yâr söylesün 

 

Renk aldı özge âteşimizden şarâb ü gül 
Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün 

 

Mızrâb-ı tab’ımız sözü kalbetti besteye 

Hem beste söylesün bunu hem kâr söylesün 
 

Esrâr-ı nazmı şerhedemez akl-ı dünyevî 

Eflâke perr ü bâl açan efkâr söylesün 

 

Bîgâneler bu sâhada mâzurdur kemâl 

Erbâb-ı zevk şi’rimi her bâr söylesün  (Beyatlı, 2008, 35) 

 
“Şiir söylemek”, asırlardır edebiyat mahfillerinde, meclislerde yahut halk arasında devam 

eden bir geleneğin ürünüdür ve kimi zaman bu şiirlere ezgiler de eşlik etmiştir.  Yahya Kemal’in  

bu  şiirinde  de  musikinin zaman zaman sözün  önüne  geçtiğini,  sanki şiirin bir  musiki  eseri gibi 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Ffleursdumal.org%2Fpoem%2F103&amp;ei=UzTJVKLIKcLhaPLmgogI&amp;usg=AFQjCNEiInKIM_N3-q_eg3YK0cLx5FDs0w&amp;sig2=pIe3n7B6jawdrnb3oTueQw
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terennüm edilebilmek için ya da o hislerle yazıldığını söyleyebiliriz, zira “sözü besteye kalbetmek” 

bunun en somut ifadelerinden biridir. Mısralarda kullanılan ve anlamla da birebir örtüşen “beste” 

sözcüğü de musiki seslerinin doruk noktalarına ulaşmasını sağlamış, buna kuvvet veren bir unsur 

olmuştur. 

Yahya Kemal’in şiirinde geçen bestekar isimleri başka bir bölümde incelenecek fakat 

burada yalnızca “Tanburi Cemil Bey’in Ruhuna Gazel” den bir beyit üzerinde mana açısından 

durulacaktır; 

Cümle ervâh-ı makamât açılır arşa kadar 
Rast Mâhur ile Uşşak Muhayyer'le döner   (Beyatlı, 2008; 42) 

 
Kadehlerin elden ele dolaşıp raksların sabaha kadar devam ettiği Cemşid’in meclisinde 

musiki de eksik olmaz. Türk Sanat Müziğinde kullanılan makamlardan biri olan rast, rast 

perdesinde başka bir makam; muhayyer, Türk müziğinde ziyadesiyle kullanılan bir diğer makam; 

mahur, “aşıklar makamı” anlamına gelen ve Türk musikisinin ana makamlarından birini teşkil eden 

uşşak makamlarının adı şiirde zikredilmekle birlikte meclisin ve şiirin en mühim unsurlarından biri 

musiki olmuştur. 

Yahya Kemal, “Derin Beste” isimli şiirinin ikinci beytinde musiki ile tabiatı iç içe geçmiş 

bir biçimde sunar; 

 

Her yanda musikiyle akar cuy-barlar 

Her bad-ı subh ü şam ile eşcar söylenür (Beyatlı, 2008;45) 

Her yanda musikiyle akan ırmaklar, sabah rüzgarı, akşam, ağaçlar bu ezgiler manzumesine 

dahil olur. Musiki, yalnız insan yahut çeşitli aletler ile icra edilen bir şey olmaktan çıkarak tabiatın 

kendisinde vücut bulur. 

“Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş” kitabında yer alan Yahya Kemal’in 

yazdığı rubainin son iki mısrasında ahengin ve bütünlüğün bozulması için yalnızca bir telin 

kopmasının bile kafi geleceği hem asıl anlamıyla mümkün görülürken hem de hayata dair bir 

durumu ifade etmek açısından tevriyeli bir kullanımla kendine yer bulmuş ve musiki, bunun ifadesi 

olarak mısralarda kullanılmıştır; 

 

“Bir bitmeyecek şevk verirken beste 

Bir tel kopar ahenk ebediyyen kesilir.” (Beyatlı, 2004; 36) 

 
Eski Şiirin Rüzgarıyle şiir kitabında müstakil olarak bir “şarkı” bölümüne yer verilmiştir ve 

bu bölümde yer alan “Mihrabad”da “fasl-ı Sultani Yegah”, “kainat-ı gaybı tel tel yoklayan mızrab” 

gibi ifadelerle musiki şiire sokulmuştur. 

Yahya Kemal ;” Eski telakkiye (Türk şiirindeki eski telakkiye) göre şair, bir mevzuu, bir 

fikri, bir hayali, bir hissi pürüzsüz ve selis bir ifade ile söylerse, işini görmüş yani mısraı söylemiş 

olduğunu farz ederdi. Halbuki, bu ikinci telakkide, lisanın bütün pürüzsüzlüğü, selaset ve belagatin 

bütün kaideleri şiirin söylenmesine kifayet etmez. Lakin ritmin lisan haline gelmesi yani musiki 

cümlesinin belirmesi, şiir yaratmakta yegane yoldur.” (Akyüz, 1986,731-32) demiştir. 

Tüm bunların ışığında Yahya Kemal’in şiirinde musikinin önemli bir yer teşkil etmesinin 

yanında Yahya Kemal’i diğer şairlerden ayıran en önemli hususiyet; milli varlığı bir bütün halinde 

şiirlerinde işlemesidir. Zira onun şiirinde tarih,  mimari, dini hayat, vatan coğrafyası,  milli    benlik 



Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 10/8 Spring 2015 

Yahya Kemal’in Şiirinde Türk Musikisi ve Türk Musikisinde Yahya Kemal 1165 
 

 

 
 

 

her yönü ile ele alınmıştır. (Birinci,2000;236) Bu sebeple onun şiirini bir bütün olarak 

değerlendirmek ve bu bütünden yükselen musiki sesini duymak gerekir. 

2. Şiirinin Musiki Perdesinden Biçimsel Açıdan İncelenmesi 

1884 yılında doğan ve 1958 yılında hayatını kaybeden Yahya Kemal, imparatorluk 

kültürüyle yetişmiş, Fransa’ya giderek Batı’yı tanımış ve geri döndükten bir müddet sonra da yeni 

bir devletin kuruluş ve kendini toparlama devrelerini müşahede etmiştir. Tüm bu devrelerle birlikte 

hareketliliğini ve aktüelitesini hiç kaybetmeyen edebiyatı ve onun geçirdiği merhaleleri de 

izlemiştir. 

Paris’e gitmeden evvel tanıştığı Servet-i Fünun şiirinin tesirinde kalmış fakat tam olarak 

hiçbir zaman - kısa bir Nev-Yunanilik “macera”sı dışında- bir akıma, ekole, topluluğa, harekete 

bağlı kalmamış, Paris’ten döndükten sonra da karşılaştığı hece-aruz, milli-gayri milli gibi 

tartışmalara bazı hususlarda görüş bildirmek dışında katılmamış, şiirin işlevsel bir mahiyet taşıması 

gerektiğini düşünmeden, fikirlerinin şiirini meydana getirmekle birlikte asla salt fikir için şiir 

yazmamış, hep bütünlük ve terkip fikrinden yana olarak eski, yeni, mazi, an ve istikbali şiirinde 

eritmiş, kendine has bir şiir dili meydana getirmiştir. 

Hece ölçüsüyle yazılan “Ok” manzumesi, serbest bir şekilde yazdığı “Gece Bestesi”, 

“Karnaval ve Dönüş”, “Ufuklar”, “İstanbul Ufuktaydı”, “Fenerbahçe” gibi şiirleri dışında Yahya 

Kemal, tüm şiirlerini aruz vezni ile yazmıştır. Aruz vezni şiirine ritmi, ritim de beraberinde 

musikiyi getirmiştir. Rubai, şarkı, murabba gibi nazım biçimleri dışında yazdığı şiirlerde beyit 

esasını kullanmıştır fakat bu şiirini bölmek, parçayı ön plana çıkarmak yerine bütünlük sağlayan bir 

unsur olarak yerini almıştır. Tüm bunlar dışında Yahya Kemal, kafiye ve redif kullanımına da 

ziyadesiyle önem vermiştir. Söz sanatlarını kullanmış fakat bunu yalnızca bir kelimenin üzerine 

yoğunlaşacak şekilde yapmadan tüm şiirine yaymıştır. Kullandığı dil, dönemin yaşayan Türkçesi 

olması açısından da oldukça mühimdir. Çünkü, o “eski” diye nitelendirilen şekil özellikleri ile bu 

“yeni” dili bir sentez halinde sunarak dile akıcılık, ahenk kazandırarak şiire musikiyi sokmayı 

başarabilmiştir. 

Bazı araştırmacılar tarafından; “Yahya Kemal’in şiiri, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş 

kırk odalı, ihtişamlı bir yapıdır. “ ( Pekin ve Tevfikoğlu, 1988; 170) tespiti yapılmıştır. Bu 

bağlamda Yahya Kemal, “kelimeler istifi” diye izah ettiği şiirde, şiirin bütününü bırakın yalnızca 

bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirirsek bile büyüsünün hemen bozulacağına işaret eder. 

Aruzun kullanılması sebebiyle biçimsel açıdan da birbirine oldukça sıkı bir münasebetle bağlı olan 

kelimeler, yapılacak en ufak bir değişiklikte yalnız bulundukları mısranın değil şiirin bütününü 

etkileyecektir. Çünkü kelimeler kelimelere, kelimeler, mısralara, mısralar beyitlere, beyitler diğer 

beyitlere, beyitlerin tümü şiirin bütününe bağlıdır. Daha evvel de bahsedilen bütünlük  bu 

münasebet neticesinde doğmuştur. 

Serbest olarak yazdığı beş şirinde de vezin kullanılmamasına rağmen Yahya Kemal, 

birbiriyle uyumlu kelimeler seçerek, ses tekrarlarına yer vererek diğer şiirlerinde gördüğümüz 

ahengi bu şiirlerine de kazandırmıştır. Çünkü onun şiirinde önemli olan unsur sestir ve Yahya 

Kemal bunu vezin dışında da sağlamanın yollarını bulmuştur. 

Yahya Kemal’ den evvelki büyük şairler de şiir diline ehemmiyet vermiş fakat Yahya 

Kemal, şiir dilini bir estetik mesele olarak görmüş ve bilinçli bir şekilde dil üzerinde durarak teorik 

yazılarıyla şiir dilini bir problem olarak telakki etmiştir. ( Okay, 2013;184) Yahya Kemal’in bu 

tutumu bir “dil musikisi” oluşmasını sağlayan en önemli hususlardan biridir. Ahengi sağlayan 

yalnızca kafiye, redif, ölçü gibi unsurlar değil, konuşulan Türkçe’nin en zarif şahsiyetine bürünerek 

şiirde kendine hiç yadırganmayacak bir yer teşkil etmesidir. Şeyh Galip’le sona erdiği ifade edilen 

Klasik  edebiyatla   Klasik  sonrası  Türk  edebiyatı  arasında   bir   köprü  niteliği  taşıyan  şiiri     - 
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Tanzimat’tan bu yana tartışılan- ne manayı ne de biçimi geri geri plana atmış, musiki bu iki 

unsurun en estetik haliyle birleşerek oluşturduğu terennümden doğmuştur. 

Yahya Kemal, ayrıca ahengi sağlamak için şiirinde kelime tekrarları ve aliterasyonlara da 

bolca yer vermiş, kelimeleri şiirinin dokusuna göre seçmiştir, hiçbir sesin kullanımı tesadüfi 

olmamıştır. Böylelikle bir beste mahiyeti kazanan şiir, ciddi bir dikkatin sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. “Rindlerin Ölümü” isimli şiirinde; “Ve serin serviler altında kalan kabrinde” (Beyatlı, 

2010; 54) mısrasındaki “serin” sözcüğünü bulabilmek için bile yirmi beş yıl beklediği düşünülürse 

şiiri nasıl bir titizlikle işlediği anlaşılabilir. 

Yahya Kemal, şiirinde hem dış yapı özelliklerini hem de iç ahenk unsurlarını başarıyla 

kullanmıştır; 

 

“Bir gün dedim ki "istemem artık ne yer ne yâr!" 
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;”  (Beyatlı, 2010; 7) 

 
“Açık Deniz” şiirinden alınan bu iki mısrada Yahya Kemal, kelime tekrarlarına yer vermiş  

( ne…ne…, diyar diyar ), “e” sesi ( on kez) ile asonans yaparak iç ahenk unsurlarına imkan 

sağlamış, tam kafiye kullanarak (-ar) dış ahengi oluşturmuş ve aruzun mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / 

fâilün kalıbıyla yazılmıştır. 

 

“Sizi dün bekledim o yollarda 

Ki gezindikdi bir zaman karda, 

Kararan gözlerimle rüzgarda 

Sizi dün bekledim o yollarda! ” (Beyatlı, 2010; 88) 

 
“Güftesiz Beste” isimli şiirinin ilk dörtlüğünde birinci ve dördüncü mısralar birbirini tekrar 

eder ( Sizi dün bekledim o yollarda) , redif kullanılmıştır (- da) , ikinci ve üçüncü mısrada “a” sesi ( 

dokuz kez) ile asonansa yer verilmiş, aruzun feilâtün (fâilâtün) / mefâilün / meilün (fa’lün)  

kalıbıyla yazılarak ahenk sağlanmıştır. 

 

“Bu şeb mest ol ki tali’ vasıl-ı yar etti sansınlar 

Huruş-ı neşve cam-ı vaslı sersar etti sansınlar 

 

Gönül hem aşka yan hem haşr ü neşr ol şule-i meyle 

Görenler sevdiğin ihrak bi’n-nar etti sansınlar”   (Beyatlı, 2008; 38) 

 
Beyit esasına dayanarak yazılan “Zevkabad” şiirinde aruzun düz kalıplarından olan mefâ’ 

îlün / mefâ ’îlün / mefâ ’ilün/ mefâ’ îlün kullanılmıştır. Redife yer verilerek (etti sansınlar), tam 

kafiye (-ar) ile yazılmış, aa ba ca da kafiye düzeninde oluşturulmuş, “nar”, “şule” gibi mısralar 

arasında birbiriyle uyumlu sözcükler kullanılmıştır. 

 

“Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım 

Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım.”   (Beyatlı, 2010; 82) 

 
Yahya Kemal’in Tanpınar’a ithaf ettiği “Bahçelerden Uzak” şiirinden alınan bu son beyitte 

kelimeler birbiriyle son derece uyum içinde kullanılmıştır; “bahar”, “bahçe” ve “gül” sözcükleri 

birbirini  tamamlar  niteliktedir.  Ayrıca  “a” sesi  beyitte  on üç  kez  kullanılarak ön plana  çıkmış, 
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redife yer verilmiş (-dım), kafiye (-an-) kullanılmıştır. Şiir, aruzun feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / 

feilâtün / feilün (fa’lün) kalıbıyla ve aa bb cc dd kafiye düzeniyle yazılmıştır. 

 

“Titretti arş ü ferşi Malazgird önündeki 

Cûş ü hurûş-ı rahş ile şemşîr savleti   (Beyatlı, 2008; 24) 

 
Nazım birimi beyit olan “Alparslan’ın Ruhuna Gazel”den alınan bu beyitte “ş” sesi 

mısralarda belirgin bir biçimde kullanılarak aliterasyon yapılmış, kullanılan sözcüklerde tarihi 

dönemin ruhu hissettirilerek beyitten bir savaş meydanının sesi yükselmiştir. Yarım kafiyeye yer 

verilmiş ve yine aruz vezni kullanılarak yazılmıştır. 

 

“Sinmişti şi’ri ruhuma ulvi keder gibi; 
Absent’e  damla damla sızan bir şeker gibi “ (Beyatlı, 2010; 98) 

 
Kendi Gök Kubbemizde yer alan “Büyü Şiir”in ikinci beyitinde kelime tekrarları ahengi 

sağlama hususunda büyük bir ehemmiyet taşır. Bununla beraber redif (gibi) ve kafiyenin ( -er) de 

kullanılması buna kuvvet vermiş, şiir aruzun karışık kalıplarından olan mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / 

fâilün ile yazılmış ve aa bb cc kafiye düzeniyle ile şiir meydana getirilmiştir. 

Eski Şiirin Rüzgariyle kitabında yer alan şarkı kısmında ise nazım şekline özgü olarak 

dörtlüklerin son mısraları tekrar ederek nakaratı oluşturmuştur. 

Yahya Kemal’in şiirindeki redif, kafiye, vezin, söz sanatları, asonans, aliterasyon gibi ses 

tekrarları, kelime tekrarları, kelimeler ve beyitler arasındaki hatta şiirin tamamına hakim olan uyum 

hem edebiyatta hem de musikide ortak olarak kullanılan “ahenk”i sağlamış ve Yahya Kemal’in 

şiirine has bir söyleyiş güzelliği ile dil estetiği katarak şiir ile musikinin müşterekliğinin birer ispatı 

olmuştur. 

3. Türk Musikisi Bestekârlarının Adının Geçtiği Şiirler 

Yahya Kemal, Türk musikisine sıradan bir dinleyici olarak ilgi duymanın dışında hem 

teorik bilgiye sahiptir hem de musikide tüm bir milletin macerasını görerek bilinçli tercihlerle 

Mustafa Itri Efendi, Hammamizade İsmail Dede Efendi, Tanburi Cemil Bey, Hafız Post, Seyyid 

Mehmed Nuh gibi Türk müziğinde önemli bir yer teşkil eden bestekarların isimlerini kullanmıştır 

ve hatta onlara ithaf ettiği şiirleri de mevcuttur. Yahya Kemal, bir dinleyici olarak en çok hüzzam, 

neva, beyati, segah, rast ve mahur makamındaki besteleri tercih etmekle birlikte Osmanlı  

zamanında yaşamış büyük bestekarlara da vakıftır ve saz ehillerinden Tanburi Cemil Bey, Itri,  

Abdi Efendi gibi isimleri dinlemiş ve takdir etmiştir.(Altuncuoğlu, 1958; 39-40). 

Yahya Kemal, Mustafa Itri Efendi’nin ismiyle yazdığı şiirde, Itri’nin eserlerini yani 

musikiyi; insanları bir araya toplayıp birleştiren, içinde tüm bir din ve hayatın, vatanın her 

coğrafyasının ve o coğrafyalarda yaşanan hissiyatın akıp gittiği bir unsur olarak tarif etmiştir; 

 

“Büyük Itri’ye eski derler, 
Bizim öz musikimizin piri; 

... 

O deha öyle toplamış ki bizi 
Yedi yüz yıl süren hikayemizi 

Dinlemiş ihtiyar çınarlardan”   (Beyatlı, 2010; 9 ) 
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Mustafa Itri Efendi’ye “eski” denmesi mevzuu dönemde aksini bulan münakaşalara bir 

telmihte bulunurken Yahya Kemal, onu “musikimizin piri” olarak nitelendirmiştir. Şiirde Itri’nin 

“Tekbir”, “Nevakar”, “Ayin” ve “Na’at” gibi eserlerinden bahsedilmiş, hepsinin temeli toplumsal 

vakalar yahut kültürel unsurlara bağlanarak eserlerin üzerinde vücut bulan bütün bir milli birikim 

ifade edilmiştir. Itri’nin ardından kalan eserlerin azlığına duyulan hüzünle birlikte onların sahip 

olduğu değer “hazine” sözcüğü ile belirtilmiştir. 

Itri’nin isminin geçtiği bir başka şiir de “Yol Düşüncesi” dir. Zamanda ve mekanda 

yolculuk yapılan şiirde vatana dahil olmayan her şeye bir “taş yığını” olma  hususiyeti 

kazandırılmış, -ölüm anında bile görülmeyi istenen- vatanın bir parçası olarak görülen Itri ve yine 

vatanı hatıra getiren eseri “Nevakar” ın ismi zikredilmiştir; 

 

“ İçimde dalgalı Tekbir’i en güzel dinin, 
Zaman zaman da Nevakar’ı doğsun Itri’nin.”  (Beyatlı, 2010; 48) 

 
Itri’nin “Tekbir” eserine yalnız musiki nağmelerinin hoş bir terennümü şeklinde 

bakılmayarak arkasına dinin oluşturduğu kültür birikimi yüklenmiş, Itri ve onun eserleri vatanın 

eski halinin hayalini oluşturabilecek unsurlar olarak kullanılmış ve bütünü teşkil eden parçalar 

üzerinden bütün bir vatan görülmüştür. 

“Eski Musiki” isimli şiirde Itri, Seyyid Nuh, Hafız Post ve Dede Efendi olmak üzere dört 

bestekarın ismi zikredilerek bu bestekarlar birbirinin bir devamı olarak görülmüştür. Yahya 

Kemal’in “ Sönmez seher-i haşre kadar şiir- i kadim / Bir meş’aledir devredilir elden ele.” 

mısralarındaki “şiir-i kadim” gibi musiki de müdavemet gösteren bir unsur olmuştur; 

 

“Çok insan anlayamaz eski musikimizden 

Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden. 
Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını, 
Hemen yayılmaya başlar seda ve nur akını 

Ve seslenir büyük Itrı, semayı örten ruh, 

Peşinde dalgalanır bestesiyle Seyyid Nuh, 

O mutlu devrede Itrı'ye en yakın bir dost 

Işıklı danteller bestekarı Hafız Post... 

Bu neslin ortada dahicedir başardığı iş, 
Vatan nasıl karışır musikiyle, göstermiş.” 
… 

Ve akıbet Dede'nin anlı şanlı devri gelir. 
Bu musikiyi, o,son kudretiyle parlattı; 

Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı.” (Beyatlı, 2010; 22) 

 
“Biz”i içinde taşıyan yani milletin yaşadığı tüm macerayı ihtiva eden unsurlardan biri 

olarak görülen eski musiki, kültürün kapılarını aralayan bir anahtar olarak tarif edilmiş ve buna 

hakim olmayanın topluma dair hiçbir şeyi anlamayacağı söylenerek bu bestekarların bir zincirin 

halkaları gibi birbirine sıkı bir münasebetle bağlı olmaları sebebiyle birinin bestesinin bittiği yerden 

diğerininki başlatılmış, vatan ile musikin karıştığı, bir bütün haline geldiği ifade edilmiştir. Itri, 

Seyyid Nuh ve Hafız Post’tan sonra zincirin son halkası olan Dede Efendi’nin devri gelmiş fakat o 

hayattan ayrılınca musiki güneşi Yahya Kemal’e göre artık batmıştır. 
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Yahya Kemal’in Nabi’nin “Görmüşüz” redifli gazeline nazire olarak yazdığı “Baharabad” 

şiirinde de Hafız’ın ismi zikredilmiştir. Hem “şarap” hem de bir “müzik aleti” manasına  gelen 

(Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük) mey, Hafız’ı hatırlatan bir unsur olmuştur; 

 

“Meyle Hafız neyle Mevlana’yı tezkar eyleyen 
Pür- terennüm kişver-i Rum u Acem’ ler görmüşüz. (Beyatlı, 2008; 51) 

 
Türk musikisinin önemli bestekarlarından biri olan Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin 

ismi Eski Şiirin Rüzgarıyle’de bir şiirin başlığı olarak kullanılmıştır, şiire “Dede Efendi’nin  

Kainatı” ismi verilmiştir. (Beyatlı, 2008; 49) 

Yahya Kemal, pek çok şiirini şahıslara ithaf ederek yazmıştır ve Tanburi Cemil Bey’in 

ruhuna da bir gazel meydana getirmiştir. Cemil Bey’in isminin geçtiği bir başka şiiri de “Kar 

Musikileri” dir. “İslav kederinden” zevk almayan şaire, İstanbul’un sesini duyuran plak, Tanburi 

Cemil Bey’i çalmaktadır ve bu ses şairi karanlıktan uzaklaştırıp körfezde olduğunu 

hissettirebilmiştir; 

 

“ Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 

Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.”   (Beyatlı; 2010, 25) 

 

Yahya Kemal, bu şiiri 1927’de Varşova’dan yazmıştır. İstanbul ve musikinin özlenen iki unsur 

olarak kullanıldığı şiirlerden biridir ve bu özlemi Tanburi Cemil Bey’in nağmeleri dile getirmeye 

muvaffak olmuştur. Ayrıca Yahya Kemal, şiirinde “erganun” ve “tanbur” sözcüklerini de bir araya 

getirerek bir çağrışım zenginliği yakalamış, “erganun ahengi”yle Hristiyanlık kültürünü, Tanburî 

Cemil Bey’ le bin yılda oluşmuş Türk kültürünü ifade etmiştir. (Gaddar, 2013; 1140) 

Yahya Kemal’in şiirinde bestekar isimlerinin bu denli yoğun olarak kullanılması, bu 

besteciler ile eserlerine derinlik addedecek manalar yüklenerek onları yalnız musiki dairesinde 

değerlendirmekten alıkoyarak bir mana zenginliğine ve kültüre teslim etmiştir. 

Türk Musikisinde Yahya Kemal 

Şiir ve musiki asırlardır yan yana düşünülen iki mecra olmalarının yanında ahenk ve 

bilhassa ses unsurları onların yekpare bir nitelik vücuda getirmelerini sağlamıştır. Şiire has ölçü, 

redif, kafiye, asonans, aliterasyon gibi pek çok hususiyet onun musikiye yaklaşmasını sağlamış, 

kelime ve mısraların birbiriyle uyumundan hatta bazen uyumsuzluğundan doğan müzikalite bir 

ezgiler manzumesi meydana getirmiştir. Ezgi ve manzumenin bir terkip halinde sunuluşu, şiirin 

musikiye bu yakınlığı ile ilgili olarak Ahmet Haşim şiir için; “… musikî ile söz arasında, sözden 

ziyade musikîye yakın, mutavassıt bir lisandır.” ( Kaymaz, 2012; 8) demiştir. Şiirin musiki ile bu 

birlikteliği Yahya Kemal’in şiirinde de kendini ziyadesiyle göstermiştir. Klasik şekiller ile kendine 

has dili bir terkip şeklinde vücuda getiren Yahya Kemal, ses unsuruna ehemmiyet vermiş, bu  

durum da bestelenmeye müsait şiirler meydana getirmesini sağlamıştır. Hasıl olan bu vaziyeti 

ıskalamayan bestekarlar Yahya Kemal’in şiirinin “güfte” hususiyeti kazanmasını sağlamıştır. 

Edebiyatımızda şiirleri en çok bestelenen şairlerden biri olan Yahya Kemal, musikiyi bir tema 

olarak kullanmakla birlikte birçok şarkı da yazmıştır fakat şiirinin musiki ile olan bağı şarkı dışında 

yazdığı şiirlerinde de devam ederek onları bestelenmeye müsait hale getirmiştir.( Abacı, 2013;25) 

Yahya Kemal, şiirlerinin sahip olduğu hususiyetler dışında şahsi manada da musikiye ilgi duymuş 

klasik Türk müziğinin büyük ustalarını takip etmiş fakat bu müziği icra edenlere karşı özel bir 

yakınlık hissetmiştir. ( Abacı, 2013; 47) 
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Yahya Kemal’in musikiyle olan ilişkisi yalnızca onun şiirlerinde musiki unsurlarını 

kullanmasından mütevellit kaynaklanan bir durum değildir. Aynı şekilde Türk musikisi de onun 

şiirlerinden faydalanmış ve pek çok şiiri bestelenerek Türk müziğine kazandırılmıştır. Münir 

Nureddin Selçuk gibi bestekarlar, Yahya Kemal’in şiirini bestelemekten ve Yahya Kemal ile sık sık 

toplantılarda bulunmaktan keyif almıştır. (Yetiş, 2000; 173) Münir Nureddin dışında Çinuçen 

Tanrıkorur gibi başka bestekarlar da Yahya Kemal şiirine ziyadesiyle ehemmiyet göstererek 

albümlerinde O’nun şiirlerine yer vermişlerdir. Bu durumun müşahhas bir biçimde ifadesini  

sunmak için Yahya Kemal’in bestelenen şiirlerinden bazı örnekler sunulmuştur; 

1. Rindlerin Akşamı şiiri Yahya Kemal’in diğer pek çok şiiri gibi Münir Nureddin Selçuk 

tarafından rast makamında bestelenmiştir. 

2. Rindlerin Ölümü isimli şiiri yine Münir Nureddin tarafından rast makamında 

bestelenmiştir. 

3. Aziz İstanbul, Münir Nureddin Selçuk tarafından hicaz makamında bestelenmiştir. 

4. Yahya Kemal’in Endülüs’te Raks isimli şiiri de Münir Nureddin tarafından Kürdili 

Hicazkar olarak bestelenmiştir. 

5. Münir Nureddin Selçuk tarafından bestelenen Gece isimli şiiri, nihavend makamındadır. 

6. Cinuçen Tanrıkorur tarafından da Yahya Kemal’in toplam on sekiz şiiri bestelenmiştir. 

Bunlardan biri olan Mehlika Sultan buselik makamında bestelenmiş bir eserdir. 

7. Kar Musikileri şiiri de Cinuçen Tanrıkorur tarafından Hicaz makamında 

bestelenmiştir. 

8. Fahri Kopuz tarafından Nazar isimli şiiri nihavend makamında bestelenmiştir. Aynı şiir 

ayrıca Kemal Niyazi Seyhun tarafından da rast makamında bestelenmiştir. 

9. Mahurdan Gazel isimli şiiri de Münir Nureddin Selçuk tarafından mahur makamında 

bestelenmiştir. 

10. Vuslat şiiri Radife Erten tarafından rast makamında bestelenerek Türk musikisine 
kazandırılmıştır. 

11. Yahya Kemal’in Abdülmecit devrinde yaşayan bir güzele ithaf ettiği Perestiş isimli 

gazel Refik Fersan tarafından mahur makamında bestelenmiştir. 

12. Yahya Kemal’in Halis Erginer’e ithaf ettiği kıtası da hicaz makamında Yılmaz 
Karakoyunlu tarafından bestelenmiştir. 

13. Ses Manzumesi, Selahaddin İçli tarafından nihavend makamında Mahmut Yivli 

tarafından mahur makamında bestelenmiştir. 

14. Mevsimler isimli şiiri, Alaeddin Yavaşça tarafından Nihavend makamında 

bestelenmiştir. 

15. İstinye isimli şiiri Münir Nureddin tarafından nihavend, Alaeddin Yavaşça tarafından 
ise segah makamında bestelenmiştir. 

16. Sessiz Gemi isimli şiiri de Münir Nurettin tarafından Hicaz, Hasan Soysal tarafından 

segah makamında bestelenmiştir. 

17. Tanpınar’a ithaf olunan Bahçelerden Uzak şiiri ise Gülen Ertek tarafından segah 
makamında bestelenmiştir. 
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18. Yahya Kemal’in Hamid’in mısrasını tazmin için yazdığı dörtlük Münir Nureddin 

Selçuk tarafından mahur makamında bestelenmiştir. 

19. Yahya Kemal’in Fazıl Ahmet’e yazdığı gazel Cinuçen Tanrıkorur tarafından evcara, 

Kemal Batanay tarafından hicaz makamında bestelenmiştir. 

20. Yahya Kemal’in iki rubaisi, (Çepçevre bahar içinde bir yer gördük.) Münir  
Nureddin tarafından bir araya getirilerek muhayyer makamında bestelenmiştir. 

21. Yahya Kemal’e ait bir başka rubaiyi Erol Ünal, şevkefza makamında bestelemiştir. 

22. Çamlıca Gazeli de Münir Nureddin tarafından rast makamında bestelenmiştir. 

23. Çubuklu Gazeli, Münir Nureddin Selçuk tarafından uşşak makamında bestelenmiştir. 

24. Yahya Kemal’in Söz Meydanı isimli şiiri, Emin Akan tarafından uşşak makamında 

bestelenmiştir. 

25. Telakki isimli şiiri Selahaddin Eyyubi Işıksal tarafından şevkutarab, Cavide Hayre 

Hanım tarafından hüseyni aşiran, Rüştü Erinç tarafından ise kürdili hicazkar olarak bestelenmiştir. 

26. Yahya Kemal’in Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Akselin için yazdığı ve Akselin’in 

mezar taşında da yazılı olan dörtlük Mustafa Nafiz Irmak tarafından isfahan makamında 

bestelenmiştir. 

27. Hafızda Deyiş isimli şiiri, Münir Nureddin tarafından rast makamında ağır semai 

usulüyle bestelenmiştir. 

28. Eski Şiirin Rüzgarıyle’ de yer alan şarkı ( Sen şarkıların durduğu bir lahza 

kenarda) Cemal Özgen tarafından hicaz makamında bestelenmiştir. 

29. Yahya Kemal’in Ses rubaisi de Cinuçen Tanrıkorur tarafından kürdili hicazkar 

makamında bestelenmiştir. 

30. Yeniçeriye Gazel, Münir Nureddin tarafından mahur makamında bestelenmiştir. 

31. Eski Şiirin Rüzgarıyle’de yer alan şarkı ( Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden) 

nihavent makamında Muzaffer İlkar tarafından bestelenmiştir. Aynı şarkı Selahaddin Kaynak 

tarafından da muhayyer kürdi makamında bestelenmiştir. 

32. Yahya Kemal’in Özleyen isimli şiiri, Şekip Memduh Bey tarafından nihavend 

makamında bestelenmiştir. 

33. Yahya Kemal’in rubaisi ( Her rind bu bezmin nedir encamı bilir) Fethi 
Karamahmudoğlu tarafından bayati olarak bestelenmiştir. 

34. Hazan Bahçeleri isimli şiir, Selahaddin Pınar tarafından bayati makamında 

bestelenmiştir. 

35. Yahya Kemal’in Geçmiş Yaz adlı şiiri, Osman Nihat Akın tarafından nihavend 

makamında bestelenmiştir. 

36. Sene 1140 isimli şiir, Lem’i Atlı tarafından hicaz makamında bestelenmiştir. 

37. Geçmiş Yaz, Hasan Soysal tarafından nihavend makamında bestelenmiştir. 

38. Veda Gazeli, Süleyman Erguner tarafından uşşak makamında bestelenmiştir. 
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39. Yahya Kemal’in rubaisi ( Bilmem kime yahut neye uyduk gittik), Rakım Elkutlu 

tarafından evc-i şevk makamında yürük semai usulünde bestelenmiştir. Ayrıca aynı rubai, Akın 

Özkan tarafından da rast makamında bestelenmiştir. 

40. Eski Şiirin Rüzgarıyle’de yer  alan şarkı  ( Dalgın geceler! El ele gezdik yarınızda    ) 

Alaeddin Yavaşça tarafından hüzzam makamında bestelenmiştir. 

41. Yahya Kemal’in rubaisi (Bir merhaleden güneşle derya görünür ) Münir Nureddin 

Selçuk tarafından uşşak makamında bestelenmiştir. 

42. “Gidelim Göksu’ya bir alem-i ab eyleyelim ” Hristaki Efendi tarafından kürdili 
hicazkar olarak bestelenmiştir. 

43. Mihrabad işimli şarkı türünde yazılan eser, “Bu Hülyalar Diyarında" isimli şarkının 

gazel bölümünü teşkil ederek Münir Nureddin tarafından sultani yegah makamında bestelenmiştir. 

44. Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı isimli şiiri Cinuçen Tanrıkorur 
tarafından rast makamında bestelenmiştir. 

Örneklerden hareketle görüldüğü üzere, Yahya Kemal’in yalnızca bir şiiri bile birden fazla 

besteci tarafından farklı makamlarda bestelenmiş, şiirlerindeki ahenk, onu musikiyle birleştirerek 

Türk müziğine malzeme sunmuş ve aynı şekilde ondan beslenmiştir. Ayrıca Yahya Kemal, pek çok 

şiirinin bestelendiğine hayattayken şahit olabilmiştir. 

Sonuç 

Yahya Kemal’in şiiri hem biçim hem de mana yönünden Türk musikisinden izler taşımakla 

birlikte bizzat musikiye ait terimlerin, bestekarların isimlerinin kullanıldığı ve millete, tarihe, tüm 

bir hayata bunların “perde” sinden bakıldığı bir mecradır. Aruz, kafiye, redif, söz sanatları, 

aliterasyon, asonans gibi ses, kelime ve bazen mısra tekrarları, birbiriyle son derece uyumlu 

sözcükler kullanılması gibi hususiyetler dışında tabiata, İstanbul’a, aşka, ölüme ve vatana tüm bir 

milletin macerasını içinde taşıyan, mazi, an ve istikbali kendinde tek vücut haline getiren musikinin 

nağmelerini duyarak bakar. 

Gençlik yıllarında müşahede ettiği ve bir zaman etkilendiği Servet-i Fünun şiiri, Paris’te 

geçirdiği yılların ona kazandırdığı dikkat, memlekete döndüğünde oluşturduğu terkip fikri ve tüm 

bunlar etrafında yazdığı şiirler bir “bütünlük” arz etmekle birlikte, musikiye olan hakimiyeti, 

devrinde vuku bulan edebi oluşumlara katılmayıp “eski” malzeme ile yeni bir şiir dili meydana 

getirmesi, gelenek ve moderni harmanlayıp senelerce genç nesli tesiri altında ve hayran bırakacak 

şiirler yazmasını sağlamıştır. Şiirini büyük bir incelikle işleyen Yahya Kemal, kelimeler üzerine 

yıllarca ve titizlikle düşünerek mükemmeli yakalamaya çalışmış, “deruni ahenk” e önem vererek  

bir “dil musikisi” meydana getirmiştir. 

Şiirinde ismini zikrettiği ve hatta şiirlerinin bir kısmını da ithaf ettiği Dede Efendi, Itri, 

Hafız, Tanburi Cemil, Seyyid Mehmed Nuh gibi bestekarların eserlerinin milleti birleştiren bir 

mahiyete sahip olduğunu düşünerek, tüm bir kültürü musikinin terennümlerinde bulmuştur. 

Yahya Kemal’in Türk musikisine olan vakıfiyeti onun şiirlerinde akis bulmak dışında Tük 

musikisi de onun şiirlerinden ziyadesiyle yararlanmış ve pek çok şiiri bestelenerek Türk musikisine 

kazandırılmıştır. Bir kısmını yaşarken müşahede edebilen Yahya Kemal’in, vefatından sonra da 

eserleri bestelenmeye devam edilmiştir. 
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