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Öz 
 

Birinci Dünya Savaşı’nda Türk milletinin yaşadığı seferberlik hali, 

mezunların yanı sıra, tahsil hayatlarına devam etmekte olan binlerce 

mektep ve medrese talebesinin cepheye sevkini mecbur kılmıştır. 
 

İdris Sabih ve kardeşi Tevfik de seferberlik sebebiyle cephede 
görev almış iki ihtiyat zabitidir. Tevfik, Çanakkale’de savaşmış, 28 

Temmuz 1331/10 Ağustos 1915’te Conkbayırı’nda şehit olmuştur. 
Ağabeyi İdris Sabih, Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı’nda 

görevlendirilmiş; Fahrettin Paşa’nın karargâhında onun özel 
kaleminde bulunmuştur. Mondros Mütarekesi’ni müteakip Medine’nin 

teslimi sonrasında Mısır’da esarette kalmış; burada Kafes, Nilüfer, 
Işık gibi esir gazetelerinin çıkarılmasına katkı sağlamış, başyazarlık 

yapmıştır. Şair olan İdris Sabih, bu gazetelerde manzum ve mensur 

eserlerini yayınlamıştır. 
 

Ağabey ve kardeşin literatüre yansımış kimlik bilgileri eksiktir. 
Sadece iki eserde İdris Sabih’ten ve Harp Mecmuası’nda bir resmi 
konulup şehit olduğu belirtilerek Tevfik’ten bahsedilmiştir. 

 
Bu çalışma; İdris Sabih’in şehit kardeşi için yazdığı “Kardeşime”, 

esarette iken yazdığı ve henüz Çanakkale harp edebiyatı literatürüne 

girmemiş ve ilk defa bu tebliğ ile tanıtılacak olan “Çanakkale” şiirlerini 

ve bu eserlerin duygu ve düşünce dünyasını tamamlayan, Medine’den 

ayrılırken yazdığı Mersiye’yi tahlil edecektir. Bu şiirler, kendisi de 

cephede savaşan ve iki askerlik yılını esarette geçirmiş olan bir şairin, bir 

şehit ağabeyinin kaleminden çıkmış ve savaş yıllarında yazılmış olmaları 

bakımından ayrı bir değer ifade etmektedir. 
 

İdris Sabih’in Medine’de veya esarette kaleme aldığı şiir ve 
yazılar yine şahadet konusuna temas etmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: İdris Sabih, Çanakkale Şehitleri, Çanakkale 

Şiirleri, Çanakkale Şehidi Ahmet Tevfik, Seferberlik.  
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Martyrdom in the Dardanelles 

and Emotions as Reflected in Poetry 

 

Abstract 
 

The state of general mobilization, which the Turkish nation 
experienced in World War I, made it necessary that thousands of 
students studying at schools and madrasahs (religious schools) as well 
as graduates were sent to the frontline. 
 

İdris Sabih and his brother Tevfik were reserve officers who 

served in the frontline due to the general mobilization. Tevfik fought in 

the Dardanelles and became martyred on 28 July 1331 (according to 

julian calendar)/10 August 1915 at Conkbayırı. His elder brother, 

İdris Sabih was appointed to Hejaz Campaign Force Command and he 

served at Fahrettin Pasha’s headquarters as personal secretary to him. 

Following the Armistice of Mondros, he remained captive in Egypt, 

after the surrender of Medine. There, he contributed to the publication 

of newspapers for captives like Kafes (Cage), Nilüfer (Lily-of-the-

Valley) and Işık (Light) and served as their editor. İdris Sabih, who 

was a poet, published his prose and poetry in these newspapers. 
 

Full information about the identities of these brothers is not 
available. Only two works mention İdris Sabih and Harp Mecmuası 
(The War Journal) referred to Tevfik, publishing a picture of Tevfik 
and citing him as a martyr. 
 

This study will investigate İdris Sabih’s poem entitled 

“Kardeşime” (To My Brother), which he wrote in memory of his 

martyred brother, his poems on “The Dardanelles”, which he wrote 

while he was a prison of war, which has not yet entered war literature 

on Dardanelles and which will be introduced for the first time with this 

paper, and Mersiye (Elegy), which he wrote while he was leaving 

Medine and which completed the emotional and intellectual 

atmosphere of the said works. These poems are of particular 

significance in that they were written during the war years by a poet, 

the elder brother of martyr, who himself fought in the frontline and 

spent two years of his life in captivity. 
 

The poems and articles which İdris Sabih wrote in Medine or in 
captivity also touch upon the subject of martyrdom. 
 

Key Words: İdris Sabih, Martyrs of the Dardanelles, Poems on 

the Dardanelles, Ahmet Tevfik; a Martyr at the Dardanelles, 
Mobilization. 
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Giriş 
 

Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilişi, başka bir deyişle 
son nefesini verişi, 10 yıllık bir savaşlar sürecinde gerçekleşmiştir 
denilebilir. Trablusgarp ve Balkan savaşları devlet açısından içinde 
bulunduğu milletler mücadelesindeki güçsüzlüğünü ve yalnızlığını 
aşikâr hale getirmiştir. Büyük savaş arifesindeki ittifak arayışları sonuç 
vermemiş; bu kavganın sebep ve hedeflerinden birisinin de Osmanlı 
topraklarını ele geçirmek, parçalamak ve sömürgeleştirmek olduğunu 
bilen dönemin yöneticileri Türk-Alman ittifakını yapmaya mecbur 
kalmıştır. Kasım 1914 başında savaşa dâhil olmak, aslında Almanların 

ittifakı bozmak ve Ruslar ile anlaşmak tehdidinin sonucudur.
1
 Savaş 

müddetince Doğu, Çanakkale, Suriye-Filistin, Irak, Hicaz, Yemen, 
Galiçya gibi birçok cephede birden savaşmak bir seferberlik halini 
mecbur kılmıştır. Çok cepheli ve uzun süren bir savaş, ordunun artan 
ihtiyat zabiti (yedek subay) ihtiyacı 1916 yılı sonlarında, bu ihtiyacın 
ifadesi olarak yaş haddini 17’ye kadar düşürmüştür ve savaşın sonuna 
kadar yaklaşık 10 bin tahsilli gencin savaşa dâhil olması sonucunu 

doğurmuştur.
2 

 
Mezun yahut tahsili devam ederken cepheye sevk edilen gençler 

vatan vazifesini yaparken cephelerde can vermiş, yolu esarete düşenler 

olmuş ya da uzun savaş yıllarının yorgun savaşçıları olarak evlerine 

dönebilmişlerdir. Onlar, mütareke sonrasında elde kalan son topraklarda 

verilecek var ya da yok olma savaşında yeniden cepheye gitmiş; istiklal 

mücadelesine katılmışlardır. Seferberlik yıllarında, dinî ve millî bir şuurla 

cepheye gidiş ve oradaki fedakârlıklar dönemin şahitleri tarafından dile 

getirilmektedir.
3
 Bu tahsilli nesil, sadece cephelerde verdikleri mücadele 

ile değil, aynı zamanda kalemleri ile de tarih yapma ve yazma vazifesini 

yerine getirmiştir. İhtiyat zabitlerinin savaş ve esaret yıllarını anlatan 

hatıratları, harp edebiyatı örneklerimizin zengin sayılamayacağı bir sahaya 

yapılan katkı olmuştur.
4 

 
 

 
1
 Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl 

Girdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul 2010, s. 222- 223.  
 Mehmet Beşikçi, “’İhtiyat Zabiti’nden ‘Yedek Subay’a: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Bir Zorunlu Askerlik Kategorisi Olarak Yedek Subaylık ve Yedek Subaylar, 1891-
1930”, Tarih ve Toplum, Güz 2011, s. 62-63.

  

 Münim Mustafa, Cepheden Cepheye, 2. baskı, İstanbul 1998, s. 9-11; Ziya Gökalp, 
“Türk Ocakları ve Millî Şuur”, Türk Yurdu, S. 245, Haziran 1955, s. 954; Hamdullah

 

Suphi Tanrıöver, “Müessesemizin Tarihine Bir Bakış”, Türk Yurdu, S: 238, Kasım 

1954, s. 331. 
 Bu konuda bkz. Beşikçi, “İhtiyat Zabiti’nden ‘Yedek Subay’a”, s. 77-78, dpn. 123-149.
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Seferberlik yıllarında ihtiyat zabiti olarak savaşa katılan iki 

kardeşten İdris Sabih, hem cephedeki hizmetiyle, hem de esareti sırasında 

çıkardığı gazeteler ve yazdıklarıyla harp edebiyatımıza katkı sağlamıştır. 

Kardeşi Ahmet Tevfik’in Çanakkale cephesinde şehit düşmesi, onun 

Çanakkale ve şehitlik üzerine yazdığı manzum ve mensur eserlere sebep 

teşkil etmiştir. Bu çalışma, İdris Sabih’in hayatına dair bilgilerdeki bazı 

yanlışları düzeltmek ve biyografisine katkı yapmanın yanı sıra, onun 

şahadet üzerine duygu ve düşüncelerini anlatmak ve bilinmeyen
5
 bir 

Çanakkale şiirini de tanıtmak gayesini taşımaktadır. 

İdris Sabih Biyografisine Katkı 
 

İdris Sabih”in hayatına dair ilk bilgi veren kaynak, Nüzhet 

Haşim (Sinanoğlu)’nun Millî Edebiyata Doğru adlı eseridir.
6
 “310 

senesinde doğmuştur. Babası Tayyar Bey’dir. Darüşşafaka’dan 
şahadetname almış; Darülfünun’a girmiştir. Aynı zamanda Adliye 
Nezareti İstatistik Kalemi’ne devam ediyordu. İki ay sonra Hukuk 
Fakültesi’nden diploma alacakken seferberlik ilan edilmiş, silahaltına 
alınmıştır. Şimdi Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı Erkân-ı 
Harbiyesinde hizmet etmektedir. Rütbesi sânî mülazımdır.” 
bilgilerinde, öncelikli olarak düzeltilmesi gereken doğum tarihidir. 
İdris Sabih  1306 (1890) doğumludur. 
 

Ondan bahseden ikinci kaynak, Nazım Hikmet Polat’ın bir 

araştırmasıdır ve ilkine göre oldukça kapsamlıdır.
7
 Polat’ın tebliğinde 

de aynı doğum tarihi tekrarlanmaktadır.
8
 Aslında her iki yazar da 

bahsettikleri “Kardeşime” başlıklı şiirde yer alan ve Çanakkale’de şehit 
olan kardeşi Ahmet Tevfik’in yaşını işaret eden “Yirmi üç baharı 
kavuran ateş” mısraını dikkatlerinden kaçırmamış olsalardı; küçük 
kardeş Tevfik’in 1308 (1892) doğumlu ve dolayısıyla ağabey için 1894 
tarihinin yanlış olduğunu fark edeceklerdi.  
 
 
 
 
5
 Bu şiir Mısır’da Kahire yakınlarında bulunan Tura esir kampında Türk esirleri 

tarafından çıkarılan Kafes adlı gazetede yayınlanmıştır. Bugüne kadar Çanakkale ve 
harp edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda yer almamış olması sebebiyle, şiir için 
bilinmeyen sıfatı kullanılmıştır (MA).  
 Nüzhet Haşim, Millî Edebiyata Doğru, Cemiyet Kütüphanesi, İstanbul 1918, s. 152-
153; Aynı eserin yeni harfli yayımı için bak. Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, 
(Haz. Recep Duymaz), Akademik Kitaplar, İstanbul 2013, s. 133-134.

 
 
7
 Nazım Hikmet Polat, “Unutulmuş Bir İstanbul Şairi: İdris Sabih Gezmen”, I. 

Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumu Bildirileri, (Edit. Erol Ülgen-
Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul 2009, s. 881-890.  
8
 Polat, İdris Sabih Gezmen”, s. 882. 
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İdris Sabih’in resmî kayıtlarda adı Mehmet Sabih’tir ve 1306 

(1890) Ertuğrul doğumludur.
9
 Sicil dosyasındaki bilgilere göre babası 

Mehmet Tayyar Bey, annesi Tevhide Hanım’dır. Şehit kardeşi Ahmet 

Tevfik’ten başka bir de kız kardeşinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
10

 

İstanbul Fatih nüfusuna kayıtlıdır.
11

 Gezmen soyadını almıştır.  
1947 tarihli nüfus cüzdanı suretinde Hatice Adile Hanım ile evli 

olduğu kaydı bulunmakta ve hizmet çizelgesindeki ilgili bölümden 
çocuğunun olmadığı anlaşılmaktadır. 

 
İptidai, rüştiye ve idadi tahsilini Darüşşafaka’da yapmıştır. 

6009/525 numaralı diploma ile mezun olmuştur. 26 Temmuz 326 (8 

Ağustos 1910) tarihinde Darülfünun Hukuk Mektebi’ne girdiği, müteakip 

iki öğretim yılında başarılı olup üçüncü sınıfa geçtiği, 1913-1914 eğitim-

öğretim yılında derslere devam ettiği, fakat imtihanlara giremediği, 

seferberlik sonrasında kayıt yeniletmiş olmasına rağmen imtihanlara 

girmemiş olması sebebiyle 16 Mart 1923 tarihinde kaydının silindiği 

anlaşılmaktadır.
12

 Tahsiline devam edemeyiş sebebi, 1 Temmuz 1922 

tarihinden itibaren Kabil’de görevli bulunması
13

 olabilir.  
Polat, İdris Sabih’in askerlik ve esaret hayatına dair bilgileri 

onun silah arkadaşı Naci Kâşif Kıcıman’ın
14

 Medine Müdafaası adlı 

eserine dayanarak vermektedir.
15

 İdris Sabih, Hicaz Seferî Kuvvetler 
Komutanı Fahrettin Paşa’nın hususi kâtibidir. Naci Kâşif ise, 
Çanakkale cephesinde savaştıktan sonra aynı yerde askerî kalem 
amirliği, istihbarat zabitliği ve Kolordu Erkân-ı Harbiyesi İkinci Şube 

Müdür Vekilliği görevlerini yapmıştır.
16

 17 Ocak 1919’da Medine’nin  

 
9
 Dışişleri Bakanlığı Arşivi (DBA), Sicil Dosya Nu (SDN): 148. Künyesi verilen 

dosya içindeki 329 (1913) tarihli Devlet-i Aliyye Tezkeresi ve 28. 7. 1947 tarihli Nüfus 
Cüzdanı Sureti’nde kimliğine dair bilgiler yer almaktadır.  
10

 İdris Sabih’in ölüm ilanında yer alan “Azmi Tozan’ın kayınbiraderi” ifadesi 
kızkardeşinin varlığına işaret etmektedir. Bak. Cumhuriyet, 19 Mart 1950, s. 4.  
11

 Vukuatlı Nüfus Kaydına ulaşmak için yapılan elektronik ortam sorgulamalarında 

ailenin nüfus kaydı gözükmemektedir. 13 Nisan 2015 tarihinde Konya Karatay Nüfus 
Müdürlüğü yetkilileri bu durumu; İstanbul Fatih’teki kaydın, orada kayıtlı bulunan 
şahısların hepsinin vefat etmesi sebebiyle yenilenmemiş olabileceği şeklinde izah 
etmiştir (MA). 
 DBA, SDN: 148, 11 Aralık 1940 tarihli ve Dekan Ali Fuat Başgil imzalı yazı.

  

 DBA, SDN: 148, Hizmet Çizelgesi.
  

 Hakkında bilgi için bkz. Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C. IV, 
Mars Matbaası, Ankara 1968-1969, s. 1654-1655.

  

 Naci  Kaşif  Kıcıman,  Medine  Müdafaası  Hicaz  Bizden  Nasıl  Ayrıldı?,  Sebil
  

Yayınları, İstanbul 1971, 519 s. Eserde İdris Sabih bahsinin geçtiği yerler için bkz. s. 
123, 225, 362, 469, 488, 492. 
 Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 13.
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boşaltılması üzerine Mısır’daki esaret hayatları başlamış ve esaretten 

29 Eylül 1920 tarihinde kurtulmuşlardır.
17 

 

Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’nde dosyası bulunmayan
18

 İdris 

Sabih’in askerlik safahatına dair bilgileri Dışişleri Bakanlığındaki sicil 
dosyasında yer alan “İhtiyat Zabitleri Vekilleri ve Namzetlerine 
Mahsus Vesika”dan tespit etmek mümkün olmaktadır. Burada yer alan 
bilgilere göre, Kadıköy’de ikamet etmekte olan İdris Sabih, Aksaray 
Askerlik Şubesi’nden 29 Temmuz 330 (10 Ağustos 1914) tarihinde 
silahaltına alınmıştır. Sevk numarası 2089, sicil numarası 332-61’dir. 
25 K.evvel 330 (7 Ocak 1915)’te 6. Ordu emrine verilmiş, burada 7. 
Hafif Erzak Kolunda görevlendirilmiştir. Daha sonra Medine Kuvve-i 
Seferiyesi 24. Fırkada Hicaz Kolu Seferiyesi Erkân-ı Harbiye Birinci 
Şubesinde Fahrettin Paşa’nın karargâhında vazife yapacaktır. 25 Mart 
331 (7 Nisan 1915)’de ihtiyat zabit vekilliğine, 16 Nisan 336 (16 Nisan 
1920)’da mülazım-ı sânîliğe terfi edecek ve gümüş iftihar madalyasıyla 
taltif olunacaktır. 
 

Askerlik safahatına dair belgeye göre, 7 T. sânî 334 (7 Ekim 

1918) tarihinde 8/14622 numaralı belge ile Harbiye Nezareti 
tarafından terhis edilmiştir. 1 Şubat 335 tarihinde esaret hayatının 

başladığı ve ancak İstanbul’a 3 Mayıs 336 (3 Mayıs 1920) tarihinde 

dönebildiği yine bu belgeden anlaşılmaktadır.
19 

 
İdris Sabih’in memuriyet hayatı Hukuk Mektebi talebeliği 

günlerinde başlamıştır. Adliye Nezareti İstatistik Şubesinde 19.9.1327 

(2 Ekim 1911)-30 T. sânî 1329 (13 Aralık 1913) tarihleri arasında 

çalıştığı anlaşılmaktadır.
20 

 
Esaret hayatının bitişinden sonra memuriyete Adliye 

Nezareti’nde devam etmiş, 18 Temmuz 1920-2 Aralık 1920 tarihleri 
arasında kâtip olarak görev yapmıştır. 1921-Haziran 1922 tarihleri 
arasında memuriyetten ayrıldığı görülmektedir. 
 

Hicaz’daki vazifesi sırasında komutanı Fahrettin Paşa’nın sevgisini 

kazanan İdris Sabih,
21

 onun Kabil elçiliğine tayininden sonra elçilik 
 
 
 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 884, 886.

  

 Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2014 tarih ve 3393 
sayılı yazısı eki.

  

 DBA, SDN: 148, İhtiyat Zabitleri Vekilleri ve Namzetlerine Mahsus Vesika. 
Belgede verilen esaretten dönüş tarihi, Kıcıman’ın eserinden alıntılarla yazılan Polat’ın 
makalesindeki tarihle çelişmektedir. Burada, İdris Sabih’in Naci Kaşif’ten daha önce 
esaretten dönmüş olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor (MA).

  

 DBA, SDN: 148, Memuriyet Sicil Özeti.
  

 Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 19-22’de yer alan Fahrettin Paşa’nın mektubunda
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evrak memuru olarak 4 Nisan 1922’de giden heyet içinde yer almıştır.
22 

 Temmuz 1922-13 Ocak 1929 tarihleri arasında Kabil’de görev 
yapmıştır. 1929 yılından itibaren sırasıyla Ankara’da vekâlette, Halep, 
Santiago de Şili, Halep, Tahran, Moskova, Buenos Aires, Cidde, Oslo, 

Kopenhag ve Lizbon’da kâtip, konsolos muavini, konsolosluk 
müsteşarı ve konsolosluk gibi hizmetlerde bulunmuş, 4 Nisan 1949 

tarihinde emekliye ayrılmıştır.
23

  
Polat çalışmasında, İdris Sabih’in 28 Aralık 1948’de Bakanlık 

emrine alındığını, 1949’dan itibaren hangi görevlere getirildiğini ve bu 
tarihten itibaren yaşadıkları ve ölüm tarihini “şimdilik” kaydıyla 

bilmediğini belirtmektedir.
24

 İdris Sabih, emekliliğinden yaklaşık bir 

yıl sonra, geçirdiği kısa bir hastalık devresini müteakip 18 Mart 1950 
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 19 Mart Pazar günü öğle namazından 
sonra Fatih Camii’nden Silivrikapı (Kozlu) Mezarlığına 

kaldırılmıştır.
25

 “Elçilik / Müsteşarlarından / İdris / Sabih Gezmen / 

Ruhuna Fatiha / D. 1890 Ö. 1950” kitabeli mezar taşı maalesef bugün 

yerinde bulunmamaktadır.
26 

 
Yazı Hayatı ve Edebî Yönü 

 
Nüzhet Haşim eserinde İdris Sabih’in şiirlerinin Bilgi Yurdu, 

Türk Yurdu ve Harp Mecmuası’nda yer aldığını yazmaktadır.
27

 
Polat’ın tespitine göre onun şiirleri Mehtap, Hürriyet-i Fikriye, Türk 
Yurdu, Bilgi Mecmuası, Harp Mecmuası, Servet-i Fünun, Kadınlık, 

Kadınlar Dünyası, İnci, Nilüfer, Kafes ve Işık’ta yer alır.
28

 İsmine ilk 
defa 23 Temmuz 1911 tarihli Mehtap dergisinin 1. sayısında 

rastlanmaktadır.
29

 Gündönümü Fırtınası (1919) isimli bir tiyatrosu ve 
Halamın Kızları (1914) isimli bir uzun hikâye ve roman denemesinin 

bulunduğunu yine Polat kaydediyor.
30 

 
 
 
 

bu sevginin ifadesi olan satırlar mevcuttur. 
22

 Mustafa Şahin, Atatürk Dönemi ve Sonrası Türk-Afgan İlişkileri Afgan 
Penceresinden Bakış, Tamas Yayınları, İstanbul 2015, s. 38.  
23

 DBA, SDN: 148, Memuriyet Sicil Özeti. Bazı görevlendirme belgeleri için bak. 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.11.1-56.20.11; 030.11.1-93.5.13; 030.11.1-
109.43.9; 128.4.19; 202.4.7. 
 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 887.

  

 Cumhuriyet, 19 Mart 1950, s. 4.
  

 Bkz. Ekler.
  

 Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, s. 152.
  

 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 887.
  

 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 882.
  

 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 887.
 

 
 

 

401 



Mustafa ARIKAN 
 

 

Onun aktif yazı hayatının 1911 yılında başladığı ve 1920’de 
esaret hayatının bitişiyle de sona erdiği anlaşılmaktadır. Yazı hayatı 
kısa sürmüştür. 
 

Nazik, hassas bir genç ve şair olarak nitelenen İdris Sabih’in bu 

hassasiyetinin tabiatın güzellikleri karşısında dile gelmekte ve özellikle 

savaş dönemi, cephede yer alış ve esaret hayatı gibi sebeplerle millî 

meselelerde ortaya çıktığı görülmektedir. Şahadet, bayrak, esaret, Türkiye 

ve Türk dünyasının vaziyeti, Medine’de asker olması sebebiyle Hz. 

Peygamber sevgisi onun şiir ve yazılarında dile gelen konular olmaktadır. 
 

İdris Sabih, eserlerini verdiği dönem ve onların şekli ve muhtevası 

itibariyle Millî Edebiyat içinde değerlendirilmesi gereken bir şairdir. 

Nüzhet Haşim’in eserinde kendisine yer verilme sebebi de buradan 

kaynaklanmaktadır. Türk edebiyatı tarihinde milliyetçilik hareketi bir dil 

milliyetçiliği halindeki geleneği oluşturmuş; İdris Sabih’in eserlerini 

verdiği yıllarda bu geleneğe bir de vezin milliyetçiliği ilave olmuştur.
31

 

Hece vezni, millî vezin olarak kabul edilmiştir.  
Banarlı, 1914-1921 yılları arasında hece vezninin gittikçe artan ve 

bir cereyan hâlini alarak kendisine hâkimiyet alanı yaratan bu akımın 

temsilcileri arasında İdris Sabih ismini de zikretmektedir.
32

 O çok az 

sayıda eser vermiş olmasına rağmen, hece veznini en güzel şekliyle 

kullanan ve eserleri Türkçe’nin örnek metinleri olarak gösterilen bir şair 

olmuştur. Ömer Seyfettin, Ali Canip’e yazdığı bir mektubunda, Türkçülük 

hareketinin vaziyetinden söz ederken, kendi isminin yanında ondan “İdris 
Sabih isminde bir başka genç var. O da güzel yazıyor.” diyerek övgüyle 

bahsetmektedir.
33

 Süleyman Şevket, 1920’de kaleme aldığı Güzel Yazılar 

isimli eserinde, Kardeşime şiirine yer vermiştir.
34 

 
Nüzhet Haşim’in örnek olarak eserine aldığı Öksüz Akşam şiirinin 

 
“Suyun gümüş aynasına bakan yosma bir 

söğüt, Nemli, kumral saçlarını dağıtarak 

kurutur; Ayın dolgun memesinden akan süt, 
 

Ölen günden öksüz kalan şu akşamı uyutur!” mısraları onun  

 
31

 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi II, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul 1987, s. 1130. 
 Banarlı, Türk Edebiyatı II, s. 1131.

  

 Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfeddin (1884-1920) Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, 
İdeali ve Eserlerinden Nümuneler, Remzi Kitabevi, İstanbul 1947, s. 27.

  

 Polat, “İdris Sabih Gezmen”, s. 883, dpn. 3. Aynı şiir, Faruk Kadri Timurtaş, 
Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İstanbul 1981, s. 17’de örnek metin olarak yer almaktadır.
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şairlik kudretini ortaya koymaktadır.
35 

 
Millî edebiyat akımının bir başka tezahürü olarak görülen âşık 

tarzı söyleyişlere de onun şiirlerinde rastlamak mümkündür: 
 

“Seherde yetmiştim, zevalde bittim 
 

Mecnunun meçhulü semtlere gittim 
 

Hocasız okudum hep ezber ettim 
 

Tahrirli gözlerden kitâb-ı aşkı!” mısraları, onun Dîvân-ı Aşk 

isimli şiirinden
36

 bir dörtlüktür. Şiir, Türk Yurdu’nda yayınlandığı 

zaman,
37

 üzerine İhsan Raif Hanım’ın
38

 Genç Günler şiirinden aynı 
tarzda yazılmış bir dörtlüğün alınması, İdris Sabih’in ona nazire 
yaptığını göstermektedir. 

 
Âşık tarzı üslupla yazdığı şiirinde bir Rıza Tevfik etkisinden de 

söz edilebilir. 
 

Millî edebiyat akımının umut vaat eden ve Türkçeyi güzel 
kullanan şairlerinden biri olan İdris Sabih’in sanat hayatının kısa 
sürmüş olması, onun sonraki yıllarda unutulmuş gözükmesinin sebebi 
olarak görülebilir. 

 
Şehit Kardeşe Sesleniş 

 
Seferberlik yıllarında cepheye sevk edilen -mezun ya da tahsili 

devam eden- kardeşler arasında İdris Sabih ile Ahmet Tevfik’i de 
görmekteyiz. Bazen aynı aileden farklı cephelerde savaşanlar olduğu gibi, 
aynı cephede birlikte vatan müdafaasına katılanlar da mevcuttur. Sağ 
kalabilenlerden bir kısmı bu askerlik yıllarının bir bölümünü esir 

kamplarında yaşamak zorunda kalırlar. İbrahim Ethem ile Ahmet Halit,
39

 

İsa ile Mustafa;
40

 hikâyeleri İdris Sabih ve kardeşine benzeyen mektepli 

ya da medreselilere verilebilecek örneklerden sadece iki tanesidir. 
 

Ahmet Tevfik Çanakkale cephesinde savaşan bir ihtiyat zabit 

vekilidir. Askerlik safahatına dair etraflı bir bilgi mevcut değildir. Ekim 

1914’te askere alınmıştır. Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından 

 Kolordu  8.  Fırka  23.  Alay  1.  Tabur  2.  Bölükte  vazife  yaptığı  
 

 
 Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, s. 153.

 

 Kafes, 6 Mart 335, S. 3, s. 1.
  

 Türk Yurdu, (Edit. Murat Şefkatli), C. 6 (12-13), Tütibay Yayınları, Ankara 2000, s. 245.
  

 Hakkında bilgi için bkz. Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, s. 47.
  

 Mustafa Arıkan, “Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başına Gelenler”, Gazi 
Akademik Bakış, C. 5, S. 9, Kış 2011, s. 213-243.

  

 Mustafa Arıkan, “Ağabey ve Kardeşi Yolu Savaştan Geçen İki Medreseli”, 100. Yılında I. 
Dünya savaşı ve Mirası Kongresi, 6-8 Kasım 2014 Çanakkale (Yayınlanmamış tebliğ).
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anlaşılmaktadır.
41

 23 Temmuz 1331 (10 Ağustos 1915) tarihinde
42

 
Conkbayırı’nda şehit olmuştur. 
 

İdris Sabih, kardeşinin şahadet haberini cephede 6. Ordu’da görev 

yaparken alacaktır. Bir bayram arifesinde, belki de bayram günlerinde 

cephede alınan bu haber, şair ağabeyin Kardeşime adlı şiiri yazmasına ve 

Çanakkale harp edebiyatının, en güzel eserlerinden birisini kazanmasına 

vesile olacaktır. Şiirde lirizm, yaşanılan yoğun duyguların bir şair 

kaleminden mısralara dökülmesiyle hayat bulmaktadır.
43 

 
O şiirine sitemle başlıyor. Kardeşi kendisinden önce şehit olarak 

sıralı ölüm arzusu hilafına hareket etmiş, “sırayı, saygıyı” unutmuştur. 
İdris Sabih kendisinden iki yaş büyüktür ve şahadet/ölüm önce ona 
gelmelidir: 
 

“O kadar yandı mı bağrın ey çocuk? 
 

Ecelin sunduğu şarabı içtin! 
 

Sırayı saygıyı unuttun çabuk. 
 

Sebep ne ağandan ileri geçtin?” 
 

Tevfik hayatının baharında, 23 yaşında onu bırakıp gitmiştir. 
Bütün bir tabiat ve onun güzellikleri kardeşinin şahadetiyle üzülecek, 
onun kederini paylaşacaktır: 
 

“Yirmi üç baharı kavuran ateş 
 

Güllerin kalbini dağlasa çok mu? 
 

Bir parça şebneme susadı güneş, 
 

Sümbüller sararsa hakları yok mu?” 
 

Ahmet Tevfik 1915 Ramazan’ında bayrama iki gün kala 
Perşembe günü şehit düşmüştür. Ardında kalanlar artık “acı bir şeker 
bayramı” yapacaklardır:  
 
 
 
 
 MSB Arşiv Müdürlüğü’nün 17 Temmuz 2014 tarih ve 3393 sayılı yazısı ekinde yer 
alan Askerlik Safahat Belgesi; ayrıca bkz. Şehitlerimiz, C. 3, Milli Savunma Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1998, s. 212.

  

 Askerlik safahat belgesinde belirtilen bu tarih Şehitlerimiz adlı eserde 28.5.1915, 
MSB Şehitler Listesi’nde 28.5.1331 (10 Haziran 1915) olarak verilmektedir. Şahadet 
tarihi hususunda, bu farklı tarihler bakımından MSB Arşiv Müdürlüğü’nden tarihin 
yeniden tetkiki istenmiş ve 02 Eylül 2014 tarih ve 3899 sayılı yazı ile önceki safahat 
belgesinde verilen tarih doğrulanmıştır.

  

 İdris Sabih ve şehit kardeşi Tevfik için yazılan şiire, Polat, “İdris sabih Gezmen” 

makalesinden başka bir yazısında da temas etmektedir. Bkz. Nazım Hikmet Polat, 

“Çanakkale’den Gabar’a/Dağlıca’ya”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 22, Güz 2007, s. 5-7.
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“Yurduna son damla kanını verdin, 
 

Ah cömert kardeşim sana pek yazık! 
 

El fitre verdi sen canını verdin, 
 

Ne acı bir şeker bayramı yaptık!” 
 

Cephedeki oğlunun şahadet haberiyle gözyaşı dökecek anası bile 

yoktur. O şehit olacak ama “zavallı anne vatan” gülecektir.
44

 Başkaları 
onu anacak, onun için gül suyu dağıtacaktır: 

 
“Yâd eller dağıttı halka gül suyu, 

 
Yok sana gözyaşı dökecek anan! 

 
Kardeşim üzülme sen rahat uyu, 

 
Ne mutlu gülüyor zavallı vatan!” 

 
Genç Tevfik’in sînesi; Akif’in söyleyişiyle “cehennem olsa 

gelen” sönecek bir göğüs,
45

 serhat boylarını tutan geçilmez sarp 
dağlar, kale olacaktır. Çanakkale cephesini geçilmez yapan bu genç 
askerin henüz “kaşından daha çok bıyığı” bile yoktur: 

 
“Bir çile ipekten yumuşak sinen 

 
Serhaddi tuttu sarp balkanlar gibi; 

 
Kaşından daha çok bıyığın yokken 

 
Döğüştün yeleli aslanlar gibi!...” 

 
Her Türk askeri gibi, Çanakkale’de süngüsüyle, kanıyla, canını 

vererek destan yazan kahramanlardan birisi olan Tevfik’in destanı 
henüz kalemlerden çıkmamıştır. Onlar alkışlanmaktan utanan, 
yaptıklarıyla övünmeyen kahramanlardır: 

 
“Ne beyaz bir mermer, ne biraz yaldız; 

Nerede yaptığın o altın destan? 

Sürekli alkıştan utanan adsız, 
 
 

 
44

 Cephelerde oğullarını kaybeden analar ve onların ruh hallerini, Millî Mücadele 

günlerinde bir yabancıya verdiği cevapla Konyalı şehit anası dile getiriyor: “İlâhî 
yaban kişi... Son giden çocuk, gâvur karşısına bağrımdan koparıp gönderdiğim altıncı 
evlâdım... Oğullarım ve damadım, vatanı geri getirmek için gittiler. Dönmezlerse 
sadece ben yanarım. Ya vatan giderse? Kaç kişi yanar bunu bilir misin? Vatan yanar, 
kül olur...” Bak. İlhan Bardakçı, Taşhan’dan Kadifekale’ye, Türk Edebiyatı Vakfı 
Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1998, s. 94-95.  
45

 Akif, Berlin Hâtıraları’nda Çanakkale boğazını düşman donanmasının geçmeye 
çalıştığı günlerde, ilgili mısralarında “-Korkma/Cehennem olsa gelen bağrımızda 
söndürürüz;/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!” demektedir. Bkz. 
Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 325. 
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Koca şehnamene konmamış imzan!” 
 

Şehit  Tevfik’in  kabrini  aramak  beyhûdedir;  o  artık,  Cenâb-ı  
Allah’ın şehitler için ayırdığı yüce makamdadır: 
 

“Ne kadar aradım senin kabrini, 
 

Yok diye boynunu büktü her çiçek. 
 

Yanıldım kardeşim bağışla beni, 
 

Sen arzdan semâya naklettin gerçek!...” 
 

İdris Sabih’in Kardeşime şiiri ilk defa 1916 yılında Harp Mecmuasında 

yayınlanmış ve şiirin yanına Tevfik’in bir de resmi konmuştur.
46 

 
Şehit Ahmet Tevfik, ağabeyinin şiiri ile unutulmayan Çanakkale 

şehitleri arasına girmiş; bazen, bu şiirden alıntılarla kendisinden 

bahsedilmiştir.
47

 Ömer Çakır da Çanakkale harp edebiyatının şiir 

sahasında yaptığı çalışmasında bu şiire yer vermektedir.
48 

 
Medine’den Esarete 

 
Hicaz Cephesi’nde Fahrettin Paşa’nın karargâhında onun hususî 

kâtibi olan İdris Sabih, 1916 yılından Ocak 1919’a kadar Medine’de 

bulunacaktır. Suriye-Filistin cephesindeki başarısızlık Medine’nin 

müdafaasını zora sokacak, orduda subaylar arasında görüş ayrılıkları 

ortaya çıkacak, bazıları şehrin bir an önce boşaltılması fikrini 

savunacaklardır. Artık Osmanlı Devleti yenilmiş ve Mondros 

mütarekesini imzalamıştır. Paşa’nın gönlü kutsal toprakları, Hz. 

Peygamber’in kabrinin bulunduğu mübarek Ravza-i Mutahhara’yı 

bırakıp gitmeye razı olmamaktadır. Bu zor günlerinde kendisiyle, emir-

komuta sınırlarının dışında, İdris Sabih ve arkadaşı Naci Kâşif adeta 

bir dost, sırdaş, arkadaş olurlar. 
 

Fahrettin Paşa’nın Harem-i Şerif minberinde askerine ve halka 
hitaben söyledikleri, o topraklar terk edilirken yine şair-asker İdris  
 

 
 Harp Mecmuası, Yıl. 1, S. 9, Mayıs 1332 (1916), s. 132. Aynı mecmuanın yeni harfli 
neşri ve şiir için bkz. Harp Mecmuası, (Haz. Ali Fut Bilkan-Ömer Çakır), Kaynak kitaplığı, 
İstanbul 2005, s. 99. Şiir İdris Sabih tarafından ayrıca esarette çıkardığı Kafes’te de 
yayınlanmıştır. Bkz. Kafes, S. 5, 10 Mart 335 (1919), s. 1. Burada şiirde geçen bazı 
kelimeler; Şarabı/şerbeti, zavallı/mübarek, semâya/göklere şeklinde değiştirilmiştir.

  

 Milliyet gazetesinde Kahramanlar başlıklı yazı dizisinde Ahmet Tevfik Efendi adıyla 
tanıtılmakta “içli bir mersiye” denilen şiirin ilk ve son kıtaları alıntılanmaktadır. Bkz. 
Milliyet, 31 Mart 1955, s. 4. Yine Milliyet’te Refah şehitlerinin anıldığı bir yazıda, 
mezarları belli olmayan şehitlerimize, Kardeşime şiirinin son kıtasıyla seslenilmektedir. 
Bkz. Remzi Şirin, “Refah Faciası ve Şehitlerimiz”, Milliyet, 23 Haziran 1994, s. 18.

  

 Ömer Çakır, Türk şiirinde Çanakkale Muharebeleri, Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004, s. 294-295.
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Sabih’in kaleminden içli bir mersiyeye dönüşecektir. Paşa “Ey bütün 
tarihi eşsiz kahramanlıklar, şan ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun 
yiğit zabitleri, ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseye boyun 
eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş şeci 
Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlâtlarım gelin hep beraber Allah’ın ve 
işte huzurunda huşû ve vecd içinde gözyaşları döktüğümüz 
Peygamberinin karşısında hep beraber, aynı yemini tekrar edelim ve 

diyelim ki, Ya Resûlullah, biz seni bırakamayız.”
49

 sözleriyle birlikte; 

kendisini Medine’yi boşaltma konusunda zorlayan İngilizlere 
“Muhammediyim, Türk’üm ve Askerim.” cevabıyla, onların isteklerinin 
kendisinde karşılık bulmadığını beyan edecektir. Müslüman, Türk ve 

asker olmak, onun için iftihar vesilesidir.
50 

 
Medine müdafaasının sıkıntılı bekleyiş günlerinde Fahrettin Paşa 

Osmanlı sancağı-bayrağı hakkında bir yazı yarışması tertip edecek ve 
bu yarışmayı İdris Sabih kazanacaktır. Onun bu yazısında, uğruna şehit 

olunan değerlerin ve Türk milletinin bu hususta yaptığı fedakârlığın 
dile getirilişine şahit olmaktayız: 

 
“Ya o al rengi biliyor musunuz? Memleketin bütün mukadderatı 

ve aziz istikbâli için o kadar cömertçe akıtılan kanlara işaret ediyor. 
Filvaki babalarımız, yurdumuz için kadınların da yapabilecekleri gibi 
yalnız gözyaşı dökmediler. 

 
Bu ocağı kurarken, bizzat kendilerini kurban ettiler. Sancağımızı 

kaldırmak için düştüler... 
 

Dünyanın bütün çiçekleri ‘Albayrak’ın yanında renksiz ve 
kokusuzdur. Biz onun katmerlerinde bizzat cenneti koklarız... 
Bozkırlarda onun ateşi etrafında ısınırız, kum çöllerinde onun gelincik 
terâvetiyle yüreğimizi tazeleriz... 

 
Sancağımızın şan ve şerefle taşıdığı büyük hamâil altında henüz 

kanayan cerihaları da vardır. O’nun vakit vakit kabaran göğsü, 
çocuklarına söylemek istemediği, mamafih hepimizin bildiği 
hicranlarını kâfi derecede tefsir eder. Bu yaraları zaman ve nisyân 
tedavi edemez. Onları sarıp kapatacak olan ancak genç nesillerdir... 

 
Asırlardır mefâhiriyle doldurmuş, bütün Şark’a bir fecr-i sadık 

getirmiş, Allah’ın dava-yı vahdanîyetini, Hakkından ve nefsinden emin 
olanlara has bir kahramanlıkla, her zaman bir başına müdafaa etmiş,  

 

 
49

 Feridun Kandemir, Fahrettin Paşa’nın Medine Müdafaası Peygamberimizin 
Gölgesinde Son Türkler, Yağmur Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2006, s. 149. 
 Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 408.
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insânîyetin nısfı mazlumunu bağrına basmış olan sancağımıza lâyık 
olduğu zafer ve istikbâli Allah dirığ etmeyecek... Bizzat istikbâl, ondan 

başkasının dudağını açmasına müsaade eylemeyecektir. Her Osmanlı 
genci, Bayrağının aşkıyla bîihtiyardır. Onun gölgesinde gelecek her 

ölümü, vallahi anası gibi kucaklar.”
51 

 
Yukarıda bazı bölümlerinden alıntılar yapılan bu yazı, İdris 

Sabih’in sadece şiirde değil, nesirde de güçlü bir kalem olduğunu 
göstermektedir. Uğrunda ve gölgesinde kardeşinin Çanakkale’de şehit 
olduğu albayrak ile ilgili duygularını, onun yüceliğini İdris Sabih 
bazen mısralara dökmektedir: 
 

“Boyasını güller vurur, genç kızların yanağı 

Oyasını güneş işler, som altından saçağı 

Eteğine erişemez her yiğidin dudağı. 

 

Bulutlarda böyle durur meleklerin otağı 

Bayrakların üstündedir, hakanların bayrağı 

 

Yasak diye kalelere, sınırlara dikilmiş, Çok 

sayılı dalga onun karşısında irkilmiş Nice 

başlar, nice taçlar, gölgesinde eğilmiş. 

 

Dört tarafa akın eder, yedi iklim konağı 

Öksüzleri bağra basar Türkeli’nin kucağı”
52 

Filistin cephesinin çöküşü ile birlikte Medine’nin müdafaa 
edilmesinin imkânsızlaştığı ve Fahrettin Paşa’nın teslimiyetçiler 

tarafından hazırlanan bir oyunla esir edilmesinin sonunda İdris Sabih 
ve arkadaşı Naci Kâşif Mısır’a gidecek bir esir kafilesine katılırlar ve  
 Ocak 1919’da Medine’den ayrılırlar. İşte bu ayrılık sırasında, Hz. 
Peygamber’in makamı terk edilirken, o, Medine için “aceleyle çok 

yanık bir ayrılma mersiyesi” yazar ve esaret yolculuğu sırasında hüzün 

dolu, ağlamaklı seslerle bu mersiye okunur.
53

  
 
 

 
 Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 231-233.

  

 Rıza Akdemir, Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
  

Ankara 1991, s. 164. 
 Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 492.
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Çanakkale’de Türk askerleri, hilafetin payitahtı İstanbul ile 
birlikte İslâm’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’i, onun kutsal şehirleri Mekke 

ve Medine’yi; Mescid-i Nebevî ve Kâbe’yi de müdafaa ediyor olmanın 
verdiği ruh ile savaştılar. Kutsal değerler uğruna ölüme koşarak gittiler. 

Çanakkale Ruhu’nun temsilcisi ve yaratıcılarından Ahmet Tevfik’in 

ağabeyi, yazdığı mersiyesinde o ruhu Medine’de terennüm etmiştir. 
Seferberlik yılları harp edebiyatının en güzel örneklerinden sayılması 

gereken “Dünya ve Ahiret Efendimiz’e” başlıklı bu şiir şu mısralarla 
örülmüştür: 

 
“Bir ulu’l-emr idin emrine girdik 

 
Ezelden biatlı hakanımızsın. 

 
Er idik sayende murada erdik 

 
Dünya ve ahiret sultanımızsın. 

 

Unuttuk İlhan’ı Kara Oğuz’u 
 

İşledik seni göz bebeğimize 
 

Bağışla ey şefi’ kusurumuzu 
 

Bin küsur senelik emeğimize! 

 

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur. 
 

Şımardık müjde-i sahabetinle!... 
 

Gönlümüz ganidir gözümüz toktur 
 

Doyarız bir lokma şefaatinle! 

 

Suları tükendi gülabdanların 
 

Dinmedi gözümüz yaşı... Merhamet! 
 

Külleri soğudu buhurdanların 
 

Aşkınla bağrını yakmada millet! 

 

Nedense kimseler anlamaz eyvah 
 

O kadar saf olan dileğimizi 
 

Bir ümmî isen de ya Resûlullah 
 

Ancak sen okursun yüreğimizi... 

 

Gelmemiş Türkçede Kays u Hassan’ın 

Yok bizde ne Bürde ne Muallaka 
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Yolunda baş veren Âl-i Osman’ın 
 

Lâl ile yazdığı tarihten başka... 

 

Ne kanlar akıttık hep senin için, 
 

O ulu kitabın hakkıyçün, aziz, 
 

Gücümüz erişsin ve erişmesin, 
 

Uğrunda her zaman döğüşeceğiz... 

 

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz 
 

Can verir canandan geçemez Türkler 
 

Ebedî hâdimü’l-harâmeyniniz  

Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler!”
54 

 
Şiirin son kıtasında dile getirilen duygular; verdiği hutbeden 

sonra Fahrettin Paşa’ya yaşlı bir Medinelinin hürmetle söylediği şu 
sözlerin ifadesi olmaktadır: “Paşa!.. Sen artık bizdensin. Bizim gibi 
mücavirsin... Buradan ayrılamazsın... Nereye gitsen ruhun, kalbin yine 

burada kalır...”
55

 Bu tarihî anın şahitlerinden birisi de İdris Sabih 

olmalıdır. Belki de son mısralar, bu tabloyu şiire yansıtmıştır. 
 

İdris Sabih’in nesli, tarihin Türk milletini ve Osmanlı Devleti’ni 
getirdiği noktada; Türklük duygusunun Türk milliyetçiliği şeklinde 
tezahür ettiği ve bu cereyanın mekteplere hâkim olduğu bir dönemin 
gençleridirler. Aynı duygular, seferberlik ilanını takiben orduya katılan 
bu gençlerin eğitildikleri ihtiyat zabit talimgâhlarına da hâkimdir. Eli 
kalem tutan bu gençler, birçok cephede vatan vazifesini layıkıyla 
yapmışlar; onların bu fedakârlıkları, kahramanlıkları dönemin 
idarecileri, komutanları, hocaları tarafından çeşitli vesilelerle dile 

getirilmiştir.
56

 Onların duygu ve düşüncelerinde, mücadelelerinde 

Türklük ve İslâmlık iç içedir. Hattâ İdris Sabih’in mısralarında dile 
getirildiği gibi; Türklük, İslâm ile şereflenmiş; Türk tarihi, İslâmî 
dönemiyle asıl manasını kazanmıştır. 
 

Türk milleti İslâm ve onun Peygamberi için sadece kanıyla bir 
tarih yazmamıştır. Sabih, “Yok bizde ne Bürde, ne Muallâka” dese de,  
 
 
 Şiir için bak. Kıcıman, Medine Müdafaası, s. 124-125. Daha sonra aynı şiir İdris 
Sabih tarafından Kafes’te 5 ve 7. kıtaları çıkarılarak yeniden yayınlanacaktır. Bkz. 
Kafes, S. 13, 29 Mart 335 (1919), s. 1.

 

 Kandemir, Medine Müdafaası, s. 149.
  

 Bu konu için bak. Arıkan, “Bir Çanakkale Şehidi”, s. 222-226.
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Hz. Peygamberi öven kasideler -Kaside-i Bürde gibi- ya da Kâbe 
duvarına asılan şiirler (Muallakât-ı Seb’a) Arap toplumunun eseri 

olabilirler. Osmanlı padişahlarının birçoğu naatlar yazmışlardır. 
Peygamber övgüsüne mazhar olduğuna inanılan, İstanbul’u fetheden 

komutan, sultan onun adını taşımaktadır. Türk milleti doğan 

çocuklarına en çok peygamberinin adını vermektedir: Mehmet, 
Mustafa, Ahmet gibi... Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlit, sevinç ya 

da üzüntüye vesile olacak her önemli günde okunan, İslâm’ın 
Peygamberinin anılmasına vesile olan bir metindir. İhdas edilen Kutlu 

Doğum Haftası; onu anma ve anlama ihtiyacı ve düşüncesinin eseri 
olduğu kadar, Peygamber sevgisinin bir ifadesidir. 

 
İdris Sabih’in askerliğinin iki yıldan fazla bir süresi Mısır’da 

İngiliz esir kamplarında
57

 geçmiştir. Tura, Seydibeşir ve İskenderiye 

esir kamplarında kalır. Işık, Kafes, Nilüfer adlı esir gazetelerinin
58

 
çıkarılmasında mesul müdür ve başyazar olarak katkıda bulunmuştur. 
Kamplarda elle yazılan ve teksir baskı ile çoğaltılan bu gazeteler, 
karikatür ve resimlerle zenginleştirilmiştir. İdris Sabih’in bu 
gazetelerde şiirlerinin yanında nesirlerine de rastlanılmaktadır. 

 
İngiliz esareti altında, dikenli teller içinde tutulmak onun için 

“karıncanın dehlizine kapanmak” gibidir. Burada kaleme aldığı bir 
şiirinde Türk ordusu ve milleti için Allah’tan Merhamet dilemektedir: 

 
“Her gün aynı basık çatı altında, 

 
Hayat denen işkenceden usandık! 

 
Otururken Süleyman’ın tahtında, 

 
Karıncanın dehlizine kapandık! 

 

Ceylanlara zemzem sunan her ırmak, 
 

Sarı cılız söğütleri bekliyor, 
 

Peygamberler yetiştiren bir ocak  
 

 
 Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere esir düşen Türk askerleri Mısır, Irak, Kıbrıs, 
Malta, Hindistan ve Birmanya’da bulunan esir kamplarında tutulmuşlardır. Bu kamplar 
hakkında bilgi için bkz. Cemalettin Taşkıran, Ana Ben Ölmedim, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Türk Esirleri, Türkiye İş bankası Yayınları, İstanbul 2001, s. 58-176; 
Mahmut Akkor, I. Dünya Savaşı’nda Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir Kampları,

  

(Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Sakarya 2006, s. 43-123.  

 Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen Türk askerlerinin kamplarda çıkardıkları 
gazeteler için bkz. Bülent Varlık, “Esaret Gazeteleri”, Tarih ve Toplum, C. 34, S. 199, 
Temmuz 2000, s. 26-28.
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Baykuşların hutbesini dinliyor. 
 

... 
 

Osmancığın öksüz Anadolu’su, 
 

Düştü kaldır ey ulular ulusu! 
 

Bin zalime yetti kalbi vatanın 
 

Bir mazluma el vermez mi kudretin! 
 

... 
 

Kitabını ezber okur o ümmet 
 

Sevgilinin adı Muhammed değil mi? 
 

Yüzükoyun emekleyen yetimleri gel affet  

Ulu Tanrım yetişecek nesle olsun merhamet!”
59 

 
İdris Sabih’in esaret arkadaşları tarafından çok sevildiğinin ifadesi 

olan bazı şiirlere rastlanmaktadır. Sungur Alp mahlaslı bir şair asker “Kan 

Kardaşı” başlıklı şiirini ona ithaf etmektedir. Şiirde hayal âleminde Türk 

dünyası dolaşılır ve bir Kırgız çadırında kan kardeşi olunur.
60 

 
Mehmet Nurettin tarafından yazılan “Bâri, Sen Gül!” adlı şiir 

yine ona ithaf edilmiştir.
61 

 
Kardeşini bir bayram arifesinde Çanakkale’de şehit veren İdris 

Sabih, Işık’ta kaleme aldığı Kurban Bayramı başlıklı yazısında 
duygularını dile getirir: Seferberliğin ilanından beridir tam on bayram 
idrak edilmektedir. Bu bayramlar dam altında değil, evinden uzakta 
silahaltında geçmiştir. Çocukluk bayramlarındaki şekerler yerine 
bugün ağızlarındaki acı akîdelerdir. Ona göre, bu on bayram hakikî 

kurban bayramlarıdır.
62

 Vistol Nehri’nden Umman Denizi sahiline 

kadar coğrafyayı süsleyen “...al gelincikler son beş sene zarfındaki 
Türk kurbanlarının birer damla kanından başka bir şey midir? 
 

Irkımızın umumî harbe ait ve henüz gayr-ı mektûb-ı ilân destanı 
o yeşil yapraklarda müsvedde halinde okunabilir! 
 

Millî mevcudiyetimizin müdafaasına şahit olan bu mübarek 
günümüzde biz ne koçlar kurban etmedik? 
 

Hazret-i İsmail gibi kanını âl-i mukaddesi uğruna nezir eden; 
Allah’ın ve tarihin huzuruna açık alınla giden bu kurbanların gözleri  
 
 
 Kafes, S. 2, 3 Mart 335 (1919), s. 1.

  

 Kafes, S. 6, 13 Mart 335 (1919), s. 1-2.
  

 Nilüfer, S. 1, 20 K. sânî 336 (1920), s. 1.
  

 İdris Sabih, “Kurban Bayramı”, Işık, S. 70, 6/9/35 (1919), s. 1.
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ne bir tülbent, ne bir bûse ile kapanmadı!” 
 

Kardeşi Tevfik ile birlikte farklı cephelerde toprağa düşen 
şehitleri birer kurban olarak niteleyen bu satırlardan daha güzel hangi 
ifadeler kaleme alınabilir? 

 
Elde kalan son vatan toprakları da işgale uğramıştır. Bu bayram 

günlerinde “Akdeniz’in ötesinde bulunan kardaşları” istiklâl 
mücadelesi verirken, esaret altında elinden bir şey gelmemesi onu üzer. 
Buradaki “Esaret ve istirahat engizisyon işkencelerinden daha beter 
bir eza teşkil etmektedir. Bu bayramlar bizi güldürmez!” 

 
Dökülen kanlar ve verilen canlar asıl bayramın, büyük bayramın 

hazırlayıcısıdır. “Takvimin bir gün gelip kaydedeceği bu bayram (İttihâd-ı 

İslâm) gayesinden daha tabii, daha ilmî, tarihte emsaline göre dana 

sehlü’l-vüsûl olan (Türk İttihadı)nın tahakkuk ettiği gün olacak ve o 

zaman tarih; ‘Türklerin İkinci Ergenekon Bayramı’nı ‘Mısır esaretinden 

kurtulan Ben-i İsrail’in büyük bayramı’ yanına derc edecektir.” 
 

İdris Sabih, hüzünlü bir Kurban Bayramı yazısını Türk birliğinin 
tahakkuk edeceğine dair umudunu dile getiren satırlarla bitirirken, 
“Cihan harbindeki kurbanlarımıza gani gani rahmet diler ve onların 

aziz hatıralarını hürmetle” anar.
63 

 
Aynı kampta esir olan Halit Fikri de benzer duyguların ifadesi 

olmak üzere bir bayram yazısı kaleme almıştır.
64 

 
Bir başka yazısında İdris Sabih, Cihan harbinde toprakların 

kaybedildiğini ama Türk selinin asıl yatağına döndüğünü söylemekte, 

Türk ocağı eskiden olduğu gibi yanmaya devam ettiği için Allah’a hamd 

etmektedir. Rus tehdidi artık bertaraf olmuştur. O, “Verdiğimiz aziz 

kurbanlar, Türk âleminin fidye-i necâtı olabilir ve bu çok görülmemelidir! 

Türkiye kaybettiği evlatlarına mukabil Kafkasların ortasında pek değerli 

kardeşler kazanmıştır. Türkleri, Tatarları, Kürtleri yarınki Turan’ın 

temellerini atmak üzere baş başa görüyoruz.”  
 
 
 

 İdris Sabih, “Kurban Bayramı”, s. 1. Kahire yakınlarında Kuesna esir kampından aynı 

bayramda yazılan bir esir mektubunda Konyalı Ahmet Ziya, esaret bayramlarını şöyle 

anlatıyor: “Bu mektubum Kurban bayramının birinci gününe müsadif bir zamanda yazılıyor. 

On iki bayram ailelerden uzak, gurbet âlemlerinde yapılıyor. Bu Kurban bayramı da hayat-ı 

esarette idrak ediliyor. Bugün herkes bizim kadar belki müteessir olamaz. Bugün herkesten 

ziyade bizlerin gözleri eşk-i ye’s ve nevmîdî ile dolgundur. Gözyaşlarımla sizin bayramınızı 

tebrike vasıta olacak şu solgun kâğıt bence medâr-ı teselli olabilir mi?” Bkz. Mustafa 

Arıkan, “Birinci Cihan Harbi Türk Esir Mektuplarında Duygu ve Düşünceler”, Osmanlı 

Araştırmaları IX, İstanbul 1991, s. 38, 47.
  

 Halit Fikri, “Bayram”, Işık, S. 37, 29/6/35 (1919), s. 1-2.
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derken,
65

 günümüz için de anlamlı mesajlar vermektedir. 
 

Seferberlik yıllarında cephelerde kardeşi Ahmet Tevfik ile 
birlikte şehit olan on binlerce şehidi Türk dünyası ve Türkiye’nin 
kurtuluşu için verilmiş fidye olarak gören İdris Sabih, bu yazılarında, 
esaret arkadaşlarına gelecek için umut vermekte, onların üzüntü ve 
umutsuzluğunu izaleye çalışmaktadır. 
 

İdris Sabih’in Bilinmeyen Bir ‘Çanakkale’ Şiiri 
 

Bir şehit ağabeyi olarak İdris Sabih, savaş yıllarında “kendisine 

gençler arasında kıymetli bir mevki ayırtan” Kardeşime adlı şiirden
66

 

başka, esarette yazdığı ve Kafes’te yayınladığı Çanakkale şiiriyle de
67

 

harp edebiyatımıza kıymetli bir katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar 
Çanakkale ve harp edebiyatı ile ilgili yapılan çalışmalarda dikkatten kaçan 
bu şiir, bazı edip ve şairlerimizin eserlerinde karşılaşılan Homeros’un 

İlyada destanına
68

 bir atıfla başlamaktadır. Şiiri aynen buraya alıyoruz:  
“Homer görmüş, elbet nankör değildir 

Hiç şüphe yok yaşasaydı bu şair, 

İlyada’yı parçalar ve muhakkak 

Göğsündeki hamâili yırtarak Size 

ondan birkaç sargı yapardı! 
 

Esâtirin o bahsini kapardı! 

 

Biat için öper yeşil eteğini dalgalar... 
 

Gurup, onun civarında için için kan ağlar! 
 

Mehtap, ipek örtüsüyle sanki müşfik bir ana, 
 

Açık yatan yavruları alır kendi koynuna! 
 

Henüz açan çiçeklerin birkaç damla şebnemi, 
 

Son bir defa su isteyen dudakların zemzemi! 
 

Durmaz kanar birer büyük cerihadır her sancak!  
 

 

 İdris Sabih, “Türkiye’nin Âtisi”, Işık, S. 58, 20/8/35 (1919), s. 1-2.
  

 Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, s. 133.
  

 Kafes, S. 9, 20 Mart 335 (1919), s. 1.
  

 M.Ö. 9. yüzyıl İyonya’sında yaşadığı düşünülen Homeros, kendisinden dört-beş 
yüzyıl öncesinde gerçekleşen Truva savaşını destanlaştırmış ve bu savaşın 51 gününü 
anlatmıştır. İlyada, Truva’dan daha çok Akhilleus’un destanı sayılmaktadır. Bu konuda 
bak. Homeros, İlyada, (Çev. Azra Erhat-A. Kadir), Can Yayınları, 5. Baskı, İstanbul

  

1984, s. 16, 29. 
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Ay onların sinesinde bir madalya olacak 
 

* 
 

Yıldızların namlusunu takdis edip öptüğü, 
 

Kan ve yakut işlemeli her süngü, 
 

Yazar kızıl ufuklara mücevherli bir tarih! 
 

O lâyemut destanları dinler Zühre ve Merih! 
 

Siper diye mezarını kendi kazar her nefer, 
 

Başucunu döğer durur talkın veren mermiler! 
 

Aslı toprak olanlara ölüm, o bir sıladır! 
 

Bir yolcuyu yakmak için şu cehennem fazladır! 
 

* 
 

Şehitleri bir aşır-ı Fâtiha’ya bürünen, Yüce 

göğsü meleklerin kanadına sürünen, Henüz 

açan bir gül kadar taze duran şu türbe, 

Çanakkale bu ikinci bir Kâbe: 
 

Genç dulların, öksüz kalan çocukların rüyası, 

Baştanbaşa bütün İslâm dünyası 
 

Kıble gibi onun temiz toprağına yönelir, 

Bir kuş olur, çevresini tavaf için yükselir!” 
 

İdris Sabih Çanakkale şiirinde şehitlere seslenmektedir. Asırlar 
önce Truva’da verilen savaş ve onun kahramanlarını destanlaştıran 

Homeros, Çanakkale’de Türk askerinin yazdığı destanı gördükten 
sonra onların kahramanlığını tasdik ve tebcil edecektir. Göksündeki 

muskayı yırtacak ve ondan şehitler için sargı yaparak, Truva’da yazılan 
destan bahsini kapatacaktır. 

 
Onun Çanakkale şiirinin başlangıcında yaptığı atıf ve dile getirilen 

düşünce, Celal Nuri tarafından da bir yazıda ele alınmaktadır. Truva 

savaşının her yıl dönümünde Savaş Tanrısı Mars’ın himayesinde törenler 

düzenlenir. Homeros, Mars’ın teklifiyle böyle bir törende 

ölümsüzleştirilecektir. Ama o bu teklifi kabul etmez. Homeros, Mars, 

diğer tanrılar ve savaşçılarla birlikte Türklerin vatanlarını istilaya gelen 

düşmanlarını Çanakkale’den kovuşlarını seyrederler. O “İlyada’yı da 

Odesa’yı da bugünden itibaren yürürlükten kaldırıyorum. Bundan böyle 

bu baş eserlerim okunmasın.” diyecektir.
69

 Türklerin Çanakkale’de 
 

 
69

 Celal Nuri, “Gelibolu’da Türkler ve Homeros”, Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı, 
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“Allahu Ekber!” nidalarıyla İngiliz, Fransız ve diğer istilacıları 
kovmaları, gösterdikleri kahramanlık karşısında Truva kahramanlarının 

yaptıkları sönük kalmıştır. O, birkaç asır sonra destanını yazmıştır, ama 
“Bu olayın üzerinden de biraz zaman geçince elbette dahi bir sihirbaz 

bu övgüye layık manzarayı geleceğe hediye edecektir.” İşte o zaman 

kendisi de onun övdüğü kahramanlar da unutulacaktır.
70 

 
Sâlime Servet Seyfî “Görmedi hiç biriniz böyle mehîb hengâme.../ 

‘Truva’ destanı, ‘Dâra’ masalı, ‘Şehnâme’” mısralarında Doğu’nun ve 

Batı’nın destanlarını Çanakkale karşısında sönük bir hale getirmektedir.
71 

 
Halit Fahri de Çanakkale zaferini Truva ile mukayese eder; hilâlin 

kazandığı zafer Homeros’un destanını kenarda bırakır. Ona göre, bundan 

böyle “Türk ebedî bir şerefle yaşar, kadim Yunan ağlar.”
72 

 
İdris Sabih’in mısralarında, Çanakkale kıyılarını okşayan 

dalgaların şehit kanlarıyla sulanmış ve onların orada vatanlaştığı 
topraklara biat ettiğini; gurubun kızıllığının sebebinin orada kan 

ağlaması olduğunu; mehtabın bir ana şefkatiyle şehitleri kucağına 
aldığını söyler. Şebnemler son nefesini verecek şehitlerin dudağına 

damlatılan zemzem; ay, kanayan bir yaraya benzeyen her sancağa 
takılacak madalya gibidir, o topraklarda. 
 

Yıldızlar Mehmetçiğin namlusunu kutsamak için öperler; orada 

takılı her süngü altın ya da yakut gibi değerli bir tarih yazmıştır. Onların 

ölümsüz destanlarını Zühre ve Merih dinleyecektir. Kazdıkları her siper 

Mehmetçiğin sanki mezarıdır; siperleri döven mermiler onların başucunda 

verilen talkın gibidir. “Aslı toprak olanlara ölüm bir sıladır.” Şahadetle 

her asker Allah’ına gerçek sılasına kavuşacaktır. Bu kavuşma için, bu 

mahşerî, cehenneme benzeyen savaş fazla değil midir? 
 

İdris Sabih, şiirinin son bendinde Kâbe metaforunu kullanır. 

Şehitler Fatihâ’ya bürünmüşlerdir; onların sîneleri meleklerin kanatlarına 

sürünmüş, mezarlarına o kanatlar ile taşınmışlardır; o taze mezar, o türbe 

âdeta bir ikinci Kâbe gibidir. Burada yapılan tasvir, Mehmet Akif’in 

Çanakkale Şehitleri şiirinde, şehitler için yaptığı türbeye benzemektedir. 

O, mezar taşı olarak Kâbe’yi onlara lâyık görmüştü.
73 

 
 

 
(Haz. Muzaffer Albayrak-Ayhan Özyurt), Yeditepe Yayınları, İstanbul 2006, s. 113. 
 Aynı yer.

  

 Çakır, Türk Şiirinde Çanakkale, s. 119.
  

 Çakır, Türk Şiirinde Çanakkale, s. 120.
  

 “‘Bu, taşındır’ diyerek Kâbe’yi diksem başına” mısraı ile başlayan ve “Yine bir şey 
yapabildim diyemem hatırana” mısraıyla biten, şiirin bu bölümü için bkz. Ersoy, 
Safahat, s. 406.

 

 
 

 

416 



Çanakkale’de Şehadet ve Şiire Yansıyan Duygular 
 

 

Çanakkale toprakları, genç dullar, öksüz kalan çocukların şehit 
eşlerini, babalarını rüyalarında canlandıracakları; bütün İslâm 
dünyasının, Kıble olarak yöneldikleri Kâbe gibi, bir kuş misali 
kanatlanarak tavaf ettikleri yer olacaktır. 

 
Sonuç 

 
İdris Sabih ve şehit kardeşi Ahmet Tevfik, seferberlik yıllarında 

cepheye çağrılan tahsilli nesle mensup binlerce vatan evladından 

sadece ikisidir. Tevfik, Çanakkale’de vatan toprağına düşmüş, şehit 
olmuştur. Ağabey İdris Sabih ise, Güney’de Irak ve Hicaz 

topraklarında İslâm’ın kutsal şehirlerinden Medine’de vatan vazifesini 
yerine getirmiştir. Askerlik yıllarının bir kısmı da esarette geçmiştir. 

 
İdris Sabih, Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın yakınlığını ve 

dostluğunu kazanmış bir askerdir. Paşa, o ve arkadaşı Naci Kâşif’i 
subay olarak orduya kazandırmak istemiştir. Onlar, savaş sonrasında 
sivil hayatı tercih etmişler; ama İdris Sabih, Kabil’de komutanıyla 
beraber vazife yapmaya devam etmiştir. 

 
O, savaşta ve sonrasında ülkesine ve milletine yaptığı 

hizmetlerin yanı sıra, bir şair olması bakımından da harp edebiyatımıza 
kıymetli eserler kazandırmıştır. 

 
Türk tarihinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini 

yaşadığı dönemin edebiyatı üzerine yapılan bir değerlendirmede, İdris 
Sabih, “ihmal ve nisyanın karanlıklarında” kalan edebî şahsiyetler 

arasında gösterilmektedir.
74

 O, bir ‘meşâhir-i meçhûle’ midir?  
Sadece Çanakkale şehidi kardeşi Ahmet Tevfik için yazdığı 

Kardeşime şiiri bile, onu unutulmaz, unutulmaması gereken şairlerimiz 
arasına katmıştır, denilebilir. Bu çalışma, onun yeniden 
hatırlanılmasına vesile olmak gayesini taşıyor. Gayenin hâsılı, 

vazifenin yerine getirilmesi demek olacaktır. 
 

Bu vesileyle, Ahmet Tevfik’in şahsında bütün şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, Silivrikapı’da başucu taşı bulunmayan mezarında, 
yalnızlığını mezarının üzerinde biten ağaçla paylaşan İdris Sabih’e 

Fâtihâlar gönderiyoruz.  
 
 
 
 
 

 

 Ersin Özarslan, “Unutulmuşluğun Karanlığında bir Şair: Ârif Dündâr Ataker”, Ankara
  

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 53, S. 2, Ankara 2013, s. 378. 
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