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Abstract: 

 Yahya Kemal Beyatlı is one of the greatest Turkish poets in the 20th 

century. He left deep influence in Turkish literature by his powerful 

style and his famous lyrics in addition to his literary personality that 

he formed in authentic and natural framework faraway from 
artificiality. He was a man of culture as well as ideology. Our great 

poet skillfully made use of Ottoman language in addition to modern 

Turkish language. He elaborated his concept of poetry throughout 

his own ideas, style and his use of metrics in poetry. 

The poet wrote his poems in unique subjects that portray 

immortality, love, nature, and history adding passion to them so that 
they become poems of high value. Hence all people in the society 

read them giving the poet success as well as leaving traces that 

cannot be deleted from the hearts and minds. His poems were 

moving from one language to another. Some of them are classics and 

some are romantic which made them read in councils. He was 
described as a unique poet in his age because he spoke Arabic and 

Persian languages fluently which was clear in his poetry. I decided to 

write about the concept of Nature in my research paper because of 

its active role in his poetry in addition to what attracted me about his 

own understanding to it. The poet dealt with the aspects of Nature 

skillfully and passionately in his poems in addition to his extended 
imagination to write poems about the sea, the sky, the sun, the 

mountains, and the horizon. This is what I analyzed and studied in 

my research paper. It was clear in my conclusion of the research 

paper that the poet Yahya Kemal Beyatlı is a poet of senses and 

passions and rarely we can find such talent among poets. He wrote 
about love and passion. Some of his poems, were written in the 

moony nights which added romantic atmosphere on the imagination 

of the poet which showed harmony with nature. He wrote also some 

of his poems on the beach of Istanbul. It is clear through a deep 

study of his poems on nature that there are wonderful poems. By the 

end of my research paper, I hope the readers get benefit from it. 
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YAHYÂ KEMÂL'İN ŞİİRLERİNDE TABİAT ANlAYIŞI 

 
Hazim Mohammed HUSSEYIN2 

 
ÖZET 

Yahya Kemal BEYATLI 20. yüzyılda Türk şiirinin en büyük 
temsilcilerinden biridir. Şiirlerinde kullandığı kuvvetli üslup ve usta 

söz sanatçılığı ile Türk Edebiyat Tarihinde derin izler bırakmıştır. 

Edebi hayatında Divan Şiir geleneğini ve Aruz veznini kullanmış 

olup; Türk edebiyatını daima bir bütün olarak algılamıştır. Edebi 

kişiliğinin yanı sıra düşünce ve kültür adamı olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Büyük şair şiirlerinde dil açısından Osmanlıcayı ve 

modern Türkçeyi ustaca kullanmıştır. En belirgin özelliği ise sentezci 

olmasıdır. Kendisine has yorumlarla özgün bir sentez yaparak şiir 

anlayışını geliştirmiştir.Yapmacıklıktan uzak doğal ve samimi bir 

çerçevede edebi kişiliğini oluşturmuştur. Şiirlerinden bazıları klasik, 

bazıları da romantik olarak kabul edilir. Konu olarak sonsuzluğu, 
aşkı, doğayı ve tarihi anlatan eşsiz şiirler yazmıştır. Bu doğrultuda 

şairin şiirleri her tabakadan insanların daima terennüm ettikleri 

şiirler haline gelmiştir. Şiirlerinde kullandığı konulara duyguları da 

katarak büyük başarılar elde etmiş, akıllarda ve gönüllerde silinmez 

izler bırakmıştır.Şiirleri dilden dile gezer ve sohbet ortamlarında her 
zaman okunurdu. Zamanında eşsiz şair olarak nitelendirilmiş olup; 

Arapçayı ve Farsçayı da iyi bilen bir şair olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu itibarla araştırmamın başlığı Yahyâ Kemâl 

BEYATLI’nın şiirlerinde tabiattır. Büyük şairin şiirlerindeki tabiat 

anlayışı dikkatimi çektiğinden dolayı araştırmamı bu yönde yazmaya 

çalıştım. Bu araştırmada tabiatın tanımını yaptıktan sonra şairin 
tabiat hakkında yazdığı şiirleri incelemeye çalıştım. Büyük şair tabiat 

unsurlarını şiirlerinde duygusal bir yoğunlukla birlikte ustaca 

işlemiştir. Ayrıca da deniz, gök, güneş, dağlar ve ufuklar hakkında 

da şiirler yazmaya çalışmıştır.Yahya Kemâl BEYATLI hassas ve 

duygulu bir şairdir. Kendisi aşk şiirleri de yazmıştır.Bu şairin bazı 
şiirleri mehtaplı gecelerde yazılmıştır. Bazı şiirleri de İstanbul’da 

denizin kıyılarında yazılmıştır. Yahyâ Kemâl BEYATLI’nın tabiat 

hakkında yazdığı şiirlerini incelerken çok dikkat çekici şiirler 

olduğunu gördüm. 
Anahtar kelimeler: Yahyâ Kemâl, Tabiat, Şiir, Şair, Deniz, Gökyüzü, 
Dağlar, Güneş. 

 

Giriş 

"Şairin şiirleriyle geniş bir şöhret kazandığı bu senelerde, üniversitede, uygarlık Tarihi, 

Avrupa Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi okuttu. Diğer taraftan günlük gazete ve 

dergilere Kurtuluş Harbi'ni destekleyen yazılar yazıyordu. Lozan konferansına giden Türk 

heyetinde yönetici  olarak bulundu ( 1922 ). Millet konseyine Şanlıurfa'dan milletvekili 

seçildi ( 1923 ). Türkiye–Suriye sınır tahdidi heyetinde izinli tayin edildi ( 1925 ). Varşova ( 

1926 ), Madrit ( 1929 ) ortaelçilikleri, Lizbon elçiliği görevlerinde bulundu ( 1931 ). Yozgat ( 

1934 ), Tekirdağ ( 1935 ), İstanbul ( 1943 – 1946) milletvekilliklerinden sonra; Pakistan'a 

elçi oldu. Emekliye ayrılarak vatana döndü ve çok geçmeden İstanbul'da vefat etti. 

Rumelihisarı Mezarlığına gömüldü. Kemal; Modern Türk Şiir dilinin yolunu açanların 
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başında gelir. Türk şiirine Avrupalı anlayışıyla ilk kez çeki düzen veren odur" (Karaalioğlu, 

1969: 96 ). 

Yahya, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, Balkanlar'da yerleşen Türk evlatlarından eski ve 

asil bir ailenin oğludur. Şairin hem baba, hem de anne ailesinin sahip olduğu geniş arazi, 
Niş, Leskofça ve Vranya bölgelerini kucaklayan bir vatan toprağıdır. 

Zaman geçtikçe bu arazi taksime uğramış ve şairin baba tarafı Niş'te, anne tarafı 

Varanya'da kalmıştır. Topraklarındaki Türk köylüsünden başka, Balkan azınlıklarına 

mensup Irgatlar da çalışan zengin bir çiftlik, Yahya Kemal ailesinin birkaç batın süresince 

sahip olduğu bir yerdir. 
Şair, henüz 5  yaşında iken Üsküp'te, 7 yaşında iken Müşir Ahmed Eyüp Paşa'nın açtırdığı 

Mekteb-i Edeb isimli, hususi ve modern bir mektebe devam etmiş, burada Selanikli Galip 

Efendi adında kudretli bir hocadan ve "Oku" isimli okuma kitabından harfleri ve okumayı 

öğrenmiştir.  

Yahya Kemal, annesine derin bir sevgiyle bağlı olmasına karşın, babasına hıncını dile 

getirmekten kendini alamaz: "Babam, Selanik Adliyesi müfettişliğinde bir memuriyet almıştı. 
Geceleri içki ve eğlence alemlerinde puyan oluyordu. Kocasından meyus olan zavallı annem 

dünyada yegane teselli olarak beni görmek istiyordu. Küçük biraderim ise ailemizin feci 

vaziyetini anlayacak yaşta değildi" (Köprülüzade, 1976:280).   

Yahya Kemâl'in yazdığı eserler:         

Yahyâ Kemâl, yaşarken -pek seyrek olarak- bazı mecmua ve gazetelerde  şiirler yayınladı, 
fakat onun şiirleri daha çok, dost toplantılarında sohbetlerde okunur, elden ele dilden dile 

dolaşarak ve defterlere geçirilerek yayılırdı. 

Nesir olarak da 1900'lerden evvel başlayarak gazetelerde içtimâî, fikri, siyâsî ve edebi 

yazıları neşredildi fakat bütün bunlar, ölümüne kadar bir kitap haline getirilmiş değildi. 

Ancak büyük şâirin ölümünü müteakiben kurulan Yahyâ Kemâl Enstitüsü, ( - ) bugün 4'ü 

şiir olmak üzere 13 kitap  halinde bütün yazılarını toplamış bulunuyor.  
Bunların dışında Enstitü, 1958'de,  bir de 1969'de olmak üzere 2 adet '' Kemâl Enstitüsü 

Dergisi'' neşretmiştir. Bu neşriyatta şâire ait hatıralar, belgeler, ve değerli tetkik yazıları 

bulunmaktadır.  

Kemâl'ın kitap halinde çıkan ilk eseri, kendi el yazısı fotokopileri ile yayınlanmış olan 

Hatıralar kitabıdır. Bundan sonra enstitü, onun şiirlerini isimlerini ve sırasını özellikle tespit 

etmiş bulunduğu şu sıraya göre yayınlamıştır. 
1- Rubâîler 

2- Eski Şiirin Ruzgârıyla  

3- Kendi Gök Kubbemiz  

              Şiir tamamlanıp neşrolunduktan sonra, Yahyâ Kemâl, kitabı için teşebbüse 

geçmiş, bu arada kitabına son şekli kendisi vermiştir. Yazdığı eserler şunlardır: 
1- Kendi Gök Kubbemiz,  

2- Yol Düşüncesi, 

3- Vuslat  

  Olmak üzere toplam 3 başlıkta toplanmıştır. 

  

Yine buna göre: Kendi Gök Kubbemiz grubunda, daha çok, Türk milletinin Türkiye 
topraklarında yarattığı Türk gücüyle, İslâm îmânının birleşmesinden vücuda gelmiş büyük 

hususiyetin yüceliğini öven şiirler yer almıştır. 2. kısımda, edebiyatçının düşünce kasideleri, 

özellikle ölüm temaları hakkında söylediği şiiler bulunur. 3. bölümde ise , daha çok  sevgi 

şiirleri sıralanmıştır. 

Yalnız Yahyâ Kemâl, tüm şiirini milli üslüpla söyleyen büyük halk yazarı olduğu için, bu 
bölümlerin herhangi birinde yer alan birçok şiirleri, öteki kısımlara de girebilecek 

özelliktedir. Yer yer birbirlerini tamamlar niteliktedir.                         

Sevgi şiirlerinde, vatan ve düşünce unsurları, düşünce  şiirlerinde  aşk ögeleri vardır. Vatan 

şiirlerinde ise bütün bu unsurlar bir aradadır. (Banarlı, 1998: 1186) 

 Doğanın tanımı: 

1. Yaradılış; "hilkat; mizaç. 2. İnsan emeğinin ürünü olmayan fakat çevremizde, dünyamızda 
ve evrende var olan, kendine özgü yasalar çerçevesinde varlığını sürdüren, yenilenen canlı 

ve cansız her şey; evren; varlıkların türmü; doğa. 3. Var olanların ve varlığın kökeninde 

bulunduğu düşünlen güçlerin bütünü doğa. 4. İnsan da dahil, canlıları kendine özgü kılan 
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özellik ve niteliklerin tümü; doğa; yaradılış; yapı; huy; karakter. 5. Bir varlığın yetkinlik ve 
temel niteliklerinin tümü. 6. (Kent yaşamına karşıt olarak) insan tarafından henüz 

değişikliğe uğratılmamış kır, dağ, deniz vb. fizikî dünya; doğa. 7. Doğal özellik; yapı; öz. 8. 

Bir kimsenin temel kişiliğini oluşturan davranış, eğilim vb. Özelliklerin tümü; karakter; huy;  

yaradılış. 9. Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetisi; beğeni zevk. 10. Cinsel yaşam; cinsel 

çekim; cinsel içgüdü. 11. Bir kimsenin büyük aptesini yapabilme kolaylığı veya güçlüğü. 12. 

Bir şeyin gerektirdiği iç zorunluluk tabiat bilgisi, 1. Okullarda doğe ile ilgili bilgilerin verildigi 
dersin adı. 2. Bu ders konularını içeren kitap. Tabiat bilimleri, biyoloji, fizik, kimya, gök 

bilimi gibi konusu doğa olan bilimlerin genel adı. Tabiat edinmek, Bir şeyi alıkanlık hâline 

getirmek; huy edinmek. Tabiatı dönmek, huyu değişmek. tabiat kanunu, Doğa yasası. tabiat 

sahibi, Beğenilir bir huy verya mizacı olan; zevkli; zarafet sahibi"  (Çağbayır , 2016: 5500). 

Yahyâ Kemâl'in Türk şiirinde tecrübe etmek istediği bir şiir tarzı da, kendisinin ''engin şiir'' 
dediği sonsuzluk duygusunu ifâde eden şiir tarzıdır. Ona göre, Fransızca'da mevcut olan bu 

tarz şiirin, bizde pek denemesi yapılmamıştır. Gerçi Fuzûlî'nin kimi şiirlerinde, Tasavvuf 

şâirlerinde özellikle Melâmîler'de nihayetsizlik duyuşu yoktur. ama eski Türk edebiyatında 

bu tip şiir, ''dâimâ tasavvuf  vadisinde kalmış''tır. ( Kemâl,2006:263-264). Bu maksatla da, 

pek çok şiirinde, çeşitli masal unsurlarından da başarıyla faydalanmak sûretiyle tabiat ve 

sonsuzluk duygusunu işlemiştir. Onun bir bakıma hayatının hikâyesi demek olan ünlü '' 
Açık Deniz'' adlı şiirine bakalım: 

                                            " Balkan kentlerinde giderken çocukluğum, 

                                              Her lâhza bir parlayan gibi hissettiğim duyduğum. 

                                             Gönlümde vardı Byron'u bedbaht eden melâl; 

                                             Dolaştım o yaşta dağları, hulyâm içerisinde, lâl." 
 

beyitleri ile başlar. böyle belli oluyor ki, şâir, tabiatın göz alıcı görünüşleri ile, ilk kez, 

çocukluğunun geçeceği ''Balkan Şehirleri'' nde karşılaşmış, içinde ''Byron'u bedbaht eden 

melâl'' ile derelerde gezmiş; şiirin devamı söz konusu edildiği  üzere, ''Rakofça çöllerinin 

özgür havasını'' dinlemiş ve içerisini ''her an bir alev gibi'' yakan hasret ve melâli dindirmek 

için doğaya, çimenlere ve çöllere barınmıştır. 
  Yahyâ Kemâl'in şiilerinde tüm haşmetiyle yer alan en mühim tabiat ögesi, hiç kuşkusuz 

denizdir. Gökyüzünün ''kurşunla örtülü'' olduğu ''bir med zamanı'' karşılaşan şâir onu ''bin 

başlı ejder''e benzemektedir. Kükreyip coşması ile çevresinde her şeyi kaçıran deniz, meydan 

ve manzarayı yalnız bırakacaktır. Bu durumuyla deniz, isyandan hoşlanan bir insanı 

hatırlatır. Öte yandan, ejder bir masal kahramanıdır. Masallarda bir solukta ülkeleri, dağları 
ve tepeleri yutup yok eden, etrafına korku salan varlıklardır. Şâir, korkunç dalgaları ile 

kükreyip coşarak sâhile doğru kıvrıla kıvrıla gelen denizi tasvir ederken, bu hikaye 

unsurundan başarıyla yararlanmıştır.  

Ayrıca, denizi coşmuş kükreyişi ile bir roman ejderine benzetmiştir. Dalgalarındaki köpükler 

sürekli çağıldayışını ve onların ''nihayetsiz ufuktan o coşkun geliş''lerinde bir eminsizliği, bir 

nihayetlik arayışının özlemini de sezen şâir, rûhu ile deniz ve Türkiye tarihi arasında derin 
anlamlı bir münâsebet bulur. Zaten Yahyâ Kemâl, Tarihte bir akışın varlığına inanır. Öte 

yandan, insanın ruhu, sonsuzluk özlemi ile doludur; insan daima varlığını geçmek ister. 

Şâir, Türk akıncılarında sonsuza gitme arzusu sezdiği için, onları yücelten şiirler 

söylemiştir. ''Akıncı''da, ''Mohaç Türküsü''nde, ''O Rüzğâr''da hep Türk akıncılarının 

korkusuzluğunu, cenğâverliğini ve onların sonsuzluk arayışını dile getirir. ''Açık Deniz''de 
işlenen düşüncede aslında aynıdır. Bu şiirde deniz, sonsuzluğun sembolüdür. Şâir, rûhu ile 

deniz ve Türk tarihi arasında bu alanda benzerlikler ve yakınlıklar bulmaktadır. 

Büyükbabalar yeri olan ''Rakofça karlarının hür havasını'' alarak yetişmiş olan Yahyâ 

Kemâl, şimdi o topraklar elden çıktığı için, ''akıncı cedlerinin ihtirasını'' duyar.  ''Her yaz 

kuzeye doğru çağlarca bir koşu'' yapan akıncı cedlerinin sesi, bağrında hâlâ bir rüzgar gibi 

uğuldar. Fetihler bitmiş, sınırlar dar olmuştur  lakin rüyasına ''her leyl bir fâtihâne zan'' 
girmek, ''hicretlerin  bakıyyesi hicranlı duygular, üzüntülü hudutların ötesinden cereyan 

eden sular'' gönlünde 'hep o zanla birlikte çağıldamaktadır (Şenler, 1997:30). 

Yahyâ Kemâl'in kasidelerinde kullanılan sözcükler, duygu ve hayâle bağlı kelimelerdir. O, 

hoşlanmadığı realiteden, hâl-i hazırda uzaklaşıp ihsas ve rüyalarla, kalbinde çalışan yepyeni 

bir iklim yaratır. Bunu yaparken, masaldan, masalla ilgili ögelerden da  faydalanır. Mehmet 
Kaplan'ın işaret ettiği gibi, adamdan, candan hareket etmek suretiyle, doğayı da insani bir 
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plâna getirir. Bilindiği gibi tabiat, yalnız bir kıymet ve mana etmemiştir. Tabiatı temâşâ eden 

ve hisseden,  insandır. Asıl yol, tabiattan insana değil, insandan tabiata gitmektir. İnsan, 
tabiatı kendi duygusu ve hayâli ile kavrar. Bu kavrayışla tabiat canlanıyor ve beşerî bir 

değer alıyor. (Kaplan, 2015: 194). 

 

İnsan bu tür masalların bitmesini istemez, bitince de korkar ve üzüntülü olur. Bu şiirde de, 

canı ile deniz arasında tam bir uygunluk olduğunu gören şâir, sabah olmasını ve ''gerçeğin 
gördükleri rü'yâ'' olarak sonuçlandığı deniz yolculuğunun bitmesini istemez. Aylı bir leylde 

ve yıldızlar altında olan bu masalsı yolculukta deniz, ''özgür bir mâvilik''tir ve şâir, onun 

bittiği sona kadar gitmek arzusunu duyar. Deniz onda ebedîlik ve kendini geçme duyguları 

uyandırır. 

Yazar'da denizin, bir doğa unsuru ögesine benzer duygular yetiştiren diğer şiiri de 

''Uçuş''tur. 
                                            " Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala  

                                             O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla."  

 

gibi mısrâların kapsadığı bu şiirde, sayısız dalganın birbirini devamlı kovalamasından hâsıl 

olan çalkantı ve denizin o ''hiç durmayan gürültüsü'', beğenilen bir türküye benzetilir. 

Görüldüğü üzere görünüş ve işitilen ses, şâirin ruhunu, ''hulyâyı sürekli bir şekilde uçuran 
duygular''la doldurur ve şâir, ''çelikten kanatlı kuş'' olarak tanımladığı canının kanatlanıp 

''hür denizde, özgür göklere'' uçuş yaptığını söyler: 

                                             "Silkin ve  sâkin ol! dedim, âvâre gönlüme"                                

Kürek seslerindeki monotonluk, boşluğunda sınır olmayan gök  ve uzayıp geçen zaman, 

insanda tezatlı fikirler uyandırmaktadır. Fakat ''Nisan şenlerinde'' yapılan bu kayık 
yolculuğunda deniz ve mehtap, şâirin bu kuşku ve tereddütlerini silip götürürler. Böylece 

kederlerinden uzaklaşan şâir, ferahladığını duyar ve geçmişi-geleceği hiç düşünmeksizin, 

içinde bulunduğu hâlin devam etmesini talep eder. Zira Boğaz'ın mehtaplı bir gecedeki 

görünüşü, gözlerini kapatmakta, içini huzurla doldurmaktadır. Bu şiirin son beyiti olan 

''Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın'' mısrâı, içinde bulunulan durumdan memnun 

oluşun tam bir ifâdesinden başka bir şey değildir. Şâir, mehtâbın sona ermesinden, deniz 
yolculuğunun bitmesinden âdeta korkmaktadır. Mısraları, şâirin denizde tam bir huzur 

bulduğunu ve mehtaplı bir gecede yapılan deniz yolculuğunun bitmesini hiç istemediğini 

göstermektedir. 

''İstanbul güneş altında ve poyrazda güzeldir'' (Eralp,1959:10). Ona göre Boğaz, yağmurlu 

bir havada ve yeşillikler içinde akmış giden bir ''fîrûze ırmağı''dır. Bu hâliyle İstanbul'u ve 
Boğaz'ı şâir, alemde hiçbir yere benzetemez. ''Serin havada Söyleniş'' şiirinde, sadece ''Mayıs 

ayında Fransa nehirlerinin'' böylesine iyi olabileceğini söyler: 

                                            " Zaten hemli hisleri bir bir içinden çıkar! 

                                             Mart ferahlığında geçerken Çubuklu'ya,"  

 

diyen Yahyâ Kemâl, ''Hayâl Şehir'' adlı şiirinden anlandığı gibi, güneş batarsa Cihangir'den 
Üsküdar'ı seyretmek, bir güzel rüyaya dalmak gibidir. Çünkü, bu zamanlarda, şâire göre 

''Nice yüz bin senedir şarkın ışık mimârı'' olan güneş, bütün tarihî şirinlikleri ve gönüllere 

güç veren görünümü ile hayalî bir kent inşâ etmektedir. 

İstanbul'un köşeleri, Kemâl'de, özellikle mehtaplı gecelerde, oldukça şirin ve asıl hayal 

yetiştirmek, bu rüyalar de şâire en güzel duyguların kapısını açar. Örneğin, Kandilli'de 
herkesin uykuda olduğu mehtaplı gecede kayık temizliği yaptıran şâire, kayığın gece denizde 

yaptığı tesirler, altınlaştığı için parlak bir sistem gibi görünmüştür ve şâir ''Gece'' adlı 

şiirinde: 

 

                                             "Kandilli yüzerken uyukularda 

                                              Mehtâbı sürükledik sularda. 
                                              Bir yoldu parıldayan, gümüşten, 

                                             Gittik... Bahs açmadık dönüşten. 

                                             Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar... 

                                            Durgun suda dinlenen yamaçlar…" 
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gibi buluşların ve  benzetmelerin yer kapsadığı beyitler ile, sanki uzman bir edebiyatçı 
elinden çıkmış hissini veren olağanüstü güzel programlar çizer. Şiirlerinde ön planı şekle 

değil, duyguya vermiştir Yahyâ Kemâl. (Ayda,1962:54). 

Kasidelerinde insan tabiat anlatımını başarıyla gerçekleştirmiş olan Yahyâ, ''Ekim Sonu'' 

adlı şiirinde, üzüntü veren güz manzarası ile bitmiş olan şey arasında ilişki kurar ve 

İstanbul'un bir bölgesini, yalnız Kanlıca'yı beğenmek için insan yaşını az bulur. 

 
Bu mısrâlarda, İstanbul'un güzelliklerini ebediyyen terk etmek istemeyen, İstanbul'a âşık 

bir canın ciddi rağbetini açıklamaktadır. Her mevsim daha güzel ve daha değişik güzellikler 

arz eden İstanbul ve İstanbul'da tabiatın görünüşü, Yahyâ Kemâl için dâimâ bir aşk ve 

ilham kaynağı olmuştur. Meselâ ''Ses'' şiirinde doğa, şâirin gönlünde küllenmeye yüz 

tutmuş eski bir aşkı yeniden depreştiren bir unsurdur. 
Kemâl'in tabiat ve bilhassa nihayetsizlik duygusunu geniş anlamda ifâde ettiği en güzel 

şiirlerin başında, hiç şüphesiz ''Deniz'' adlı şiiri saymak gerekir. Zaten deniz, ufuk ve rüya 

gibi kelimeler şiirlerinde çok kullanılmış olan kelimelerdir. Denizdeki nihayetsizlik ve uğurlu 

sarsıntıyı çok beğenen yazar, canındaki hudutsuzluk ve sonsuzluk talebini doğaya ve 

özellikle denize açılarak emin ettirmek ister gibidir. Su, arttırdığı ışıklar ve denizin 

uyandırdığı hayallerle duygularını yönlendiren Kemâl için yaşantının çirkin gerçeklerinden 
uzaklaşmanın sihirli bir vasıtasıdır. Bilindiği gibi, insan hayallerinin nihayet yoktur ve 

insan, hayalleriyle realiteyi geçmek ister ve arzularının, hiç olmazsa hayallerde 

gerçekleşiğini gömekten hoşlanır. ''Deniz Türküsü'' adlı şiirinde, ''İnsan cihanda hayâl ettiği 

sürece yaşar'' diyen Kemâl, her zaman büyük bir çevre yapan, genişlemekten, engine 

gitmekten hoşlanan, darlığı beğenmeyen ve hayalleriyle yepyeni iklimler yaratmasını bilen 
bir ozandır.                                

Bu insanın özünü ve realiteyi geçme istemesinin tam bir anlatımıdır. Bu şiirden 

anladığımıza göre, edebiyatçı yalnızdır ve kentten sıkılmıştır. Denize girer ve nihayetsizlikte 

karşı karşıya  gelir. Denizde, ''fânileri gökten ayıran perdeye değer'' gibi olur. Böylece, 

insanla sonsuz mavilikler arasında bir perdenin varlığı düşüncesine erişen şâir, sanki o 

kumaşı yırtmak, delmek istiyor gibidir. Bize göre, burada yer alan ''gök'' sözcüğünü Tanrı 
manası alabilir. Bu durumda Kemâl,  nihayetsiz varlığa, yani Tanrıya ulaşma arzusunu 

açıklıyor, demektir: 

                                             "Bir gün deniz ölgündü. Bir oltaya balıkta,  

                                             Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. 

                                             Şehrin eleminden bir uzak merhaledeydim, 
                                             Fânileri gökten ayıran perdeye değdim." 

 

Diyen şâire, zamanla en engin bir durumda yüzlerce dalganın yaptığı sesler ve deryadaki 

korkunç nâmütenâhîlik, bir dakika için ölümü de düşündürür; deniz onu genellikle vefata 

çağırır ve şâir ürperir. Tabiattaki ve denizdeki sonsuzluk onu korkutur. 

Sonuçta, vefatın son olduğuyla ilgili olan yaygın düşünce,  aşılmış olur. Vefat , bir bakıma 
varlığın dağıtılması, ruhun özgürlüğüyle buluşmasıdır; hayatını kaybetmek sonsuzluğa 

geçittir, nihayetsiz yaşantıya yöneliştir. İçi, bu fikirlerle dolu olan şâir, yeniden sonsuzluk 

duygusuna varır, sonsuz ve sınırsız olmanın verdiği zevkle coşar; hattâ bu coşkunlukla 

aşkını, sevgilisini bile unutmak talep eder. Zira deniz ona, ''Boynundan o yar söylediği lâşeyi 

silk, at!'' der gibidir. Tanpınar, aşkı, ''rûhun edebiyata karşı yaptığı geniş akın'' olarak 
tanımlamıştır (Tanpınar, 1970:104). Ozan ''Deniz'' şiirinde, aşkla ebediyet, yani sonsuzluk 

arasındaki bu münasebete de işaret edildiğini, yeri gelmişken bilhassa belirtmeliyiz. Hattâ 

şâir, ''Zevkin eğer sevgi ise ummâna karış, tat!'' demek suretiyle, sonsuz ve ölümsüz olma 

duygusunun verdiği zevki, aşkın yerine koymaktadır. Onun ruhunun huzur bulacağı  yer, 

''ummân''dır, geniş denizlerdir. Engin denizlerde insan, aşkın elem ve hüzünlerini unutup 

mutlu da olabilir. Şâir, ölüme işte bunu duymasının verdiği zevkle şöyle çağırılır:  
                                            " Aldatma ki siz bir susuz rûh, o bir aç; 

                                             Bir susan rûh, o tüm yüz ve biraz göz.  

                                             Ummâna çıkıyor  orda buğün beklediğin geçiş, 

                                             At gönlünü girdâba, gir engine, rûh o!" 

 
Yahyâ Kemâl, yeni ufuk arayan şâirdir. ''Ufuklar'' adlı şiirinde şunları söylemektedir: 
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                                           " Şu ümit gurbetinin yokmuş nihayeti; 

                                             Dâimâ caddeler uzak, kalb bıkılır;" 
 

Yahyâ Kemâl, aynı şiirin devamından anladığımıza göre, artık ''başka bir taraf'' olan bu 

hayatta kalmak istemiştir. Artık bu, ''yaratılışın görmüş olduğu düşünüş''tür ve maalesef 

bütün rüyalar gibi sona ermeye mahkûmdur. Biraz sonra şafak söker, bu masalsı seyahatın 

zamanı gelir, ''gök ve deniz saltanatı'' açık seçik görünür. Bu ise, realitede yüz yüze 
gelişmiştir ve realitede sonsuzluk yoktur, sınırlıdır. Bu itibarla şâir, neşesini artıran 

sarhoşluktan, yani gördüğü rüyadan kalkıp, gitmek istediği bölgeyi ve caddeyi sorup bilmek 

bile istememiştir çünkü büyünün bozulacağından korkar. Bu masallara özgü 

bilinmezliklerden genellikle hoşlanır. Öyle ki, artık onu ''korkunç uçurum zannedilen 

boşluk'', yani ölüm de korkutmaz olur. Aşağıdaki mısraların manası budur: 

                                             "Giren aynada, geçen gibi diğer küreye, 
                                              Sualetme bir saniye, şüpheyle dikkat: ''Yol nereye?'' 

                                             Bitip ferahını yükesltici sarhoşluktan, 

                                             Korkma korkunç uçurum sanılan boşluktan! 

                                             İşit tabiatta sen de ilâh olduuğunu, 

                                             Rûh erer vücüdün zevkine duymakla bunu." 

 
Yahyâ Kemâl, yıldızlarla baş başa geçen saatlerden ve denizde görülen bu rüya kadar güzel 

yolculuktan o kadar memnundur ki, gitmiş olduğu yolu bilip tanımasa da, şu seyahatin 

''özgür maviliğin sona erdiği kadar'' devam etmesini ister: 

                                            " Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!"  

Mısraının  manası budur: 
Bilindiği gibi etrafı daha güzel ve daha iyi görmek isteyenler, uygun ve yüksek bir yere 

çıkarlar. Yahyâ Kemâl ''Süleymâniye Mescidi''nin bir tepe üzerine yaptırılmış olmasına 

rağmen, ''sonsuzluğu her yandan '' görebilmek gibi iyi sebeple açıklar; 

 

                                             "Görebilsiniz diye sonusuzluğu tüm yerden iyi, 

                                             Seçti İstanbul'un ufkunda bu kutsal zirveyi."  
Mısıâları bunu anlatmaktadır. 

Canı devamlı ufuklarla yarışmak, sonsuz ve sınırsız olma duygusunun coşkunluğu ile dolup 

taşmak isteyen Yahyâ Kemâl'e istinaden İstanbul'dan bir güzel kadını, bölgesine benzeyeni 

yaratırken ''birkaç delik koşan tuğlar ufuklarla yarışmış olur''. Bu düşüncelerini ''Bir 

Dağdan'' adlı şiirinde dile getiren şâir, ''Akıncı''da, yeni bir zafer sarhoşluğu ile kendilerinden 
geçen akıncıları, mekandan yedi kat arşa kanatlı olur. Mohaç ufkunda seyredilmek isteğiyle 

uçan şövalye, Yahyâ Kemâl'e göre, insanların canına vatan der, her itirazı yıkmıştır. 

 Yahyâ Kemâl'in şiirlerinde eski edebiyatına ve uygarlığına hâkim olmuş iki insan tipi sayılır: 

Akıncı ve rind. Bu ikisi birbirinden farklı olmakla birlikte sınırda bitişirler: Hayatı geçme... 

Akıncıya da, rinde de ufukları aşma ve sonusuzluk duygusu hâkimdir. (Kaplan, 1983: 56). 

Rindmeşrep bir insan, akıncı ruhu taşıyan Kemâl de, ataları gibi, ufukları geçme ve 
sonsuzluk duygusu ile dolu ve coşkundur. O ''Mehlika Sultan'' gibi tamamıyla öğretilmiş bir 

aşk duygusunun  hikaye atmosferi içinde ifadesi demek olan bir şiirde bile, nihayetsizlik 

hayalini, zaman fikrine bağlı bir güzellik öge olarak yetiştirir. Bu şiirde, hayallerin yarattığı 

yeni bir âlem söz konusudur. Yahyâ Kemâl, yedi âşık genci işte bu yeni âleme doğru bir 

yolculuğa çıkarmaktadır. Aslında ''Mehlike Sultan'', hayal edilen bir şirinlik ve sonsuzluğun 
sembolüdür. Ne yazık ki altı âşık genç, ona ulaşamadan yok olmuştur. Beyitlerden 

anlaşılıyor ki, ''Mehlika Sultan''ın ideal olan veya hayal edilen güzelliğine âşık beş genc, bir 

idealin arkasından koşan insanları temsil ermektedirler. Bilindiği gibi, dünyada insanlar 

hep güzel birkaç hayalin arkasından koşarlar, fakat çoğunlukla gerçekleştiğini görmeden 

birgün ölecekler. ''Mehlika Sultan'' ı sevmiş dört oğlan da, bir hayalin peşinden günler ve 

geceler boyu giderler; ancak bu yolculuk bir türlü bitmez. Altı âşık genç, tam ''emellerine'' 
kavuşacaklarını zannettikleri bir sırada, hayal hayatına geçip yok olurlar. Demek ki, amaca  

yetişemiyorlar.  

 

 Yahyâ Kemâl, nihayetsizliğin sembolü olan ''Mehlike Sultan''ı  belirtirken, çok türlü masal 

unsurlarından da faydalanmaktadır. Şâir şiirine: 



383 Hazim Mohammed HUSSEYIN 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 376-387 

 
                                            " Mehlika Sultan'a âşık altı genç 

                                             Leyl  kentin kapısından çıktı."  

 

mısrâıyla başlar. Bunun manası, ''bu yedi âşık genç kentinden çıkarlar, şunu 

kazanabilirler'' anlamındadır. Bu tarz bir düşünüş, bizi Orta Çağ'a götürür, çünkü  Orta 

Çağ'da şehirler, geçilmesi zor, imkânı yok olan kapılar ve yüksek surlarla çevrilidir. 
Hikayelere mevzu olan olaylar da daha ziyade Orta Çağ'a özgü hadiselerdir ve masallarda, 

demir kapıları açan, yüksek surları kolayca geçen hikaye kahramanları söz konusu edilir. 

Şiirde geçen ''Kaf dağları'', ''çıkrığı yok kuyu'', ''uzun saçlı peri'', gibi söyleyişler de hep birer 

masal unsurudur. Dağlarının masallarda geçen esârengiz  tepeler olduğunu hep bilir. Şâir, 

''Mehlika Sultan'a'' âşık altı gencin bir kuyuya vardıklarını söyler. Bununla beraber, kuyu 
şark masallarında fazla geçen bir varlıktır.  Bu hikayeler insanı korkutan, engin ve 

çıkmazsız çukurlardan bahseder. ''Mehlika Sultan''a âşık gençlerin sayısının yedi olması da 

manalıdır. Çünkü yedi numarası da masallara özgü gizli bir rakamdır. Bu misaller 

artırılabilir. , ''Mehlika Sultan'' şiiri, Yahyâ Kemâl'in masal unsurlarını en yoğun bir biçimde 

kullanmış olduğu en güzel şiirlerdendir. Şâir burada, sonsuzluk duygusunu ifade ederken 

tabiat  unsurlarını birlikte kullanmıştır. 
 

Aynı dikkatle bakılınca, Yahyâ Kemâl'in sevgi beyitlerinin belki de güzellerinden biridir:  

                                             "Gece Leylâ'yı ayın on dördü, 

                                              Koyda tenha yıkanırken gördü. 

                                             ''Kız vücudun ne güzel böyle açık! 
                                             Kız yakından göreyim sâhile çık!'' 

 

mısırâlarıyla başlamış olan ''Nazar'' isimli kasidesinde bile, bir masal üslubunun ve bir 

hikaye biçimi varlığı kolay bir şekilde sezilebilir. Şiirlerinde de Edebiyatçı, bir hikaye 

durumunda başka bir süre parçasında yaşatır; zengin hayallerin süslediği gerçek ötesi bir 

âlemin gizli kapısından içeriye  sokar. ''Düşünce'' adını taşıyan ünlü şiirinde: 
 

                                             "Hulyâsı kalmayınca yaşantın ne tadı var?"  

 

Sorusunu soran yazar için yaşatmak, tüm arızaları aşarak sınırsıza ermekten ve güzel 

olmayan hâl-i hazırdan uzaklaşmaktan ibâretttir. Bir vesile ile yukarıda ifâde ettiğimiz gibi, 
bu yüzden o, realiteden pek haz etmez ve duygularına en münasib hayallerle istikâmet 

vermeye çalışır. 

 

''Yazarın özelliği sonsuz sevgisidir '' diyen Tanpınar, denizle insan canı arasındaki üçüncü 

uygunluğa dair ilk örnekleri gösteren ozanın Baudelaire olduğunu der. Baudelaire Edibin 

şaşkın olan birçok şâirden birisidir. (Tanpınar, 2015:324,333). Onu doğada en çok ifade 
eden özellik ''sonsuzluk''dur. 

 

Şairin şiirlerinde dil işlevi oldukça sade ve anlamlı bir şekilde kullanılmış. Dil, bir toplumun 

düşünce yapısını gösteren, toplumu toplum yapan, insan ile toplum arasındaki bağı 

sağlayan en güçlü kültür öğesidir. Bu düşünceyle bağlantılı olarak, dil aracılığıyla kültürel 

bağların kuşaktan kuşağa aktarımının sağlanabildiğini ve toplum yapısının 

anlaşılabilirliğinin kolaylaştığını söyleyebiliriz. İnsanların yaşadığı toplum yapısıyla 

bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı vardır (Türk, 2017: 786). Dil, yaşamın bütün 

alanlarında, günlük yaşamın en sade olaylarında, bilimin ana formlarında, gelenek-görenek 

ve törelerde, inançlarda ortaya çıkar; dil her türlü maddesel yaşamın, tekniğin, ekonominin 

de koşuludur; dinde, hukukta, felsefe ve sanatta yeri vardır. Dilin etkide bulunan gücü, 

dilde izini bırakan dünya tablosu ile yaşamın bütün alanlarına yayılır. Buna karşılık dil de 

her bir alanın özel gereksinimleri ve koşulları ile kendi çevresini ve yönünü belirler (Türk, 

2020: 323). Bu bağlamda bakıldığında şairin kullanıldığı dil bir kültür taşıyıcısı olduğu 
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görülmektedir. Şiirlerinde doğa ile ilgili kullanıldığı dil gayet uyumlu ve bir bütün şeklinde 

işlenmiştir. 

 

Yahyâ Kemâl'in tabiat hakkında yazdığı şiirlerden örnekler: 
 

                                              

                                       " Bir bir açılırken feleğe, son def'a yarıştık; (s.734/11) 

                                         Allah'a giden yolda, meleklerle karıştık."  

 
                                       " Lâkin kalacak, doğduğumuz toprağa bizden (s.734/17) 

                                         Şimşek gibi bir hâtıra, nal seslerimizden…" (s.734/18) 

 

                                        "Vezîr, molla, ağa, bey takım takım, 

                                         Güneşli bir nîsân günü ok attı. (s.735/6) 

                                         Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. 
                                         En er keman-keşe yetti üç atım." (s.736/11) 

 

                                       " Tâ Budun'dan lrak'a, Mısr'a kadar, 

                      Açılmış uzak şehirlerden 

                                                 Yurt üzerinde özgür esen rüzgâr (s.736/10) 
                                              Ses getirmiş tüm bahârlardan. (s.736/11) 

                              O dehâ öyle toparlamış ki bizi, 

                                     Yedi yüz yıl devam eden hikâyemizi 

                      İşitmiş yaşlı çınarlardan." 

 

                         " Mûsikîsinde bir yandan dîn, 
                                 Bir taraftan bütün hayât akmış. 

                                 Her taraftan  Boğaz, o şehr-âyîn 

                                Mâvi Tunca'yla gür Fırât akmış. 

                                                Nasıl seslerle gök ve yerlerimiz, (s.736/19) 

                                     Üzüntünüz,özlemimiz, zaferlerimiz, 

                              Bize benzer o varlıklar akmış." 
 

                                      " Kıskanıp gizlenmiş kazâ ve kader 

                                         Binden fazla bestesini. 

                                         Bize mîrâsı kaldı on eser. 

                                      '' Na't'' ıdır en mehîbi, en derini. 
                                        Vâkıâ ney, kudüm gelince dile, 

                                        Hızlanan mevlevî semâ'ıyle, (s.736/34) 

                                        Beş kat arşa ulaşmış âyîni." 

 

 

                                     "  Nev-bahâr-ı vuslatın bassın deyû ilk âyına (s.737/1) 
                                        Bûseden pâ-bûş giydirdim o nermîn pâyına 

                                        Kasr-ı Sa'd-âbâd gül-zâr-ı hümâyûn-sâyına (s.737/3) 

                                       Eyledim meh-tâbı da'vet hem düğün âlayına." 

 

                                     " Tâ ki seyretsün felek ol şûh çözmüş kâkülü," (s.737/5) 
                                     " Bir elinde câm-ı âteş-fâma kalb etmiş gülü. 

                                       Leyl içinde âh ederken nev-bahârın bülbülü, (s.737/7) 

                                       Eyledim meh-tâbı da'vet hem düğün âlaayına" (s.737/8) 

 

                                     " Ne cûşân içki ü lâle bir fasl-î bahârıymış, (s.738/3) 

                                        Ki şimdiye kadar çeşmeler pür-hûn olup her yâda ulaşınca." 
 

                                     " Durmuş rindler dem-beste; ney dem-beste, özleminden, 

                                       Ağaçlıklarda bülbül konan feryâda gelince." (s.738/8) 
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                                     " Gördüm, ol meh-dûşuna bir şal atıp Lâhûr'dan, (s.738/1) 

                                       Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan." (s.738/2) 

 

                                     " Dört asırdır, inmiş câmie ışık üzerine ışık, 

                                       Yerde buldu yaşayanlar da, ölenle de huzûr. 

                                       Ona halen  gidilince gidilir bir geçitten, 
                                       Dikkat çeker vefat âyetleri sağdan soldan; 

                                       Bu mezarında siyah toprağı ışık veriyor; (s.743/47) 

                                       Belli, mezarında, o, bir nûra sarılmış yatıyor." (s.743/48) 

 

                                     " Kopmuşuz bize o öz varlık olan manzaradan. 
                                        Arar gerçi duyanlar bir iyileşmez yaradan. 

                                        Derler: İnsanda engin bir yaradır kösüzlük; 

                                        Şudur âlemde hududsuz ve hazîn yetimlik. 

                                        Sızlatır ba'zı saatler dayanılmaz bir acı, 

                                        Kökü toprakta kalıp kendi kopartılmış ağacı. (s.744/78) 

                                        Canı arıyor diğer eğlence her esen rüzgârda, (s.744/79) 
                                         Ne yazık ki, doğmuyoruz şimdi o topraklarda." (s.744/80) 

 

                                       " İşitilen gökte kanat, yerde ayak sesidir. (s.744/8) 

                                         Bir gidiş var... Ne bereketli, ne yabancı âlem bu!... 

                                         Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu... 
                                          Her ufuktan bu varış eski savaşlardan; (s.744/11) 

                                         O savaşlarla açılmış nice mekanlardan; 

                                         Bu durgunlukta karıştıkça karanlıkla ışık, 

                                         Yürüyor , durmaksızın, insan ve imaja karışı; 

                                         Bazı gökten, bazı yerden üşüşerek her baba, (s.744/15) 

                                         Girer, birbiri artırken, ilâhî yapıya. 
                                         Allahın ma'bedi her bir tarafından doludur, 

                                         Bu saatlerde Süleymâniye târîh oludur." 

 

                                         "  Beğenmiş, İstanbul'un ufkunda bu kutsal tepeyi. (s.745/24) 

                                            Taşıdı harcını gazîleri, serdârıyle, 
                                            Taşı yenmiş nice bin işçisi, mi'mârıyle. 

                                            Özgür ve büyük yurdun gece, sabahına, 

                                            Son bir kapı açtı buradan gökyüzüne, 

                                            Tâ ki geçesin ebedi rahmete rûh orduları.." 

 

                                         " Dağlarda tutşmuş gibi güller bahçeleri, (s.745/57) 
                                            Bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri, (s.745/58) 

                                            Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; 

                                            Belki binlerce şehir çağırıyor birbirine. 

                                            Yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 

                                            Sivas'tan mı? Rumeli'den mı? Kavaklar'dan mı?" (s.745/62) 
 

 

                                          " Deniz ufkunda bu top sesleri nerden ulaşıyor? (s.746/77) 

                                             Baros, belki, gemiyle harptan gelir!... 

                                             Bağazdan mı? Mısır'dan mı, Tunus'tan mı? 

                                             Serbest ufuklarda donanmış iki bin pâre gemi 
                                             Yeni doğan güneşe baktıkları yerden gelir; 

                                             O tebrikli gemiler hangi seherden varıyor?" 

 

                                           " Ey gül, sükûte varmayı emreyle bülbüle; (s.749/7) 

                                             Gülşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın." (s.749/8) 
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                                          " Gül-zâr pür-melâl ise, bülbül de lâle ise, (s.751/7) 

                                             Sız müjde-î bahârı veren bâd olun, dedi" (s.751/8) 
 

                                          " Nevâ-yı neydir esen şarab, câm-ı meydir çiçek (s.751/5) 

                                            Çemende  eşk ile sahbâ misâli cû düşer" (s.751/6) 

 

                                          " Gerer beyaz kuğular nâzenîn boyunlarını; (s.752/11) 
                                             Füsûn-ı uyku ile, görmemiş bu narın ravza  

                                             İçinde dalgalanan reng ü bû oyuncaklar. 

                                             Batur bahtle hâvızdan havuza, 

                                             Gerer beyaz kuşlar nâzenîn enseleri…"(s.752/15) 

 

                                           " Denizden ve dağdan varan hüzne kandık. (s.753/7) 
                                              Bulut gitsin, ilkbahâr olsun artık, 

                                              İşitilsin bir geniş seher mûsikîsî." 

. 

                                           " Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde; 

                                              Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde! 

                                              Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde; (s.762/3) 
                                              Sen nerde, o fecrin ağaran dağları nerde!" (s.762/4) 

 

                                           " Günler kısaldı, Kanlıca'nın ihtiyarları (s.764/1) 

                                              Bir, hatırlamakta geçen güzleri…"(s.764/2) (Akyüz, 1985). 

 
Sonuç 

Yahyâ Kemâl BEYATLI, umumiyetle büyük bir şair olarak şöhret kazanmıştır. Gerçekten o, 

Türk Edebiyatının önde gelen simaları arasında yer almaktadır. Eserleri incelendiği zaman 

onun fikir yönünden de çok sağlam olduğu görülmektedir. Gerek edebi ve gerekse fikri 

yazılarının hemen tamamında Türk milli kültürünü meydana getiren dil , din, tarih, sanat, 

örf ve âdetler incelenmekte ve terennüm edilmektedir. Türk tarihi, özellikle Osmanlı tarihi 
onun eserlerinin ana temasını teşkil etmektedir. Yahyâ Kemâl tabiat hakkında yazdığı 

şiirleri incelerken gördük ki, deniz, güneş, güller, gökyüzü, rüzgar ve dağları ele almıştır. 

Yahyâ Kemâl, İstanbul'a aşık bir şairdir. Ayrıca kendisi benzetmeler de kullanmıştır. O, pek 

duygulu bir edebiyatçı idi. Ayrıca kendisinin iyimser bir insan olduğunu biliyoruz. Kimi 

kasidelerinde denizin dalgalarına bile hitap etmiştir. Bununla beraber, şiirlerinin çoğunu 
mehtaplı ( aylı ) gecelerde yazdığını kaydetmek isteriz. Şairde, aşk şiirleri de vardır. Yahyâ 

Kemâl, yazdığı tabiat şiirlerinde ışığı da ele almıştır. Ayrıca, sular hakkında kasideler 

yazmıştır. Kendisi modern ufuk arayan bir şairdir. Ayrıca Yahyâ Kemâl,l yolculukları seven 

bir şairdir. Şair, bazı şiirlerini dağ üstünde yazmıştır. Yahya Kemâl, yazdığı şiirlerinde de 

ilkbaharın havalarında terennüm etmeye çalışmıştır. Son olarak Yahyâ Kemâl, kendi 

deyimiyle hatıra ve hayalden ibarettir. 
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