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SÜLEYMANiYE'DE BAYRAM SABAHI 

Nihad Sami Banartı 

XX. asır Tür edebiyatının, engin destan ruhuyla söylenmiş muhte
şem bir manzılmesi de Süleymaniye'de Bayram Sabalıı şiiridir. 6 bölüm 
ve 86 mısra tutanndaki bu dini-milli manzuıne, bilhassa AJalazgird'den 
bu yt;tna, Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde yerleşen Türkiye Türk
lüğü'nün şiiridir. 

Bu şiirin zevkine varmak için onu okumak veya dinlemek yeter .. 
Ancak şiirin ruh ve mana alemine girmek, onu meydana getiren tefek
kür heyecanı'na varahilrnek için duyulması, düşünülmesi, bilinmesi ge
reken noktalar vardır. Bunların başında Yahya Kemal'in, Türk Tarihi'ne 
özel bakışı gelir. Yahya Kemal, Türk tarihini başlıca iki bölüm dahilin
de düşünür. Bunlardan biri, başlangıçtan Malazgird'e kadar Türk tari
hi, ikincisi de Malazgird'den bu yana Türkı:ye Tdrilıi'dir. Büyük şaire 

göre bizim en mühim tarihimiz bu ikincisidir. Çünkü bu tarih, eski Orta 
Asya topraklarından ayrı ve tamamiyle yeni bir vatanda, yeni bir t.irih 
ve coğrafya kaderi içinde meydana gelmiştir. Yeni tarih, başta Türklük, 
İslam imanı ve vatan coğrafyası olmak üzere, Türkiye Türklüğünü mey
dana getiren daha nice unsur ve faktörlerin aziz bir sentezidir. 

Bir konuşmasında: "Daha derılne gitmek ve demek ldzımdıt· ki va
tandaşları zaten o vatan meydana getirmiştir. H avasiyle, suyuyle, kırları 
ve dağlarıyle, sabahları ve geceleriyle, bilhassa vatandaşZara kendini 
müdafaa ettirmesiyle hal-hamur olmuştur". 

'M esela Y ozgad, bir hudut için kaç şe h id vermiştir? V atan dahilinde 
yetişenlertın şarkıları, birbiri11e benzemiyen kaç yerde okunmuştm·? Bit·
birine uzak olan yerlerde kaç dile evlenmiş, kaç kan karışmıştır? Türk 
vatanı yalnız kaderin, yalmz onu kuran rnü'vminlerin, onun uğrunda ölen
lerin ve ıstırap çekenlerin, onun havasında ya§ayan, onun toprağında 

çift siirenleriıı; onun sinesinde nişanlanan; evlenen ve nf!siller yetişti-
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reııleriıı; yalnız ve yalnı.z onun havasını, ikltmini, hatıralırını edinmiş 
alanların ... üzerinde yaşadıkları tapraktu·1

" diyen şair, işte bu sentezi 
ifade etmiştir. 

Yahya Kemal'i böyle bir vatan ve böyle bir tarih anlayışına götü
ren düşünce, coğrafyanın bir milletiu kaderi üzerindeki büyük tesiridir. 
Bir milleti:1 tarihini, yaşadığı coğrafyadaki kaderi içinde incelemek de 
geçen asırdaki Fransız tarihçiliğinin vardığı merhaledir. Fransa' da 
Afichelet, Fustel de Coulanges ve Camille fullian gibi tarihçilerin bir
birlerini bütünlüyerek vardıkları bu anlayış, bilhassa Fransız milli yeti
nin aranışında müsbet netice vermiştir. 

Bunlardan Camille fullian'ın bir tilrif cümlesi de bu goruşu şöyle 

ifade eder: Le sol de la Fraııce, en mille ans, a cree le peuple Français:. 
Fransız milletini bin yılda Fransa'nın toprağı yarattı 2 • -

Çünkü Fransa'nın toprağı, başta Cerınenlerin Teutons koluna· men
sup Franklar olmak üzere, burada yerleşen kavimlerin, Latin kültürü
nün ağır basınasiyle latinleşerek yepyeni bir milliyet meydana getirme
sinde bir pota vazifesi görınüştür. Yeni milliyetİn dili, kültürü hatta mi
zacı ve herşeyi bu toprak üzerinde meydana gelmiştir. 

i\falazgird'den sonraki Türkiye Tarihi, şüphesiz, Fransız toprakla
nııda doğan yeni milliyete aynen benzemez. Fakat coğrafyanın bir mil
letin tarihi kaderi üzerinde oynadığı büyük role dikkati çeker. Çünkü 
Türk milleti Türkiye topraklannda türklükten nzaklaşmamış, aksine, 
yeni vatan toprakları, türklüğün üstün vasıflarını büyük ölçüde geliş

tirme yolunda aziz vazife görmüştür. Türkiye topraklarının milletimizin 
eliyle işle;1miş bütün yeni manzarası, şehir w köy dekorları, minate
ler, kubbeler, sivri kemerler, çadrr sayvam saçaklar ve bu vatan üzerin
de dünya ölçüsünde büyük işler görıneğe muvaffak olmuş ecdad ve ev
ladlariyle bütün türkler bu hakikatin aziz hatıralan ve canlı örnekleri
dir. Türklük yeni vatancia türkçeyi dünyanın en güzel sesli dillerinden 
biri haline koymuş, bu vatancia sayısız benzerlerinin en güzel örneği: 

olan Süleymaniye Camii gibi abieleler yüceltmiş, velhasıl tarihte ve coğ
rafyada ilk defa Türkiye topraklarında, tam manasiyle yerleşerek, ebed1 
vatan kurmuştur. 

Y alıua Kemal'in bu cümlelerle bulasaya çalışılan böyle bir karı aa te, 
varması bir tesadüf neticesi değildir. Şairimizin büyük bir şiiri besliye-

1) Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal Yaşarken, İst. 1959, s. 22, 23. 
2) Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatıralan, İst. 1960, s. 46. 
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cek bir kültür ve tefekkür seviyesine varmak için, daha Fransa'daki tah
sil yıllarında bilgiyle ve metodla çalıştığı; bunun için ciddi şekilde zi
hin yorduğu bizzat kendisi tarafından şöyle belirtilmiştir: 

"Bir gün, bir ınecınuada, Fustel de Coulanges'ın esaslı tilınizi olan: 
profesör ve ınüverrih Camille fullian'ın bir cümlesini okuduın. Bu cüm
le benim, milliyetimizin ve vatanıınızın teşekkülüne dair dağınık düşün
celerimi birdenbire yeni bir istikamete sevketti. Camile Julian'ın cüm
lesi şuydu: "Fransız milletini, bin yılda, Fransa'nın toprağı yarattı". 

"Düşün1meğe başladım: Acaba bizi de Malazgird'den, 1071 den son
raki sekiz yüz senede Türkiye'nin toprağı yaratmamış mıydı? Bu cüm
leyi, Saint Paul'ün Şam yolunda Hz. İsa'yı görerek: "Quo Vadis, do
mine?" sesini duymasına beıızettim3". 

"Çünkü bu cü'ttnle, kafama birdenbire yepyeni bir ufuk açmıştı. Ar
tık miliyetimize ddir fikirlerim bu cümlenin ilham ettiği noktada birle
şiyordu". 

"Bıı noktadan hareket ettim". 

"Artık benim için 1071 den evvelki devirlerimiz kablettilrih, fakat 
1071 den sonraki devirlerimiz tdrihtiler: Selçuk ve Osmanlı asırlarında· 
Anadolu, Rumeli ve lstaııbul'a, manzara ve mimdrz itibariyle verdiğimiz 
şekli; lisdnın yeni tecellisini; devlet ve medeniyetimizin yeniden yara
tılış ve yürüyüşüııü, sandyi{mizin, lıdriçten .bir çiviye bile muhtaç olmak
sızın, vatanın toprağından ve milletin eliyle yapılışıııı; ordumuzun bütiin 
silahlarını, donaıımamızın beşyüz sene, bütün tahta, demir ve yelken
leriyle kendi ellmizden çıkışını; hasılı bütiin bu terkibi, şedid bir hayran
lıkla idrilke başldmıştım". 

"Ancak bunu duymak ve hayiil meydl görmek kafi değildi. Yakın
dan bilmek ldzımdı. Bilmek için de en sağldrln vesikaları birer birer 'Jku.
mağa ihtiyaç vardı". 

"Fustel ele Coulanges, Fransa'nın yaratılışmı tcdkike girişmişti. Bu 
ıısiUde bir tedkikin Türk vataııına tatbikini özlüyordıım. Istiyordum ki 

3) Bir hıristiyan cfsancsir..e göre, Hz. İf:a"nın hava:·isi Saint Petms, Ne

ron'un zulmünden kurtulmak için Roma'dan kaçarken App1enne yolunda bir 
nur huzmesi halinde karşısına çıkan Hz. İsa'ya: "Quo vadis domine: Hazret 
nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Hz. İsa da ona: "Sen kuzularımı bırakıp· 
uzaklaştığın için, ben tekrar, çarmıha gerilmek üzere Roma'ya gidiyorum."" 
cevabını vermiş. Ek. aynı eser. s. 47. 
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.milliyetimizin tedkiki hiçbir zarrnan inkar edilerniyecek böyle sağlam ve
sikalarla tahlil ve terkip edilsin. O kadar ki asırlarca, Türk nesilleri, bit· 
.vesikadan bir saniye bile şüphe etmesinler4

''. 

Böyle bir bilgi, metod ve düşünceyle araştırarak, Yahya Kemal, o 
neticeye varınıştı ki: "Türkiyemizin, mimtirffiıizin, musik'imizin, güzel 
yazı sanatnnı.zın, şehir dekorlarnnızın ve diğer büyük küçük, bütün 
sanatlan»nızın vasıl oldukları terakki, en çok, Rum Selçukileri Anado
.luya yerleştikten sonra ve Osmanlı asırlarında olmuştur. Bu muazzam 
terkip, Rumeli ve istanbul, anavatanla yekpare bir kütle olduktan son
.ra, htisılı, Yeni Türk vatanı, yeni şartlar içinde, mil!iyetimize yeni bir 
:şekil verdikten sonra meydana gelmiştir3". 

* ** 
Süleymaniye' de Bayram Sabahı şiirindeki: 

Td Malazgird ovasından yürüyen Türk oğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. 

Mısralarının sırrı işte bu satırlarcladır. Ancak bu satırları okuyarak, 
şairin Anadolu'dan ve İslamiyetten önceki Türk tarihiyle bir ilgi azlığı. 
içinde bulunduğu neticesini çıkarmak yanlış olur. Şu satırlarda bu ger
çeği aydınlatacak çizgiler vardır: "Kendi Gök Kubbemiz, aziz şair Yah
ya Keınal'in, asrımızın türkçesiyle söylediği şiirlerini bir araya toplaya
cak kitabın adıdır. Üstad, Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın bir mıs
rı:nnda geçen bu adı çok severdi. Yahya Kemal' e göre Kendi Gök Kub-
bemiz, onun bütün şiirini ve bizim şiirdeki milli semamızı ifade eden 
isimdi. Bu ismi adeta kıskanırdı. Bir gün: "Sizin şiir kitabınızın adı, 

·Oğuz Han'ın Türk halkına hi tabesindeki ruhla birleşiyor" demiştim. 

Oğuz Destanı'ndaki o manzum söyleyişi bugünkü türkçeye çevinnemi 
istedi. Açıklıyarak çevirdim: "Yurdumuzu öylesine genişletelim ki onun 
üzerinde kurıdacak çadır, ancak gök kubbesi olsun". 

En tatlı gülüşüyle: "Alı canım .. diye güldü. Demek ben şiirde Oğuz 
Han'ın devlet kurttşundaki mili uslUba varmışım". 

Hakikat buydu. Yahya Kemal, şiiri, Oğuz Han'ın ve Osmanlı fatih-

4. Yahya Kemal'in Hatıraları, Yahya Kemal Enstitüsü yayınlarından. İst. 
1960, s. 47-48. 

5) Yahya Kemal Yaşarken. s. II. 
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·!~.erinin devlet kuruşlanndaki uslupla söylemiş, ancak kendi gök kubbe
cmiz'le örtülecek genişlikte bir milli şiir yaratmıştı6 • Fakat büyük fikir 
.adamı, eski Türk tarihini, tüller arkasında görülen güzellikl& gibi, ya
n ınüpheın bir ınanzara halinde görüyordu. Fransa'daki tarih tahsil ve 
.araştırmaları ve ilim anlayışı, ona, herhangi bir tarihi gerçeği en doğru 
·vesikalarıyla bilmedikçe onun üzerinde söz söylememek ihtiyatını ver
:mişti: "Bana biitiin Asya'daki türklüğü aramak ve bulmak hayli müp
hem bir çalışma gibi görünüyordu. Lakin Türkiye' deki Türkliiğün yeni 
cvatana ne zaman, nerelerden geldiğini; Anadolu'ya geldikten sonra da 
nasıl tekevvün ettiğini şedid b)r arzu ile öğrenmek ve bilmek istiyordwn . 
.Elimdeki firenk kitapları bu hususları ya miiphem bırakıyor yahut bizı 
~emlerle karıştımrak hatta Acom zannederek işi büsbütün karı.ştırıyor

.du. Bizim yeni vatandaki tekevviinüınüzü bize ylne türkçe eserler sez
.direcektl". 

* ** 
Süleymdnı'ye'de Bayram Sabahı, bir Ramazan Bavramı sabahında 

İstanbul'un Süleymaniye ufkunda, bütün manzaranın • istanbul mfivisi 
'bir renk alınasiyle başlar. Sabahın oluşu, bir taraftan şehri, bir taraftan 
cda şairiıı gönlünü her an biraz daha aydınlatır. 

Bu aydmlıkta, Türkiye topraklarında dokuz asırdan beri yaşamış, 
·sonra rl'ıh olmuş atalarla, bugün hayatta olup onların bıraktığı vatancia 
:bayram yapanların hepsi birden görünür. 

Şair, kendi gök kubbemiz altında dini bir bayramın bütün tarihiııi 
·ve bütün maneviyiltım yaşamaktadır. Karşısında bizim en büyük sana
tımız bilinen mimarimizin şaheseri, Süleymaniye Camii vardır. SiUey
maniye Cii1nii bir tiınsaldir. Bu timsal, bizim Anadolu ve Balkanlar Tür
'kiyesi'ndeki rmilU üslilb'uınuzun mimari sanatındaki şahlamşıdır. Bu ese
"~:in, bütün Türk-Osmanlı mimarisinde görülen en dikkate değer ~afe
Ti, ufukları kapatmadan yükselişidir. Nice mimari abidelerin kurtulama
dıkları duvar ,bina olmak heytilalı ğı, Süleymaniye' de görülmez. Ku b be 
yuvarlaklığı; Anadolu'nun dumanlı dağlarını andıran, birbiri üzerine yas
lanmış yarım kubbe'lerle minareler arasında aydınlanan boşluklar, bu 
abideye hem büyüklük, hem azamet, hem de şeffaf bir cisim gibi, arka 
ufuklarını gönnemize mani olmayan bir manzara yumuşaklığı vermiş-

6) Ek. Nihad Sami Banarlı, Kendi Gök Kubbemiz (hakkında) Hürriyet 
•Gazetesi, 27 Aralık, 1958. 

F: ~ 
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tir. Bir ufuk şairi olan Yahya Kemal'in ve durmaksızın ufuklar ötesini 
görmeğe koşmuş, akıncı Turk ruhunun özlediği mimari budur. Yahya 
Kemal, Süleymaniye Camii için böyle bir yer seçen mimarın zevkine ,.e 
saıl'atına bu bakımdan da hayrandır: 

Görebilsin diye sonsuz.luğu her yerden iyi, 
Seçmiş istanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi. 

derken, o'nun bu anlayışını clüşünür. Yere göre es<:T yapmak ve esere 
göre yer seçmek ele yine bu mimfir1nin hir özelliğidir. Yukanki ımsrala
rın bu şekli almadan önceki: 

Bakabilsin diue sonsuzluğa lıer yerden iyi 

mısraıncla da her iki manada bir sonsuzluk düşünülür: İlahi sonsuzluk 
ve o çağlar Türklüğünün aşınadan duramadığı ufuklardaki sonsuzluğun 
tadı. 

Yahya Kemal, dini Türk Mimarisine Siileymôniye Cômii'ni kazan
dıran mukadcleratın da farkındadır. Çünkü bu dikkate değer sebep ol
masaydı, belki Süleyıminiye Camii de olmayacak ,-e Türldük, kendi mil
li kudretini tarihte ve coğrafyacl a eıı iyi tecelli ettiren bu muhteşem abi
deelen malırum kalabilecekti. Bu noktayı bizzat şöyle anlatır: "Tiirk rni
marisinin, istanbul'da Süleymaniue Ctimii gibi bir eser kazanmasında 
kaderin te.siri olnwştur: Kaııı1ni Sultan Siilrymaıı, kendisi için önce $ch
zade Camiini yaptmuordu. Eğer bir lıddisc zuhur etmeseydi, muhte

melen, bu/!,iiııkii Şrhzade CdmJ;inin adı Süle!JmanitJC olacak ve Süleyma 
niye Cdınii de yapdrnıuacaktı. Kanuni'nin büyük Şehzôdesi Mehmed, 
bu smufa öldii.Kaniini. bu şclızddcsini bir de Şehzôde Cilwng1d çok 
severdi. ,)ehzddr Mclımcd ölünce uapu'makta olan ca'miin Şelızdde MPh
med adına bitirilmEsini Pmretti. KendAsi de bu cv 1adı için: 

Şehzadeler güziclesi Sultan Mehemmeclim 

mısraını tôri!ı diişiirdii. Bu tdrihin sö?; 1cnişinden de anlaşılacağı gibi 
Mehmed'in öliimii. Kamlnı~ içiıı dl:'rin SIZI olmuştur. Fakat aunı ölüm, 
Türk minuirlsiıu' de Siileymaniyc Cdmii gibi, gerek ye-ri gerek kurulu-
şu itibariyle bir şdlıeser kazaııdırmışlır''. 
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Süleymaniye çevresinde, Yahya Kemal bakmadan önce hiç kimse 
tarafından görülmemiş, mahşeri bir topluluk birikiyordu. Bu gelenle
rin daha azı canlı, yaşıyan, hayatta olan türklerdi. Fakat daha çoğu, sa
yılamıyacak kadar çoğu, geçmiş asırlar içinde ölmüş, ruh olmuş \'e şim
di birer şeffaf beden, birer kanadlı görünüş halinde bayram namazı kıl
maya, Tekbir sesi duyma§a gelmiş, eski rıllı orduları'ydı: Ecdad ruh
ları, ışıktan vücutlarıyle göklerden iniyor ve muhteşem mabedin lmb
besine birikiyordtı. Hani bir inanış vardı: Temiz ve ihlaslı ruhlara Ka
dir Gecesi'nde göklerin kapılan açılırdı. Böyle bakışlar, gök kubbesin
de herkesin göremiyeceği ilahi aydınlıklar, renk renk ve kandil kandil 
ışıklar görürlerdi. 

Bu bayram sabahı, sanki ecdad ru{llannııı yaşadığı, uhrevi alemin 
kapısı açılmıştı. Büyük zaferlerle neticelenmiş, eski seferlerde şehid 

olanların ruhları, hem de nerede şehid olmuşlaı·sa oradan, o zamanki 
hallerinin hayalleri halinde o en uzak veya en yakın huclutlmdan nçu
şarak, bu ilahi yapıya doluyorlardı. 

Şi'iirin gözlerinin önünde Malazgird savaşından Sırp Sındığı'ııa, Ko
sova'ya, Varııa'ya, İstanbul Fethi'ne, Çaldıran, Ridaniye savaşlanna; 

Mohaç Meydan Muharebesi'ne, Kıbrıs, Girid fetihlerine, Çanakkale ımı
zafferiyetine ve bütün benzerlerine katılmış, orada şehid olımış veya 
aynı zaferlerde gaza hazznu tatmış sayısız atalar uçuşuyordu. 

Türkiye'nin nüfusu henüz 18 milyon olduğu bir devrede, yine Sü
leymaniye'de Bayram Sabahı dolayısiyle bir konuşmasında şair, aynen 
şunları söylemişti: 

"BPn T\1 alazgird' den beri bütün ölenler le beraber yaşzyorıım. Ben
ce biz on sekiz milyonluk bir millet deği!iz. Malazgird'dPn beri bu va
tan içz:n ve bu vataııda ölenler, (hakikatte) biz yaşayanlarla birlikte ya
şamaktadır. Bizi, bizim milliyetimizi, bizim yalııı.z kendimize benzeyen 
varlığımızı velhasıl, dünkü, bugünkü Türkiye Türklüğiiııü vücuda· ge
tirenler onlardır. Demek ki biz onsektz milyon değil, bir kaç yüz mil
yonluk bir milletiz ve işte milliyetçilik bu demPktir". 

"Bir türkçii, nazari tiirkçülükten hakiki tiirkçüliiğe yani Tiirklüğe 

gelmelidir. Nazari türkçitlük uydumlmuş bir türkçülüktür. Hatta bu na
zariye bazan günün politiJkasına göre uydurulmuş olabilir ve her naza
riueci yani politikacı başka türlü uydurabilir''. 

"Bunun içindir ki bizimle hiç alakası olmayan ırkları hatta bizi kat
Zetmiş olan moğolları, öyle tutarları, nazariyrdler bizden addrderler. 
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Halbuki bizim türklüğünıiiz bir mukadderat selinden doğmuştur. Biz 
M alazgiır'd' den sonra yeni bir terkıbiz. Yeni bir devlet, bir vatan ve bir 
türkçe içinde haşır neşir olmuşrız. Nitekim tatarlar da başka bir te;rkip
tir, Moğollar da öyle 7

" ... 

Taşı l\'lağlub Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın ilk şekillerin-

edenler den birinde, henüz tamamlanınaımş olarak, şu, 

kendi el yazısiyle karalanmış tasanda _görüldüğü gibi: 

Bin ganimet :..-ımarak askeri, serdiiriyle 
Ta.!jt yorıtnıuş ....... işçisi, mimariyle 

yollu çizgiler vardır. Uzuıı zaman içinde işlenişi, şiirin bu mısralarını bir 
gün şu şekle koymuştur: 

Taş ımı ış harcın ı gaazlleri, serdiiriyle, 
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mfmtiriyle. 

Halbuki Türklük, Türkiye .topraklarında taşı yontmakla kalmamış, 
fatihlik kudretini taşlar topraklar üzerine de işleyerek vatanın taşını t0p
rağını Türk yapmıştır. Bizelen evvel eski Yunan putperestliğine ve Bi~ 
zans hiristiyanlığına sanat eserleri kazandıran taş, bizim bu yurda gel
memizle türklüğün ve müslümanlığın hizmetine girmiştir. 

Türklük, tarihin eski asırlarıncla, yaşadığı toprakların büyük mamu
reler yapacak ölçüele bol taşı olmayışından ve devleti, Asya'nın her ye
rinde itaat altında tutabilmek için, durmaksızın yer değiştiren bir ta
rih kaderi içinele yaşadığından, eski vatanını taştan yapılmış abidelerle, 
mimari mamurelerle süsleıneğe imkan bulamamıştı. Halbuki Türkiye 
topraklarında (kendinden evvel taşı hamur gibi yuğurınuş, yontmuş, iş
lemiş onlanların bıraktığı toprakta) şimdi aynı malzemeye Türk üslubu-

7) Yahya Kemal'le Konuşmalar'dan. (Henüz neşrolunmaml§tır.) 
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mı işlemek ve tam Türk eseri çehre ve lıeybeti vermek vazifesindcydi. 
Taştan abieleler yapınağa alışmaınış bir millet olarak burada bu zor işi 

başarmak ve bizden evvel yapılanlardan daha üstününü yapmak şeklin
de bir yukarılık duygusuyle Türk Selçuk ve Osmanlı fatihleri taşla sa
savaşa girdiler. Süleymaniye Camii ve küçük, büyük, binlerce benzeri, bu 
savaşta taşın Ti.irk'e mağlub oluşuyle zamana giUip gelişinin eserleri ha
lindE yükseldi. 

ÖJliCe Herkes Gibi Milli romantizmini idrak etmemiş milletlerin, ken
di büyüklük devirlerine ve büyük eserlerine kar
şı bir farkında olmayış halleri vardır. Böyle devir
lerde milletler ecdad şaheserleri yanından ıicleta 

1Bir Abide Zaıı-

nettimdi. 

onları gönneksizin geçerler. Onları görebilmeleri için, desta:ıı ruhıı ta
şıyan bir büyük şairin oradan geçip bakması lazımdır. Bu, birçok za
manlar böyledir: Başta Süleymaniye Cdmii olmak üzere Anadolu ve 
Balkanlar Türkiyesi'ni süsleyen nice sanat, iman ve milliyet şaheserle

rinin yanından da her gün onbinlerce, yi.izbinierce insan şöyle bir gelip 
geçer. Kimisi bunların birer cami olduğunu ancak farkeder. Pek çoğu, 
taşa ve mimariye bizim milH şahlanışımızın işlendiği, bu manada şah
lanmış bir şaheser yanından geçtiğini farketmez veya düşünmez bile. 
o eserlerdeki ruha ve büyük manaya varmak ise çok az kimseye nasib 
olur. 

Vaktiyle Almanlar, eski Yunan mimarisine hayrandılar. Öyle za:ıııe
derlerdi ki mimari denilince yalnız Yunan mimarisi söz konusudur. Ni
tekim yalnız Fidyas'm heykelciliği, yalnız Homeros'un destanı vardır. 

Sonra bir gün, kendi Niebelııngen destanlarının, kendi halk masallarının, 
kendi almancalarının ve kendi Gotik mimarllerinin farkına vardılar. Gotik 
sanatiyle işlenmiş katedraller onlara o zamana kadar göremedikleri bir 
başka çel1reyle göründü. Kendi saf Cermenlik devirlerindeki milli yar
lıklarının ve milli sanatlannın hayranı olmağa başladılar. Diğer faktör
lerle birlikte, Alman mucizesi denilen hadisenin temelinde işte bu far
kında oluş'un kalkındıncı kudreti vardır. 

Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın 3. bölümünde: 

Ulu mdbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum; 
Ben de bir viirisin olrrnakla bııgün mağrıırurn; 
Bir zaman lıendese' den abide zannettimdi; 
Kubben altında bu cıım.hura bakarken, şlmdi, 
Senelerden beri rii'ydda görüp öz'ediğim. 
CPdlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. 
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mısralarıyle, bu hakikat, Süleymaniye Camii için söylenir. Şiirin, Bir 
zaman hendeseden dbide zannetti'mdi mısraının ilk şekli: 

örneğinin 3. mısraında görüldüğü gibi: "Önce herkes gibi bir dbide zan
nettimdi" tert1bindedir. Şair, bu tertibin, "önce herkes gibi, bir abiele 
zannetrnek" şeklini "hendeseden abide" nüansiyle değiştirmiş ve şüp
hesiz söylernek istediği, "sade şekilden ve cisimden ibaret" görmenin 
muazzam yetersizliğiıli bu ikinci söyleyişte çok daha kuvvetle belirtmiş
tir. İşte Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan, bizim Türkiye toprakların
daki her türlü zafer ve eserlerimizi "herkes gibi bir abide" veya "hen
deseden abide" sanıp geçmekten yükselerek, onlarda Türklüğün bütün 
sanatını. bütün imanını, bütün felsefesini, bir kelime ile türklüğün de·· 
hasını görmeğe hem de böyle görmeğe muvaffak oluşudur. XX. asır

da, bizim milli romaııtizmimizi idrilk eden ve her idrilkini bize bir şili· 
eser halinde yazıp sunan şuurlu, şair, bunun için. Yahya Kemal'dir. 

* ** 

Ta Mala.zgird Ovasından Siileum(miye'dc Bayram Sabah'nın ilk şekille-

Yürüyen Türkoğlu riııc1en birinde: 

~ .. 
r V~ tr.;~ -oJ(-~ J' cl..,\, W-;. 
öG\ v ..... \...0 o--..,_...,.>l v~' o..>_/'3 y.. ~ 
~ rw-i, :;.:y ~ (,) .G ,.,ı. cJ ..ZJ ~ -'! -. ~ ..... 

Ne SülPynıan'dı o asker ne de mimarı Sinan. 
Td 1\lialazgird'in önündPn yiiriiycn sarp insan, 

Bu haydlPtti, evet O'ydu yiizünden belli. 
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mısraları vanlır. Bu mısraJar, dokuz asırdan beri yurdu almak için bü
yültmek veya h.orumak için, yüzlerce muhihebccle döğüşmüş sarp ı:n

san "Mehmedcik" ele bütün türklüğün toplandığını gösterir. Aynı ınıs

Talar, şiirin son şeklinde: 

Ta Malazgird ovasından yuruyen Türk oğlu, 

Bu nefer miydi? Derin gözleri ya§larla dolu: 
Yüz.ii dünyada yiğit yüzlerinin en giizeli, 
Çok biiyiik bir işi görmekle yorulıııtış, belli .. 

tertibiyle söylenir. 

Bu söyleyişte, Türkiye Türldüğünün kuııtluşu tarihinde Malazgircl'
in kesin başlangıç olduğu kaniiati hakimdir. Bu Malazgird başlangıcı, 
;ıairin, şiir, nesir, daha bir kısım eserlerinde ısrarla belirtilmiştir. Bun
ların çok dikkate değer bir örneği, şairin henüz neşrolunmamış, çünkü 
.bitirilmemiş bir şiirinde söylediği şu ınısralardır: 

..... ~..~ ... , --- ..,, 
~.IA..:fl.J 

. . 
• _, U.,..ı "'' ~ N,)~ ,.._..; )-

....,_ • J .-cı , ..., v\.. ~ <V~ 

Td Malazgird'p çıkar vdr oluşım 
O (mubarek) ovada 

/ .. 

Ronıanus Kayseri görnıiiştii.n ('sir olduğu giin 
O zamandan beri lın cengine girdin vatmizn 
N c kadar defa şe h id aldım da 
Bilmedin kanlı savaş1arda ŞPlıfd olduğunu. 

Bu çok mühim şiirin eliğer müsveddeleri arasmda "Sen Malazgird 
oluuorkPn vardm" gibi; "Bu drnizlcrdc bu dağlarda, dokuzyüz spnedir"; 
"'SPyrc daldın giincşin doğduğunu" gibi söyleyişler görülür. Bütün bun-
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lar, Yahya Kemal'in, evvelce belirttiğimiz destaıı ruhu'ndan yükselen"' 
özleyişlerdir~. 

Bu ruh, hem zamanunızda yaşamak, hem de Türkiye tihihinin bü
tün zafer ve şeref sahifelerinde, o sahileleri yazan ve yaratan atalarla· 
bir arada bulunmak gibi iki ayrı hayata sahiptir. Dokuzyüz yıl, her sa
vaşta, her zaferde, her abidenin, her mamurenin 'yapıldığı yerde onla-
n yapanlarla birlikte yaşamış olmak, Yahya Kemal'in büyük hayatının" 
ôzelliğidir. Aynı şair bu ruhu, bir ruhaisinde daha bariz bir lisanla an
latır. Bu rubainin: 

Çık tayy-ı zarniin et açılır her perde 
Bir devr geçir istediğin her yerde. 

" 

ınısriUarı arkasından söylenen: 

Ben hicret edip zanıiiııı.mı.zdan yaşadım, 
lstanbul'u fethcttiğimiz günlerde. 

mısralan, bunu, yani şairin, geç·miş asırlarda yaşayan ruhunu belirtir.. 
(Bk. Yahya Kemal, Rubiiiler, İstanbul, 1963, S. 10 Yahya Kemal Ensti
tüsü yayınlanndan). Yahya Kemal'in, tarih l:adiselerini, içinde yaşamış:: 
gibi yakından bilmek isteyişindeki titizlik de bundandır. 

Şimdi, Yahya Kemal'in Siilcymiiniye'de Bayram SabaJıı şiiri hak
kındaki ~endi görüş ve düşünüşünü, bir de kendi cümleleriyle öğrene
ceğiz. Bu mevzfıdaki konuşmasında şair, ayn•3n şunları söylemiştir'': 

"Siileymiiniye'de Bayram Sabahı, dini olmaktan ziyade milli bir
manzumedir. Te'lif ederek söylem-ek liizırngelirse, esasen müslümanlık-
t-an beri Türk m.illiyeti islam akaidiyle, Islam imaniyle yuğurulmuş-
onu.nla hal-h~mur olmuş, yeni ve ulv'i bir terkiptir. Müslüman Türk hal
kmın mi!liyetini, yani bu vatana gazd maksadiyle gelmiş, bu maksadla-
asırlarca şchü1 olmuş, vatanda minareler uükseltmiş, gök kubbryc ezarfi:· 
sesleri salmış bir mtlletin mtlliyetini islamiyettrıı aurı olarak düşiiııme-
ğe imkan yoktur". 

8) Nihad Sami Banarlı, Yahya Kmal Yaşarken. İst. 1959, s. 17. 
9) Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal ve İyman, Yahya Kemal Enstitüsu-"' 

Mecmuası, İst. 1959, s. 27-30. 



SÜLEYM.ANİYE'DE BAYRAM SABAHI 25, 

Süleymaniye'de Bayram Sabahı, Müslüman Türklerin, senede iki 
defa, kendi öz mimarileri içinde birleşmelerini terennüm eder. 

ŞUrde bahsedilen Türkler, ayakları toprağa basan, yaşayan adam
lar mıdır? 

Evet. Lakin yalnı.z onlar değildir. Onlardaıı evvel yaşayıp şıimdi öl
miiş ve ruh ordulan haline gelnıişler de bu Türk cdmiasına dahildir. 

Şu halde hem ölenler, hem ya§ayanlar, senede iki defa bir milbed
de toplanıyorlar. 

Süleymaniye'de Bayram Sabahı, işte Malazgird Meydan Muhdrebe~ 
si'nden bugüne kadar Türkiye toprağında ya§amıış ve yaşayan bütünı 

Türklerin bu toplanışı ve topluluğudur. 

Ben Paris'ten avdrt ettiğün 1912 setu·sinden beri' 0
, gerek şiirde ge

t·ek ııesirde gerek derslerinıde ve sohbetlerimde, 45 seneden beri, mut
taS'll bu miiddeayı, bu mill'i itikaadı tekrar ettim. 

IUalazgird'deıı sonra Türkiye toprağında yalnı.z kendine benzeyen 
bir türklük vardır. Bu Türklük, kendi ır km dan, bağlı olduğu din' den, 
yapt1ğı tarih'ten, yarattığı güzel sanatlar' dan, şiirden, musiktden, mi-

mdriden, hasılı yalnız bu yeni vatandaki ya§ayışında:n, duyuşundan, 

kendi kader ve kazdsından terekküp etmiş bir kitledir. 

Burada söyldmeliyim ki bana dair en yalnış görüşlerden biri, be
ıı~m Osmanlı Uirihine hayran olduğumu ileri sürmek gibi hem yanltş 
hem noksan iddiddır. Benim itikaaduna göre yeni vatamn fethi Malaz
ı:;ird' den başlar. M alazgird' den Osmanlı Devletinin zuhuruna kadar Rum 
SelçUkileri ve bu devlete' tabi beğliklcr. Tiirkı:ye'deki Tiirkliiğiin teme
lini kurmuş Tiirklerdı'r. Hattd Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nda bır 

gö-rüş t,amdmiyle rneydandadır: 

Ta Malazgird ovasından yürüyen Türk oğlu 
Bu nefer miydi? 

derken, gözümün öniiııde oanlanaıı tdrih. Hor~1saıı'dan Malazgird'e, orac 
dan da İstanbul'a yiirüdüğiimiiz asırlardaki Türk oğlu'nun biiyük ve· 
heybr·tli yiiriiyiişiidiir. Nit.ek!m Itri şiirinde de Selçuk uiiniiyiişiindcn 

10) Bu konuşma 1S57 N:sanında, Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın Hür-
ıiyet Gazetesi'nde, her hafta bir bölümünün intişarı sırasında yapılmıştı. 
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Itri'ııin ölüm tarihi olan 1712 ye kadar geçen 700 sene kasdedilmiştir. 
Süleymaniye'de Bayram Sabahı'ndaki: 

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 
Dokuz asnnda bütün halkı, bütün memleketi, 
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. 

mısmlan da ıtine bu hakikatin ifadesidir. 

Kendi şiiri hakkında Yahya Kemal'den dinlediğimiz bu cümleler 
içinde "Siileymdniye'de Bayram Sabahı. dini olmaktan ziuade milli bir 
manzumedir." sözü üzerinde biraz durmak gerekir. Bu sözde, Yahya Ke
mal'iıı türkiiikle müslümanlığı, biribiriml~n ayrı düşünemeyişi, büyük 
ve derin bir dikkatin neticesidir. Yahya Kmnl'e göre, türklük ve müs
lümanlık, tarih içinde birbirini arayıp bulan ve buluştuklan anda can
la ten gibi birleşen ye bu birleşmeden bilhassa Türkiye Türklüğif:nün yeni 
vatandaki tarihini, fetihlerini, sanatlarını, medeniyetini, büyüklüğünü 
meydana getiren iki unsurdur. Bu sebepledir ki Türkib milli oluşunda 
Türk kanı kadar kuvvetli bir unsur da İslôm inulnıdır. Onun, "Müslüman 
Türk halkının milliyetini İslômiyetteıı ayrı düşünıneğe · iınkdn yoktur". 
cümlesi işte bu gerçeği belirtir. 

Şilirin Yt-fatıııı takip eden aylarda onun dindar bir şair olmaclığmı 
hatta dinsiz bir şair olduğunu ileri sürecek kadar onu anlatmaktan uzak 
veya maksatlı yazılar yazılmıştı. 

Yahya Kemal'b, bnıılan:1 aksiııe, İslam lmanma köklü bir sevgi ve 
anlayışla bağlı o'thığunu söylerneğe ve bunu isbata ihtiyaÇ yoktur. Bu 
ş9.iri okuyanlar, onun, başta Siileymaniye'de Bayram Sabahı olmak üze
Te Koca A1ustdpaşa gibi, Jtrf gibi, Yol Diişiincesi, Atik Valdeden İnen 
Sokakta gibi, EzriıH 1\.fuhammed'i gibi nice şiirlerinele Türklükle Müs
lümanlığuı bu asll imtiz;lcmı bir lezzet gibi duyarlar. Bir bakıma bun
lar, yeni Türk edebiyatınııı en üstün diııi-milli şiirleridir 11 . Çünkü Yah
ya Kemal, büyük sanatını herhangi bir ideal uğruna vasıta yapan şair 
değildir. O, sanatı, sanat için düşüııür, sanat için söylerken, duyduğu 
heyecan yataıı içinse onun; ]man içinse onun şiirini söyler. Şiirinin, iki
sinde de üstün oluşu, ikisinde de ta içinden duyduğunu söylemesinden
dir. Bıı sebepleelir ki Yalıya Kemal'in dlni·-milli şiirlerinde herhangi öğ-

11) Bcıkınız : Fevziye Abdullah Tan sel, Dini Şiirler. Tiirk-İslam Dini .Fde
biyatı Serisi, No: 3, Ankara 1962. 
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retici bir vasıf, insanlan diı11c davet eden bir ıoasihat üslilbu ve bir vil.iz 
eelası yoktur. Ancak "Mısra benhn haysiyetimdir." diyen büyük şairirı 

bu mısraJarı söylerken onları her bakımdan duyarak ve inanarak söyle
munesi imkansızdır. Onun, Türk milletinin her yaptığına olduğu gibi, 
inandığı eline ele büyük imanı vardır12 • 

Aşağıda kendi el yazısiyle vereceğimiz bir vesika bu büyük şaınn, 
müslümanlığa nasıl ye hangi kapıdan girdiğini çok açık söyleyecektir. 
Esaseıı Yahya KemaL eyvelce neşrettiğimiz hatıralannda; bizzat elya
zısiyle yazıp bıraktığı makale ve hatıra yazılarında, Ezan ve Kur'an gi
bi, Ezaııszz Semtür gibi, Topkapı Sarayında gibi, Bir Rii'yada Gördü
ğüm Euiip gibi türlü dini-milli yazılarında hep aynı Türklükle Müslü
manlığın birleşmesinden doğan büyük terkibi yazmış, bütün hayatında 
her şeyden çok bu terkibin büyüklüğüne ve ölmezliğine inanmıştır. 

Ancak yine onun batıralarında şairin dini hatta milli konularda bir 
takım bulıranlar geçirdiği gizlenmemiştir13 • Fakat onu böyle bulıran
lardau soııra Türklüğe ye Türklüğün asırlarc:a uğrunda şehı'd olduğu 

]mana bağlayan duygular daha büyük, daha bilgili olmuştur. Bir misal 
olarak, şair, Yol Düşüncesi şiirindeki: 

lçimde dalgalı Tckbır'i Pn giizPl dinin 

mısraım böyle bir buhran anında duymuştur. Bizzat kendisi, bu buhra
nı ve bu ınısraııı doğuşunu şöyle anlatır: 

"1939 da bir Akdeniz scyalwti yaptı.m. Emelim, çocukluğumdan be
ri zihnimi işgal NlPn Akdeniz rnPdeniyetiııin eserlNini görmekti. Eski 
tarihin en büyük medeniyetlerini yaratan Bahr-ı Sefid iklimi, bende si
hirli tesire sahipti. B11 Iklz'm, onun sdhtllerinde yaşayan biitiin eski ka
vimlere güzel ve laycmilt eserler yaratma ilhdmı ve kudreti vermişti. 
Fakat, Yol Düşüncesi manzumesinde de söylediğim gibi, h ayatımın cl
lişebinci yaşmda yaptığ·ım bu sPyalıat bende ümid cttiğvm şevki ııyan
dmnadı. \'atandan uzaklaştıkça, gördüğii~n Pserler, açılan mesafe nis
betinde brndeki eski tesirini kaybediyordu. Nihayet İskenderiye'den 
Beyrut'a gelirken, bu hususta kendisiyle göriiştiiğiim bir papaza intiba· 

12) Yahya Kemal ve İman. s. 2. 

1:il Yahya Kemal'in Hatıraları, s. 80-81, Yahya Kemal ve İman, Yahya 
Kemal Enstitüsü Mecmuası, s. 2-3 v.cl .. 
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larımı söyledlım. Medeniyetlerin eserleri bi!c, demek ki, genç yaşlorda: 
scciliyormuş, dedim. Bu diişüncem, sonradan yazdı.ğhn şiı'rde: 

Bu gözlerim medeniyyetlerin bıraktığım, 
Beş on yıl önce görür müydü böyle taş yığını'? 

mısrdlariyle ifade ettiğim diişüncedir. Fakat papaz, benim bu müddea
mı doğru bulmadı. Şiddetle itiraz etti: 

"- Siz ihtiyar değilsiniz. Bu neş'csizliğiniz de ihtiyarlıktan değil
dir. Siz, muhtemelen bir rahatsızlık geçiriyorsunuz. Yine muhtemelen, 
inaııdı.ğınız bazı şeylere karşı imdnımzı kaybetmiş olabillrsiniz. Hasılı 

ı.ztırôbınız !man zafından ileri geliyor. Yoksa ıman denUen şey, insana: 
çarmıhta bile haz verir, dedi. 

Ben hala inaıımı.yordum. N eş'csizliği'mi yine uaş1ılı.ğıma lımnledi
'f!Ordum. Gözlerimin önünde Hazreti İsa, fakat 33 yaşında olmanın hey' et 
ve cesdreUyle beUriyordu. Dudaklarımdan: "Hazreti İsa da genç imiş 
o zaman" sözleri çı.ktı. 

Fakat galiba bu papaz lıaklıydı.. Dönüşte hep onun ıman hakkın
daki vdzıh kanaatini düşündiim. Biraz feraJı.Zar gibi oldıvm. Kendimi 
mes'ud lıissettiğim anlar başladı .. Bu, vatana dönmekten miitevellit bir 
saadet olduğu kadar, en güzel dini kabul etmiş, onun uğrunda asırlarca 
döğüşmüş, asırlarca şehicl vermiş bir milletin kucağına avdet etmekten 
mütevellit bir haldi. 

Mısra hnıiiz söylemncnıişti ama: 

İçimde dalgalı Tekbir'i en güzel dinin 

mısrasındaki scsi ve huzı1ru duymağa başlamıştım. 

Henüz onbeş yaşındayken, Üsküp'te bir Rifai Tekkesi'nde zikret
miş, Rifili zikri gibi, insanı, Allah'ın adiarım anarak ve elini heyecandan 
ölecek hale koyarak kendinden geçiren bir ayirıe katılmış; üstelik, inan
manın güzelliğini hayatta en sevdiği varlık olan annesinelen öğrenmiş, 
müslüman bir Türk olarak Yahya Kemal'in, geçirdiği bulıran ne olur
sa olsun, müslümanlıktan aynlamıyacağını evvelce Y alıya Kemal ve 
lman adlı yazımda bdirtmiştim. (Bk. Yahya Kemal Enstitüsü Mecmu
Ası, I, 1959, S. 13-14). 
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Onuu, müslümanlığa o kadar kuvvetle bağlı oluşu ve bağlı kalışı 

üzerinde bugün daha başka vesikalara sahibiz. Büyük Şairin, Türk ka
nıyla İslam imanından yuğrulmuş yeni bir terkib diye sevdiği Türkiye 
Türklüğüne ve onun· Müslümanlığına gönül verişindeki köklü ve ince 
sırlardan biri· daha bu vesikada açıkça görülecektir. Aynı vesika, şairin 

50 yaşından sonra yazmağa başladığı, henüz neşredilmemiş, hayli dağı
nık fakat çok kıymetli hatıralarından bir parçadır ve bu hatıra parçası
mn adı Müslümanlık'tır: 

MÜSLÜMANLIK 

"Gerek baba, gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vdris ol
madtnı. lki taraf da kavi miislümandı; laktn müslümanlığın Ramazanın
.dan, bayramlarından, kandillerinden başka şartlariyle pek meşgul de
ğildiler. 

Babam, ve onun babasiyle anası, amcam, lıalam namaz ktlmazlardı .. 
Annemin annesini namaz kıZarken görlmedim diyebilirı'm; onun kızları 
yani teyzeler/mi de sofuluğa mütcmıôyil görmedim. Hepsinin arasında 
annem müstesna idi. Beş vakitte muntazam değilse bile, z~man zaman 
namaz kı.lm·dı; akşam üstleri ölülere Y ôsin okurdu: Peygamber'den ve 
ahiretten bahsederdi. 

Annemin, çocukluğundan beri yanından ayı.rmadığı., köhne cildli, 
küçük bir mushafı vardı. Bu mushafın son sahifesintn başında, babamın 
elyazısıyle benim ve kardeşlerimizin viladetlerimizin tarihi yazılı durur
du. Garib bir tecelU ile bu mııshaf aiZemizin temel taşlarından biri te
lilkki edilirdi. Evin içindeki diğer mushaflarımız ona benzemezdı:. İlk 
sofuluk zevkini anndmden almıştı-m. Ramazan akşamları ölülerimizin 
ruhuna yasin okumayı. ondan öğremniştim. 

Evde bir Muhammediye'miz vardı. Cennetin, cehennemin ve Sırat 
Köprüsünün resimlerini onda görnıüştüm. 

Eğer Rum'un revanında görürsem ben dilara'yı 

diye hala manasını pek iyi kavrıyamadığım ve makamla okunduğunu 
o zaman öğrendiği-m bir ilahi'yi o "Mulıammediye" de görlmüştüm. Ma
halle mektebinde diğer bir ilahi öğrenmiştirn. Bir ilmihal kitabının ba
şında matbu idi: 
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Elhamdülillah biz müslümanız 
Din-i mübine serbesteganız. 

nıısraları ile başlardı. Bir üçüncü ilahı: 

Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyı'ı. 

ilahisini de "Muhammediye" den mi nereden, pek iyi bilmiyorum, bir 
yerden işitmişHm. Yedi sekiz yaşına kadar müslümanlığa ddir edebi 
malümatmı bunlardan ibaretti. 

Ldkin ıniisliiman toprağının en hararetli bir çevresinde ikaamet edi
yorduk. Ev 7erimiz İshakiyyc Camii'ne hemen bitişik gibiydi. Evlerimizin 
önünde geniş mezarlıklar vardı. Kaptmızın önünde yüksek bir mezar ta
şı dikili dururdu; meçhul bir evliyaya atfolunduğu için oradan kaldınl
mazdı. Zaten hayli metineli de'. Karşırmzda Gavr! Baba ve Y cşil Baba 
yatarlardı.. Gavd Baba'nın taşı üzerinde: "Melikü'l Mısr Sultan Gavri 
ruhuna el-fatiha" yazılıydı; Yavuz Sultan Selim'in elinde ölmcyip firar 
eden Sultan Gavri olduğu zannedilirdi. Yeşil Baba'nın tiirbesi, yanınıız
daki Kara Or'man'ın köşesindeyel i. M imarisi muntazam bir türbey di. Ki
tabrsinin ilk mısraıııı lıatı.rlıyorum. 

Eshabdan Zeyd ibni Erkam olduğu mervi bu zat 

Bu mısrddan sonra kitclbe devarn cdrrdi. Kandil geceleri bu veli
Terin 1fi r1eri mımı!ar:a doıwnzrdı. Hasılı çocukluğurnun mııhiti uhrevi 
bir alem'di. Alaca Camii denilen İshakiıme Camii'nin minaresinden Par
tal Ha/lz·ın ezanlarını din!erdinı. Üsküp'de bir ölü o!duğu zaman. nıi
ni}rele·rden, haZkın "su salası" daha okumuşların "temcid" dediği bir 
nevi salatü :;elam verilirdi. Korkunç ve çirkin bir şeydi. "Su salası'' giin
düz, vakit/i vakitsiz verilirdi; iistiimde o an ncş'e dumrdu, sıkzntı baş

/ardı. 

Hdsılı nwhit dhiret lıavasiyle doluydu. Mamafih, babamla gittiğim 
bayranı namazlarmdan başka ibadet bilmezdim. 

ilk sofuluğuın. onüç yaşınıda annemin ölümüyle başladı. İsa Bey 
Camiinde anııdmin ruhuna her akşam Yaşin okumağa başladım. Müs
lümanlık ôlrmine o kapıdan girdim diycbilirim13

••• 

* ** 
Bn mevzuu hütünleyen eliğer yeni bir vesika da şimdi Yahya Ke

mal Müzesinde asılı Mayısın Yirmidokuz.uncu Günü sözleriyle başlayan 
bir elyazısıdır. Bu yazıda Yahya Kemal. bir 29 Mayıs gününü İstanbul 

13) Şaiı·in elyazısıyle yazılı bu vesikanın fotoğrafları, bu makalenin so
nundadır. 
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surları dibinde geçirdiğini anlatır. 1453 senesinde bir 29 Mayıs sabahı 
fetbedilen İstanbul'un alınışını yine İslam imaniyle Türk gücünün bir
leşmesinden doğan bir hadise manzarasında görür. Bu görüşünü bilhas
sa şu sözleriyle belirtir: "857 deyince İslam'ın İstanbul'a girdiğini hisse
diyoruz, bu rakatııda an lı şanlı bi'r tınnet var; 1453 deyince bil' ôkis Bi
zans'ın Türklere mağlup oluşu idrôk olunuyor, bu rakamda bir can çe
kişme, bir ufunPt, bir giinnük kokusu var. Bu mkamların biri müslüman 
biri değil. 

İstanbul fethini tattığım bu son üç senede daha az üzüldüm. Bu 
vak'a Tiirklüğiin ve İsliJ:rnın hem eıı güzel hem de en büyük rnerhalesi
dir. Hôlri bugün bu saat Marmara'dan Haliç'e sılr hizasınca giden yol
da canlı bir halde de bulunuyor; baharın böyle bir gününde, biz m ü s -
l üm a ıı lar a çinideı1 yeşil bir kelime gibi görünen "feth" i lıissede 

ed e bu uoldan gcçcn 1 er m ü s l ii m a n l ı ğ ı ıı en d erin zevkini du
ymlar14". 

Son Bölümler 
Süleymaniye'de Bayram Sabahı, karşı dağlarda gül 
bahçeleri tutuşmuş gibi, gökle yerin koyu bir kır

mızılıkla ayrılınağa başladığı anda. gökte top sesleri gürlemesiyle de
vam eder. Bu top sesleri yalnız İstanbul ufuklanndan, hatta yalnız bu 
gün sahip olduğumuz Türkiye topraklarından gelmez. Çoktan beri kay
bettiğimiz eski yatanlardan da gelir. Şair, tarihte yaşayan bir ruh haz
zıyla, bütün imparatorluk Türkiyesinde yaşanan bir bayram sabahının 
kıt'alar dolduran sesini ,~e saadetini duyar. İmparatorluğun heybetli ele
viderinde yüzlerce şehrin birbirine en gür bir Türk-Osmanlı sesiyle, top 
sesleriyle haykırdığını, bu heybetli seslerle bayramıaştığını duyup bu 
hazzı ~~eniden yaşar. Top sesleri bir bayram müjdesi gibi ufuklardan 
ufuklara çarparak dalgalanır. Bu arada deniz ufkunda duyulan top ses
lerinin yankılarında en büyük denizcimiz Barbaros'un donanmasını gör
düğünü hisseder. Bu hissini önce: 

14) Yahya Kemal Tviüzesind2 asılı elyazısından. 
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Çok uzaklarda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!. 
Adalar' dan mı? Tunus' dan mı? Gezilir' den mi? .. 
Hiirr ı4uklarda donanmış ikiyüz pôre gemi ... 
Yeni doğmuş ayı gördükleri yerden geliyor .. 
O mubilrek gemiler hangi zaferden geliyor? 

mısralarıyle söyler. Bu ınısralar Beşiktaş'daki Barbaros Heykeli'ne de 
ilk iki kelimesi Deniz ufkunda sözleriyle değiştirilerek yazılır. Fa~at o 
günlerde şair Edip Ayel, bu şiiri tenkid eder. Dördüncü mısradaki yeni 
.doğmuş ayı kelimelerini bir hayvan yavnısunun doğuşu gibi hisseder. 
Böyle aniaşılmak şair için hayli kıncı olur. Sözü, yazılışın yardımıyla 

Yeni doğmuş ay'ı gördükleri yerden geliyor ... 

suretinde yazdım·. Fakat bununla da içi rahat etmez, bu mısraı değiş
:tirmeyi düşünür. 

Halbuki mısra, bu şekliyle güzeldir. Hilal'i görmek için denize açı
·lan donanına'nın yeni doğmuş ayı görünce bayram toplan atarak ve 
bütün yelkenlerini aÇarak, son hızla limana gelişindeki güzelliği söyler. 

·Çünkü Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde onıç tutmak haram dır. 
Bir büyük hata olmasın diye, o asırlarda bayranı ayının görülmesi muh
temel akşamlarda yakın dağlara, uzak kırlara atlılar yollanır. Marmara'ya, 
Karadeniz'e donanma gönderilir. İlk ay'ı her kim görürse ya atları çat
l:~:ırcasına koşturarak, ya yelkenleri denize yatacakmış gibi fora ede
tek, gelip haber verirler. Bilhassa hilal'i, gemiler görecek olursa, bun
lar harp gemileri olduğundaH, limana, toplar atarak hem ayı gördük
lerini hem de bayramı ilan ederek gelirler. Duyulan top sesleri, böyle-

" ce, büyük bayram sesleridir. 
Yahya Kemal, şiirinde bu güzel vazifenin Barbaros tarafından ya

pıldığı asn düşünür. Onun zevkini tadar. Hatta top seslerinde iki ayrı 
bayramın müjdelerini duyar: Barbaros, hem kazanılmış bir zafer'den 
dönmekte hem de bu geliş hilal'in göründüğü bayram gecesine rastla
·maktadır. Deniz ufkundan gelen top seslerinde bu iki büyük müjdenin 
neş'esi ve heybeti vardır. 

Fakat, işte olan olmuş, şair ruhu bir defa kınlınıştır. Dostlarının, 

talebesinin, bu ıneyanda benim, "Bu mısra böyle kalmalıdır siz o yan
lış okuyuşa, hele o yersiz anlayışa kırılmayınız. Bu ınısra bu hali ve bu 
m~nasiyle güzeldir" diye dire:ıişlerimiz bir fayda vermez. Mısra değişir 
ve: 
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Y rmi doğmuş aya baktıkları yerden geliuor ... 

:~eklinde herhangi bir iltibasa mahal bırakımyacak bir söyleyiş alır. En 
rmühimmi, bu değiştirme hir anda, bir günde, bir yılda değil, bir mısra 
üzerinde en az o~ı yıl yaşanan bir ıztırabın bul1fanlan arasında yapılır. 
"Mısra benim haysiyetimdir" diyen bir büyük şairin, yalnız bir mısra 

.:için, yıllarca çektiği doğum sancılarını söyler. Bu arada bu bölümün 

.ilk mısraı da değişerek: "Deniz ufkımda bu top sesleri nerden geliyor?" 
vnzuhuna götürülür. 

* ** 

Bununla beraber, engin bir coğrafyadaki vatan şehirlerinin birbir
Ierine top uğultularıyle seslenınesi şairi o kadar mes'ud eder ki, bu ha
yalin şiirde hatta uzamasım ister. Bu yolda bir gün doğacak en gijzei 
"mısrdları bulmak için bu büyük şiiri yılarca hekletir. Bir taraftan da: 

-d--'t~~ 
;; _,. .r.. ~ .P .:Y _, 

v • 

. Bu sabah ayini 
YaşıyanTarla ölenler buluyor birbirini 

·gibi ınısriilan tamamlıyarak, bir bayram sabahı her bakımdan mukaddes 
:bir çatı altında buluştuklarını adeta yakından gördüğü ruhlarla, yaşıyarı 
müslümanların büyük teliikisini yine en güzel mısralarla söylemek için 

-derin gayret sarfeder. 

Şiirin bilhassa beşinci, altıncı, yedinci bölümlerini hep aynı top ses
leriyle dalgalandırmak ister. Bu son bölümleri yakın dostlanna defalar

•Ca okur. Onların dinleyişlerini en keskin bakışlada takip eder. Bu an
larda yaşlı şairin, hayatının büyük imtihanlarından birini veren bir ço
•cuk heyecanıyla, adeta masum duygulada duygulanması, seyrine do
yum olmayacak kadar büyük, manalı ve asil manzaradır . 

Hangi söyleyişin, şiiri anlıyanlar üzerinde daha tesirli olduğunu an
lamak için karşısındakilere bakışı da bu sefer onları imtihan eden bir 
c'başka sanat hadisesidir. 

F: 3 
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Fakat şiirin, bu gidişle, bitirilmesi çok uzun sürecektir. Halbuki şai-~ 
rin yaşı yetmiş dörttür. Müzmin bir barsak kanaması, onu, için için erit-~ 
mekte; en mühiınmi çok yorulmaktadır. Bu arada 1956 Martından baş
lıyarak, her hafta, Hürriyet gazetesinde bir şiir yayımlaınaktadır. Her 
şiirin tamaınlanışı, son şeklini alınış olduğuna kanaat getirişler, yeni 
harflerle yazılışı, dizilişi, def'alarca tashihi de onun için zevkli bir ıneş
gale, adeta hayatının son saadeti olmakla beraber, bu çalışınalar hiç de. 
az yorucu değildir. 

Bereket versin ııeşredilen her şiirin vatan satbıncia uyandırdığı gü
zel akisler, bunları şaire ya bizzat gelerek yahut mektup göndererek. 
bildirmek isteyenlerin çokluğu onu sevindiriyor, ona hamle gücü ve
riyor. 

Fakat bütün bunların yanmda Süleymaniye' de Bayram Sabahı ~şii
rının yarım kalması, bitirileınemesi ihtimali de bütün acılığıyla mev-
cut. En mühiınmi bu şiir bitınedikçe şairin Kendi Gök Kubbdmiz adiy- · 
le yayımlanarak büyük şiir kitabı da tamamlanmış olınıyacak. Çıkaınıya-
cak. Çünkü bu kitabın adı, bu büyük şiirin üçüncü mısraındadır ve şair, . 
şiir kitabını ncşredebilmek için bir ömür boyunca onun başına Süleyma
niye' de Bayram Sa,bahı'm koyabilmek için be4.lemiştir. İleri sürülen baş- -
ka sebepler hep bahanedir. Bir çoklan da başkalarının yakıştırması veya 
uydurınasıdır. 

1957 başında, sıra Se' imndme şiirinin yedi hafta süren intişanna
gelmiştir. Bu tarihte şair, Cerrahpaşa Hastahanesinde tedavicledir. Ken
çlisine bu şiir bittikten sonra artık sıra en büyük şiire geldi diyorum. An-~ 
cak yarı memııun gülüınsüyor.- Adeta bu şiiri bitiı·eceğinden ümidi ke
silmiş gibi -haller geçiriyor. Yine de araya Hayyam Ruhailerini Türkçe 
Söyleyişler'inden koyalım. Daha başka şiirler koyalıın. Hastahaneden· 
çıkınca büyük gayretle bu şiiri bitireceğine, birgün, adeta kat'l söz ve
riyor. 

Birlikte son üç parçayı okuyoruz. Bir gün, ikinci gün, uçuncü gün,_ 
hep bu üç yanın parça nasıl bütünlenecek? Hep o büyük vatan şehir-
lerinden gelen top sesleri, bir monotonluk meydana getirmeden, herbi-. 
ri bir başka şevki söyleyerek nasıl sıralanacak? Şair hemen hiçbir şeh
rin adını feda etmek istemiyor. Bir tek şehri eksik bırakırsa ona öyle 
geliyor ki zaten bir nicesi elimizden gitmiş bu aziz şehirler, bu sefer büsbü
tün unntulacak; onları, bir destan şiirinde artık kim toplayacak? Hangi va
tan şairi, onların bir zamanlar bugünkü vatanımız gibi bizim oldukları-~ 
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m söyleyecek? Onların hatıralarını olsun unutursak, bu şehirleri Türk 
vatanına katmak için asırlarca şehld olmuş, Mehmedcik'lerin artık bir 
bayram sabahında olsun, o güzel, o şeffaf ruhlanyla, bir Süleymaniye 
kubbesinde toplanmak istemiyeceklerini düşünüyor, bunun sızısını du
yuyor. 

Öte yandan her ismi bir bir sayış, halis şiir için imkansız bir tekrar 
havası yaratacak. Bir gün, kendisine ezile büzüle bir fikrimi söylüyorum: 

"Üstadım, diyorum, acaba bu son üç parçayı üç ayrı bölüm yerine 
iki bölümde toplamak istemez misiniz? Bana öyle geliyor ki o zaman 
bunlara yeni mısralann ilavesine ihtiyaç kalmıyaeaktır. Bunlar birleşir
lerse şiir hatta bitmiş olacaktır. Bu sözler Yahya Kemal'de Kristof Ko
lomb'un yumurta hikayesi gibi bir tesir uyandırıyor. Üzerinden büyük 
bir yük alınmış bir insan ferahlığıyla: 

"Se~ı galiba doğruyu söyledin, diyor, o beklediğim ımsralar, mevcut
ların tekran olacaktı. Top sesleri içinde daha başka şehirlerin adların! 
saymak istiyor, fakat bu şehir adlarının da onları söyleyecek mısralann 
da bir tekrar havasından uzak kalmalannın sırlarını arıyordum. Ancak 
bu, bana muvaffak olunması imkansız görünrneğe başlamıştı. Şiirin ye
di bölüm olmasına çok alışmış olacağım ki onu daha dar bir kadroda 
tamamlamak batınma gelmedi. Şimdi senin dediğini deneyeceğim, olur
sa, bunun benden çok seni sevindireceğini biliyorum". 

Bu, mes'ud bir konuşma olmuştur. Yahya Kemal, bir hafta içinde 
şiiri bu son kadroya göre tamamlıyor. Yeni mısralar ilavesi şöyle dur
sun, mevcutların da bazılarını, hemen her şiirinde yaptığı gibi kadro 
dışııxla bırakıyor. Çünkü Yahya Kemal için uzun söylemek değil htllis 
şiir'i söylemek alışkanlıktır. 

Süleymaniye' de Bayram Sabahı bitmiş ve bu şiirin bitmesi elli yıl
dan beri beklenen bir şiir kitabının Kendi Gök Kubbemiz'in de intişa
n için artık hiç bir engel bırakmamıştır. 

1956-1957 de Hürriyet gazetesinde 54 haftada:ı beri her pazar onun 
bir şiiri yayımlanıyor. Bu güzel fakat müşkil işi, şiirlerinin her harfine dik
kat ederek, üzerime alışım onu memnun ediyor. 7 Nisan 1957 de, yani 
55. hafta, Süleumaniye' de Bayram Sabahı'nın neşrine başlıyoruz. Bu haf
talar şairin yeniden çok mes'ud olduğu haftalardır. Kendi Gök Kubhe· 
miz'in bana defalarca yaptırdığı planlan da bu haftalarda tamamlanı-
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yor. Ne yazık ki ancak vefatından sonra, fakat kendi yaptırdığı planla 
onun ruhunu şad edecek şekilde basılıyor1 '. 

Süleymaniye'de Bayram Sabalıı'mn son bölümü yıllarca evvel, 

Doluyum başka bir alemle bu bayı·arn sabah1, 
Gördüm ufkumda dokuz yiiz senelik ervilhı. 

heyecaniyle ve bu iki ınısril içinde bitirilmişti. Fakat Yahya Kemal, 
"Ulu Milbed' ae karışttm Datanın birUğine" demek hele şiirin sonunda 
adeta "çok şiikiir Tanrıya'' cliyebilınek için bu iki mısraı yeter bulma
mış ve büyük şiirini: 

Ulu miibcdde karıştım vatanın birliğine 
Çok şiikür Tanrı'ya, gördüm bu saatlerde yine 
Y aşayanla.rla beraber bulunan ervdlu. 
Doludur gönliim ışıklarla bıı bayram sabah1. 

gibi, şahane bir söyleyişle bitirebilmek için de kim bilir kaç sene bek
lemişti. 

Dil Güzelliği 
Süleymaniye' de Bayram Sabahı, denilebilir ki, baş
tan sona, iman nuruyla aydın kelimelerle söylen

miş, bir nurlu şiirdir. Hıristiyan an'anesinin, peygamberlerini çarmıha 
germekten doğan vicdan azabiyle karanlık, kilise mimarisi yanında bil
hassa Türk-İslam mabedlerinin nilrlu yapılanndaki beyaz mimild, bu 
şiirde, adeta kelime kelime işlenmiştir. Şiirin, daha: "Artarak gönlümün 
aydınlığı her saniyede" mısraiyle başlayan bu aydın ruh, bütün şiir bo
yunca devam eder. Sözleri arasında nur, ziya, ışık gibi kelimeler bulun
mayan mısralarda bile tılsımlı bir aydınlık vardır. Havayı boydan boya 

15) Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Külliyatı, I, İstanbul 1962. Yahya 
Kemal Enstitüsü Neşriyatı (İkinci basılış, 1963) 
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dolduran hayaletler, bu heybetli manzarada birer nurdan vücuddurlar. 
Şiir, "Doludur gönliim ışıklarla bu bayram sabahı" mısraıyla ve yine 

ışıklar içinde biter. 

Bu şiiri, boydan boya nurdan mısralarla örülmüş gösteren büyük 
bir sır şiirin lisamndadır. Çünkü, 

Türkçe ağzımda anndmin sütüdür 

diyerek ve bir şiiri üzerinde bazan kırk yıl işleyerek, Yirminci Asır Tür
kiye Türkçesi'ne en üstün seviyeyi veren Yahya Kemal, Süleymaniye' de 
Bayram Sabahı şiirini de böyle bir şiiri terennüm edebilecek en seçme 
kelime ve deyimlerle işleyerek, onu, Sinan'ın mabed yapışındaki deha
yn uygun bir dil ve şiir mimarisiyle önnüştür. Bir misal olarak: 

Biiyiik Alldhı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses; 
Yükselen bir ııakardtııı biiyüueıı velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!. 

mısralannda "Büyük Allah'', "dalgalı Tekbir", "büyüyen velvele" ve 
tuğlar'la at yelelertnb yanyana gelmesinden doğan dil ve mana terkibi 
mısraların umumi musikisi içinde öyle birleşmiştir ki bu şiiri ancak XX. 
asn·da, türkçenin ulaştığı bu en yüksek seviye anında söylemek müm
kündür. Aynı şiirin: 

Kadın erkek ve çocuk, gönlii dalanlar, yer yer, 
Dinliuor lıcpsi biiyük htit'ıralar riizgdrmz, 
Çaldıran top:arı ardınca Molıaç toplarını. 

mısrillarında da aynı seçme sözler, seçme vak'alar, seçme sesler ve. seç
me hatıralarla işlenmiş bir ses ve söz kompozisyonu nağmelenmiştir. 

Bu öyle tılsıınlı söyleyiştir ki Yahya Kemal, topu topu yirmi bin kelime
lik bir türkçe içinden seçilmiş sözlerle fakat yüzbin kelimesi olan fransız
canın veya 125 bin kelimesi olan İngilizcenin söyleyebileceği bir ifade 
kudretine ulaşmıştır. Kısaca, Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinde 

Türk dili o üstün seviyeye yükselmiştir ki, bu şiiri, eğer o muhte<;em 
fransızcasiyle, La Legende des Siecles: Asırların Efsanesi şairi Victor 
Hugo söyleseydi, ancak bu kadar söyleyebilir, belki de böyle ve bu gü
zellikte söyleyemezdi. 
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Artarak gönlümün aydınbğı her saniyede, 
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. 
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. 
Gecenin bitmeğe yüztuttuğu andan beridir, 
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir. 
Bir geliş var! •• Ne mübarek, ne garib alem bu! •• 
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu •.• 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; 
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. 
Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, 
Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya. 
Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor 
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. 

Süleymaniye'de Bayram Sabahı : Mısriilar arasındaki geniş ara
lıklar, şiirin, şiiiri tarafından bu şekilde belirtilmesi istenilen 
bölümleridir. 
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··Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 
Adamış sevdiği Allabına bir böyle yapı. 
En güzel mabedi olsun diye en son dinin 
Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. 
Görebilsin diye sonsuzluğı.ı her yerden iyi 
Seçmiş istanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi; 

· Taşımış harcını gaazileri, serdarıyle, 
·Taşı yenmiş nice bin işçisi mimarıyle. 

Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne 
·uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne, 
·ya ki geçsin ezeli rabmete ruh orduları •. 

Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. 

Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum; 
Ben de bir variıdn olmakla bugün mağrurum; 
Bir zaman hendeseden abide zannettimdi; 
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, 

, Senelerden beri rü'yada görüp özlediğim 
· Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim 
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını 

' Görüyor varlığının bir yere toplandığınıJ 
Büyük AlHihı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses, 

·Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!. 

"Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir'i; 
Ne kadar saf idi siması bu mü'miıı neferin 
Kimdi? Banisi mi, mimarı mı ıılvi eserin? 

· Ta Malazgird ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, 
Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, 

·Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli; 
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz; 

39.. 
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Vatanın hem yaşıyan varisi hem sahibi o, 
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o, 
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,.. 
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. 

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, 
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. 
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; 
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. 
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?· 
Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı?· 
Bursa' dan, Konya'dan, İzmir' den, uzaktan uzağa,. 
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa; 
Şimdi her merhaleden, ta Beyazıd'dan, Van'danJ. 
Aynı top sesleri, bir bir, geliyor her yandan. 
Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu sehert 
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,_. 
Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını, 
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. 

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? 
Mutlakaa her biri bir başka zaferden geliyor:· 
Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan_ 
Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an ; 
Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? 
Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı? 

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros, belki donannıayla seferden geliyor! 
Adalardan mı? Tunus'dan mı, Cezayir'den mi?· 
Hürr ufaklarda donanmış iki yüz pare gemi 
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor; 
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? 

Ula mabedde karıştım vatanın birliğine, 
Çok şükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine
Yaşıyanlarla beraber bulunan ervahı. 

Doludar gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. 
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o 

Siileymani;ye'de Bayram Sabahı'nın Yahya Kemal tarafından 1957 Nisanıı:da bi-
tirilen son kısımlan: Şair, yukarıdaki bölümün 9-10, mısralarını son dakikada. 
değiştirmiş ve evvel ce: 

Vatan ufkundalii her ınerhaleden, ta Vaıı.'dan 
Şimdi top sesleri bir bir geliyor her yandan 

şeklinde söylediği bu mısraları 5 Mayıs 1957 de, HCrriyet Gazetesinde intişar 
ettiği gün; yuomndaki şiirin altına elyazısıyle yazdığı şu son şekliyle yayım-· 
lamıştır: 

Şimdi her ınerhaledeıı, ta Beyazıd'dan Van'rlan, 
Aynı top sesleri, bir bir, geliyor her yandan 
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Kendi elyazısıyle, Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın son bölümü: Şair, yuka
rıda: 

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliytır? 
Hep birer hatıranın kaldığı yerden geliyor: 

mısrnlarmı da son dakikada değiştirmiş ve yukarıdaki ikinci mısraı: 
Mutlakaa herbiri bir başka zaferden geliyor: 

şeklinde, dördüncü mısmı da: 
Anıyor, herbiri, bir vak'ayı heybctle bu an 

:§ ~klinde söylemiştir. 





. .. 
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Yahya Kemal'in diğer bir dini şiiri: Atik Valde'den İııen So!-.:akta. (Yeni Türk-
Çesi için bakınız: Fevziye Abdullah Tansel. Dini Şiirler, Türk-İslam Dini. 

Edebiyatı Serisi, No: 3, s. lll.) 
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