
Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler 

1 

 

 



Nâzım H. POLAT 

2 

 

 

UNUTULMUŞ BİR İSTANBUL ŞAİRİ: İDRİS SABİH GEZMEN 

Öz bilgi: 

Bu yazıda, bugün adını hiç edebiyat tarihinde veya ansiklopedide 

bulamayacağımız İdris Sabih Gezmen tanıtılmaya çalışılacaktır. 

İdris Sabih, 1310’da İstanbul’da doğmuş bir şairdir. I. Dünya Savaşı 

yıllarında asker olarak Hicaz Cephesinde bulunmuştur. Hicaz’ı işgal eden 

İngilizler, diğer Türk askerleriyle birlikte onu da Mısırdaki esir kamplarına 

götürdüler. Kahire’deki bu kamplarda Işık, Kafes, Nilüfer adlı dergileri 

çıkardı. 1921’de İngilizlerle yapılan esir değişimi anlaşmalarıyla Türkiye’ye 

döndü. 1921-1948 arasında Dışişleri Bakanlığında elçiliklerde çeşitli 

görevler aldı. 

İdris Sabih’in İstanbul’la ilgisi, burada doğmuş olması yanında 1911 

- 1920 arasında yayımlanan birçok şiirinde İstanbul’un park, bahçe gibi 

güzelliklerini dile getirmesinden dolayıdır. 

Hakkında bugünkü herhangi bir ansiklopedide birkaç satır bulmak 

mümkün olsaydı, doğrudan ve sadece söz konusu şiirlerinde İstanbul’u 

yansıtması, edebî dile aktarması üzerinde durulabilirdi. Ama günümüz 

nesillerinin ve eserlerinin unutmuş olmasından ötürü öncelikle bu şairi 

tanıtmaya ve sonra da İstanbul şiirlerine dikkat çekmeye çalışacağız. 

İdris Sabih, I. Dünya Savaşı yıllarını asker olarak yaşamış 

ediplerimizdendir. Bu yıllar, edebiyatımız için önemli kayıpların yaşandığı 

bir zaman dilimidir. Savaş ve onun insan-toplum üzerindeki etkilerini dile 

getiren temalar, Trablusgarp Savaşı sebebiyle 1911’den itibaren 

edebiyatımızda yoğun biçimde görülmekteydi. I. Dünya
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Savaşı ve Millî Mücadele yıllarının edebiyatımızda yeterince işlenmemesi 

ise öncelikle aydın kaybıyla ilgilidir. Seferberlikten dolayı 1915'te lise 

çağlarındaki öğrencilerin de askere alınması, kültür hayatı için gerekli olan 

taze kanı, cephelerde akıtmıştır. İşin iktisadi boyutu da savaş ortamıyla 

ilgilidir. Bütün bu şartlar, bir neslin trajedisi olarak Türk kültür ve siyaset 

tarihini şekillendiren unsurlardandır. 

İdris Sabih işte bu nesilden, işte bu trajediyi yaşayanlardandır. 

İdris Sabih adını ilk defa 10 Temmuz 1327(23 Temmuz 1911) tarihli 

Mehtap dergisinde (sayı:1 s:5) görüyoruz. Daha sonraki yayınladığı 

şiirleriyle epey dikkat çekmiş olmalı ki 

Ömer Seyfettin 1914 ortalarında Ali 

Canip Yöntem'e gönderdiği bir 

mektupta onu hece veznini en iyi kul-

lanan şairler arasında sayar (Yöntem 

1947:27). İdris Sabih'in biyografisine 

yer veren yegâne kaynak ise, Nüzhet 

Haşim Sinanoğlu'nun 1918de 

yayımladığı Millî Edebiyata Doğrudur. 

Hiçbir ansiklopedi veya edebiyat 

tarihinde onun adına rast- layamasak 

da, bazı süreli yayın organları sayesinde biyografisini kısmen 

öğrenebiliyoruz. Sözünü ettiğimiz ipuçlarını birbirine eklemeye çalışalım. 

Nüzhet Haşim'in şair hakkındaki notları şöyle: 

“Tercüme-i hâli: 

310 senesinde doğmuştur. Babası, Tayyar Beydir. DarüŞ- 

şafakadan şahâdet-nâme almış Darülfünûn’a girmiştir. Aynı 

zamanda Adliye Nezâreti İstatistik Kalemi’ne devâm ediyordu. İki 

ay sonra Hukuk Fakültesinden diploma alacakken, seferberlik 

ilân edilmiş, silâhaltına alınmıştır. Şimdi Hicaz Kuvve-i Seferiye 

Kumandanlığı Erkân-ı Harbiyesi’nde hizmet etmektedir. Rütbesi 

sânî mülâzımdır.

 



Nâzım H. POLAT 

4 

 

 

 
Orta boylu, nâzik, gâyet hassâs bir gençtir. 

Eserleri: 

Bilgi Yurdu, Türk Yurdu, Harp Mecmûası risalelerinde bulunur1. 

Edebiyatımızda mevkii: 

Hassâs bir şâirdir. Kardeşi için yazdığı bir mersiye, kendisine 

gençler arasında kıymetli bir mevki ayırtmıştır. Yazık ki, daima 

İstanbul’dan uzak bulunuşu, onu edebî hareketleri takîpten 

mahrûm bırakıyor. Cepheden, şiir âlemimize çok kıymetli 

manzûmelerle dönmesi ümîdi, bu genç şâirin şimdilik devâm eden 

sükûnetinin bir tesellîsidir.” (Sinanoğlu 1918:153) 

Nüzhet Haşim’in “kardeşi için yazdığı bir mersiye” diye bahsettiği 

şiir, gerçekten didaktizmin kuruluğuna düşülmesi kaçınılmaz bir alanda, tam 

bir lirizm örneğidir. Şair; Hicaz Cephesinde bulunduğu sırada, Çanakkale 

Cephesindeki kardeşi Ahmet Tevfik Efendi’nin şehit düştüğünü öğrenince, 

yürek yangınıyla bahsi geçen Kardeşime2 başlıklı şu destanî metni, alevden 

mısraları söyler: 

O kadar yandı mı bağrın ey çocuk? 

Ecelin sunduğu şerbeti içtin! 

Sırayı saygıyı unuttun çabuk, 

Sebep ne ağandan ileri geçtin. 

Yirmi üç baharı kavuran ateş, 

Güllerin kalbini dağlasa çok mu? 

                     

1  Nüzhet Haşim’in verdiği bilgilerden anlaşılıyor ki İdris Sabih, 1918e kadar herhangi bir 

kitap yayımlayamamış, şiirleri adı geçen dergilerde parça parça kalmıştır. Söz konusu 

dergilerden “Bilgi Yurdu” henüz kataloglara geçmemiş bir yayın organı değilse, Türk 

Bilgi Derneği’nin çıkardığı Bilgi Mecmuası’dır (1914). 1917-1918 yıllarında yayımlanan 

Bilgi Yurdu Işığı da, isim benzerliğinden dolayı akla gelebilir. Fakat tespit edemediğimiz 

bir takma ad ardında gizli değilse, Bilgi Yurdu Işığında İdris Sabih görülmüyor. 

2  İlk defa yayımlandığı Harp Mecmuası (yıl:1, sayı: 9, Mayıs 1332 /[ 1916] Recep 1334, 

s.132)’nda “Anafartalar’da şehit olan zâbit vekili Ahmet Tevfik Efendi” notu ve Ahmet 

Tevfik Efendinin bir fotoğrafı var (bk. Harp Mecmuası, haz. Ali Fuat Bilkan - Ömer 

Çakır, Kaynak Kitaplığı, İstanbul 2004, s.99). 
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Bir damla şebneme susadı güneş, 

Sümbüller sararsa hakları yok mu? 

Yurduna son damla kanını verdin, 

Ah cömert kardeşim sana pek yazık! 

El fitre verdi sen canını verdin, 

Ne acı bir şeker bayramı yaptık. 

Yad eller dağıttı halka gülsuyu, 

Yok, sana gözyaşı dökecek anan: 

Kardeşim, üzülme, sen rahat uyu, 

Ne mutlu, gülüyor zavallı vatan!3 

Bir çile ipekten yumuşak sinen, 

Serhaddi tuttu sarp balkanlar gibi. 

Kaşından daha çok bıyığın yokken, 

Döğüştün yeleli aslanlar gibi! 

Ne beyaz bir mermer, ne biraz yaldız, 

Nerede yaptığın o altun destan? 

Sürekli alkıştan utanan adsız, 

Koca Şehname’ne konmamış imzan... 

Ne kadar aradım senin kabrini, 

Yok diye boynunu büktü her çiçek. 

Yanıldım kardeşim bağışla beni, 

                     

3  İlk yayım yeri Harp Mecmuası (sayı: 9, 1915, s.132)’nda bulunan bu kıt’a, muhtemelen 

muhteva bakımından bir sonraki kıt’adan farksız olmasından dolayı, Kafes’te ve daha 

sonra şiirin girdiği bazı antolojik eserlerde (Süleyman Şevket [Tanlı]: Güzel Yazılar, 1. 

C., Matbaa-i Âmire, İstanbul 1336/1338 [1920], s.114; Faruk Kadri Timurtaş: Tarihî 

Türkiye Türkçesi Araştırmaları I -Yeni Osmanlıca Metinler, İstanbul Üni. Yay., İstanbul 

1972, s. 21.) yer almamıştır. 
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Sen arzdan semaya naklettin gerçek! 

Şairin Hicaz Cephesinde geçen yıllarını silah arkadaşı Naci Kâşif 

Kıcıman’ın hatıralarından öğrenebiliyoruz. İdris Sabih “Medine Müdafii” 

diye anılan, Hicaz Cephesi kumandanı Fahrettin Paşa’nın (General Ömer 

Fahrettin Türkkan, 1868 - 22 Kasım 1948) hususî kâtibidir (Kıcıman 501). 

Hicaz Harekâtının başında, müstakil bir fırka kumandanlığı salahiyeti 

ile Hicaz Menzil Müfettişi unvanıyla Medine’ye gönderilmişti (Kıcıman 

263). Fakat “Menzil”in “Ordu” ile başlı başına muhabereye selâhiyetli olup 

olmadığı meselesi etrafında ortaya çıkan bir ihtilaf yüzünden müfettişlikten 

çekildi (Kıcıman 267). 

Mondros Mütarekesi imzalanınca Fahrettin Paşa’ya Medine’yi 

İngiliz Kuvvetlerine teslim etmesi emri verilmiştir. Fakat o, Medine’yi 

savunmaya devam etmiştir. Ne yazık ki zayıf ruhlu bazı subaylar, teslim 

olma yolunu seçmişlerdir. Beşiktaşlı Mümtaz Binbaşı Emin Bey’in 

düzenlediği bir desise planıyla Fahrettin Paşa esir edilmiştir. 

Daha da acısı, teslimiyetçiler, Fahrettin Paşa’nın direnişini, 

emrindeki birkaç subayın yönlendirmesine bağlamaktadırlar. Bunlardan biri 

de İdris Sabih’tir. Bu durumda İdris Sabih ve diğer direniş taraftarları için 

yegâne yol, Mısır’a gönderilecek ilk esir kafilesine katılmaktır. 

İdris Sabih, yaver Naci Kâşif ile birlikte 17 Ocak 1919’da Fahrettin 

Paşa’yı son defa ziyaret ederek ertesi gün Mısır’a gönderilen ilk kafileye, 

Hecinsüvar Alayı’na4 katılır. Naci Kâşif bu acıklı ayrılışı anlatırken diyor ki 

“O, Medine için aceleyle çok yanık bir ayrılma 

                     

4 “Hecin”, iki hörgüçlü ve çok hızlı koşabilen bir deve cinsidir. “Hecin-süvar Alayı”, çöl 

şartlarına çok uygun olduğu için, nakil vasıtası olarak bu cins develeri kullanmıştır. 
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mersiyesi yazmıştı. Deve kafilesinde hep bir ağızdan ağlamaklı seslerle 

su mersiyeyi söyleyerek Yanbuu’n-nahl’e geldik” (Kıcıman 479-480). 

Burada sözü edilen ve samimiyetle tam bir dil âbidesi olan “Dünya ve 

Ahiret Efendimiz’e” (Kıcıman 122-123) başlıklı şiir şudur: 

“Bir ulu'l-emr idin emrine girdik 

Ezelden biatlı hakanımızsın. 

Eridik sayende murada erdik  

Dünya ve âhiret sultanımızsın. 

 

Unuttuk İlhanı Kara Oğuz'u 

İşledik seni göz bebeğimize 

Bağışla ey şefi' kusurumuzu 

Bin küsûr 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! 

 

Ne dense kimseler anlamaz eyvah  

O kadar saf olan dileğimizi... 

Bir ümmi isen de ya Resulallah  

Ancak sen okursun yüreğimizi. 
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Gelmemiş Türkçede Kays ü Hassan’ın 

Yok bizde ne Bûrde ne Muallaka  

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 dövüşeceğiz. 

 

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz  

Can verir canandan geçemez Türkler 

Ebedî hâdimü’l-harâmeyniniz  

Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler! ” 

İdris Sabih bu şiiri daha sonra, muhtemelen şiiriyet bakımından 

zayıf bulduğu yedinci kıtasını çıkararak, kendi dergisi Kafes’te (sayı: 13, 

29 Mart 1335 [1919], s. 1) yayımlayacaktır. 

Şairimizin Mısır’da Kahire yakınlarında 

Tura, Seydibeşir, İskenderiye gibi esir 

kamplarında Kafes, Nilüfer, Işık, Yarın adlı 

dergilerin yayımlanmasında sorumlu müdür, 

başyazar olarak rol alır yardımcı olur. 

Arkadaşı Naci Kaşif, el yazısıyla taşbaskı 

usulüyle çoğaltılan, teknik tarafı çok zayıf bu 2-8 

sayfalık dergi ve gazetelerin, esirlerin moralini 

yükseltmek amacıyla çıkarıldığını şöyle 

belirtiyor: “Sinirden birbirinin başını yaran, 

bıçaklayan, intihara çalışan arkadaşları 

anavatandan iyi haberlerle avutmaya çalıştık” 

(Kıcıman 490).
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İdris Sabih’in bu dergi 

çalışmaları, bir tarafıyla esirlerin 

moralini yüksek tutmaya yarayan yayın 

faaliyeti, diğer bir tarafıyla son derece 

yüksek seviyede bir fikir platformudur. 

Bu dergiler, Anadolu’da devam eden 

Millî Mücadeleyi günü gününe takip 

ederek, hareketin gelişimi hakkında 

görüş bildiren yazılar yayımlamışlardır. 

Bunlardan bazıları âdetâ bir kehanet 

derecesinde doğru yorumlardır. Sadece 

bir örnek vermekle yetinelim. Erzurum 

Kongresi yapılalı henüz bir ay olmamı-

tır. İdris Sabih, başyazarı olduğu Işık (sayı:58, 20.8.335, s.1-2) gazetesinde, 

Türklerin doğal sınırlarına çekildiğini ve bunun Türklük için daha hayırlı 

olduğunu söyleyip I. Dünya Savaşı’nın kapkara manzarasından iç açıcı bir 

tablo çıkararak “Türklerin müncisi” yani kurtarıcısının, Türk millî birliğini 

kuracak kahramanın doğmak üzere olduğunu söylemekte, 

adını vermese de Mustafa Kemâl Atatürk’ü 

müjdelemektedir: 

“Arabistan’ın bizden ayrılmasını tabiî 

görmeliyiz. 

(...) Suriye ve Irak’ın zıyâı, tahaffuzu mümkün 

olan birer hata neticesi değildir! Bunlar 

mukadder idi. Kaybettiğimiz bu arazi 

Türkiye’nin ve Türklerin hudud-ı tabîiyesi 

dâhilinde bulunmuyordu. Biz yalnız 

1’tilâfçılara değil, kanun-ı tabiata karşı da 

harp açtık ve âdetâ cebr-i tabiat ettik! 

Türk, hâiz olduğu hasâil-i cengâ- verâne ve 

kahramanâne dolayısıyla az kaldı mecrâ-yı 

tarihi değiştirecekti! Uğradığımız mağlûbiyet bende asla şüphe 

getiremez. Türk, Harb-i Umumîde, sermayesinden bir şey kay-

betmemiştir. Türkiye’nin nihayet arazi-i meftûhası elinden çıkmış 

ve istilâ derdi hitâm bulmuştur.
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Bu hâl Roma, Şarlken, Napolyon imparatorluklarının ve bütün müstevlilerin 

başından geçmiştir. Ecdadının hesabâtını tasfiye mecburiyetinde kalan nesl-

i hazırın talihsizliğini (...) itiraf etmeli, sabır ve metaneti elden 

bırakmamalıyız. 

Arzın üzerinde asırlarca feyezân tehlikesi yaşatan Türk seli yatağına 

dönüyor. Elhamdülillah Türk ocağı kemâ-fi’s-sâbık yanıyor; Türk kaynağı 

bu ciyâdetiyle kaynıyor! Harb-i hazırda aldığımız yarayı sarmamakla 

beraber te’min ettiğimiz kazançları da tezekkür etmeliyiz: Rus silindiri Türk 

dünyası üzerinden ebediyen def olmuştur. Türkler artık rahat nefes 

alabilirler! 

Verdiğimiz aziz kurbanlar, Türk âleminin fidye-i necâtı olabilir ve bu çok 

görülmemelidir! Türkiye kaybettiği evlâtlarına mukabil Kafkasların 

ortasında pek değerli kardeşler kazanmıştır. Türkleri, Tatarları, Kürtleri 

yarınki Turan’ın temellerini atmak üzere şimdiden baş başa görüyoruz. Bu 

müttehid ve meşkûr mesaiyi tebcîl edelim. Amerika’nın Washington’u, 

İtalya’nın Garibaldi’si, Almanya’nın Bismarc’ı gibi Türklerin de müncisi 

doğmak üzeredir; bu dakikayı müjdeler ve kutlularım! Asya-yı Sugra’ya 

çıkan düşmanlarımız bizi hâl-i ih- tizârda farz ederek nabzımızı yoklamakta 

ve Anadolu’da bir eser-i hayat göremeyeceklerini zannetmektedirler. 

İsteplerden Bahr-ı Sefîd havzasına kadar uzanan Türk dünyası, pek yakında 

Almanya gibi mütecânis ve yekpâre bir mevcûdiyet-i milliye gösterecektir. 

Asya istîlâsını, bir Alp seyâhati kadar basit ve meraklı bulan cenuplu 

düşmanlarımız Pamir yaylasından, Kafkas ve Ararat dağlarından kopacak 

çığları unutuyorlar! 

Ufuk kararıyor, şimşek çakıyor; yarın için gökbayrağın kumaşıyla örülmüş 

maddî bir sema vadeden fırtına devam ediyor! 

Mutlak olan şu ümit ve kanaatimi felâket-i hâzıramıza ve zamanın her türlü 

takazâsına rağmen şurada imza ediyorum.”
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29 Eylül 1920 tarihi 

itibarıyla esaret hayatı biten İdris 

Sabih, yaklaşık 6 yıl ayrı kaldığı 

Türkiye’ye döner ve bir 

“Hariciyeci” olarak devlet 

hizmetine girer. 

Başbakanlık Cumhuriyet 

Arşivleri’nden tespit ede-

bildiğimiz kadarıyla Dışişleri Bakanlığında, Kâbil, Halep, Santiyago, 

Halep, Moskova, Bounes Airles, 

Oslo, Kopenhag ve Lizbon’da el-

çilik ve büyükelçilik bünyesinde 

kâtiplikten müsteşarlığa kadar çeşitli 

görevler üstlenmiş ve nihayet 28 

Aralık 1948’de Bakanlık emrine 

alınmıştır. 

İdris Sabih’in 1949’dan 

itibaren hangi görevlere getirildiğini veya bu tarihten itibaren yaşa-

dıklarını ve ölüm tarihini -şimdilik- bilmiyoruz. 

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi İdris Sabih, şair olmanın 

yanında, Türkçeyi çok ustalıkla ve tam bir hitabet edasıyla kullanan bir 

yazardır. Burada onun şairliği ve İstanbul’la ilgili şiirleri ele alındığı için, 

nesir alanında pek çok yorum ve fikir yazısı, Gün- dönümü Fırtınası 

(Aydede dergisi, 1919) isimli bir tiyatrosu, Halamın Kızları (1914)5 isimli 

bir uzun hikâye veya roman denemesinin bulunduğunu belirterek geçelim. 

İdris Sabih’in şiirleri sayı itibarıyla fazla değildir. 1911-1920 ara-

sında Mehtap, Hürriyet-i Fikriye, Türk Yurdu, Bilgi Mecmuası, Harp 

Mecmuası, Servet-i Fünun, Kadınlık, Kadınlar Dünyası, Nilüfer, İnci, 

Kafes, Işık, Tan, Dergâh ve Yeni Nesil gibi dergilerde yayımlanmış top-

lam 30 şiirini tespit edebildik. Fakat bunların ikisi dışında tamamı, iki 

veya daha fazla dergide yayımlanmıştır. Öyle anlaşılıyor ki İdris Sabih,

                     

5  İlk yayımı, “Nilüfer” takma adıyla Kadınlık (sayı:1-3, 1914) dergisinde, “Çu- kulata 

İbtilası” ve “Bir Cinayet Dersi” başlıklarıyladır. 
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cephede olduğu yıllar boyunca matbuat hayatından kopmamak için, daha 

önce yayımladığı metinleri tekrar tekrar yayımlamıştır. Yeniden 

yayımlamanın diğer bir sebebi de bu metinleri şiirsellik bakımından daha 

zenginleştirmektir. 

Söz konusu şiirlerin birçoğu İstanbul 

ilhamlarıyla söylenmiştir. Ama özellikle 

Denize Karşı, Billur Köşk, Sa- rayiçi Parkı ve 

Gülhane Parkında şiirlerinde, doğrudan 

doğruya İstanbul ve özellikle bu şiirlere adını 

veren parkların İstanbul’a kattığı güzellikler 

terennüm edilmiştir. 

İstanbul bu şiirlere öncelikle tabiat güzelliği 

ile girer. Fakat bu tabiat, Parnasizm’in 

duygusallığı bir yana bırakarak, görüneni 

tablolaştıran anlayışı değil, Empresyonist bir 

ressamın kendi iç dünyasını varlık âlemine 

yansıtması biçimindedir. Meselâ Denize 

Karşı (Mehtab, nr. 1, 10 Temmuz 1327, 22 Recep 1329, [23 Temmuz 

1913], s. 5) şiirinin ilk bölümünde tabiat bir kadına benzetilmiştir. Bu 

benzetme, İdris Sabih’ten önce de pek çok kere yapılmıştır. İdris Sabih’in 

orijinal hayali, martılarla yüklü kayaları ipekli bir dantel, kumlar üstünde 

beyaz dalgaları ise sarhoş edici bembeyaz bir kadın göğsü olarak 

görmesidir. 

Kayalar, martılarla pek mihmel 

İşte: İpekli bir dantel! 

Kumlar üstünde bembeyaz, müskir 

Bir kadın göğsü çırpınır gibidir! 

Sevgilim, bak şu dalgalar ne güzel! 

Yine aynı şiirin üçüncü kıt’asında, sadefler ve denizyıldızları- nın 

titreşen, küskün, üşümüş ve öpücük bekleyen iki ele benzetilmesi, son 

derece orijinal bir imgedir.
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Şu sadefler, şu necm-i bahrîler: 

İki eldir ki titreşir muğber, 

Penbe tırnaklarından ayrılarak 

Üşümüşler mi? Kim bilir ne sıcak, 

Ne kadar nazlı bûseler bekler! 

İdris Sabih’in İstanbul’la ilgili ilginç bir şiiri de Billur Köşk (Ka-

fes, sayı: 12, 26 Mart 1335 [1919], s.1)’tür. Bilindiği gibi “Billur Köşk” 

sıfatı, Çırağan Sarayı’ında çeşitli bitki ve kuş türleri için camdan yapılmış 

bir köşke isim olarak kullanılmaktadır. Bu isimlendirme -hiç şüphesiz- 

masalımsı bir iklim çağrışımı sağlamaktadır. Şiir, köşkün uzaktan parıltılı 

görünümüyle şeffaf bir elmasa benzetilmesiyle, ci- han-nümasının Babil 

Kulesi’yle mukayese edilerek ondan daha yüce olduğunu söylemekle 

başlar. “Cihan-nüma”nın sözlük anlamı, “dünyayı gösteren harita veya 

coğrafyadır. Ama bir mimarî terim olarak “çatının üzerinde her tarafa 

penceresi olan açık taraça”dır. Yani şiirin ilk kıt’asında köşkün uzaktan 

genel görünümü verilmiştir. 

Uzaktan bir alev gibi yanması, 

Andırır yekpare, şeffaf elması! 

Fildişi saçağı altın oyması 

Babil’den yücedir cihannüması! 

Daha sonra yakınlaştıkça teferruata girilerek köşkün güzellikleri 

sıralanmıştır. Bu bakış açısı, resim kültürüne sahip bir şairin algılama ve 

yansıtma tarzıdır. Örnek olarak bir kıt’a alalım: 

Tâkında münacat okur kumrular  

Tarhını şebnemler bezeyip sular  

Ayağı ucunda yayılır sular  

Lacivert gölünde yüzer kuğular 
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Bu şiirde ilginç bir başka taraf da ikinci yarısında, Billur Köşk’ün 

masalımsı güzelliklerinin eskide kaldığı, artık kaybolduğu kanaatiyle 

üzüntü verici bir muhtevada oluşudur: 

Billur Köşk ey yolcu söyle ne oldu? 

O Cennet nasıl bir virane oldu? 

Demek yandı Anka pervane oldu! 

Biricik destanı, efsane oldu! 

Nerede o bahar, nereye sürgün; 

Kuşlar can çekişir, çiçekler ölgün! 

Ülkeri, sararıp solmada her gün Bu 

güneş, sanırım, sürüyor düzgün! 

Lâlenin kalbini hicranlar dağlar! 

Yas tutan süsenler mor çatkı bağlar! 

Kahrından çıldırır güler ayvalar! 

Göğsünü yırtarak narlar kan ağlar! 

İshaklar, geçmişe çekerler sıla Elmayı 

hafakan boğarsa nola! 

Başvursun her taşa, her çıkmaz yola; 

Müraî rüzgâra yazıklar ola! 

Burada özellikle son mısra çok önemlidir: 

“Müraî rüzgâra yazıklar ola!” 

“İkiyüzlülük”, “döneklik” anlamındaki “mürâî” sıfatı, “rüzgâr” için 

kullanılıyor. “Rüzgâr” ilk anlamı “hava akımı”, ikinci anlamı ise “devir, 

dönem, gidişat”tır. Şiirin ilk defa yayımlandığı (Türk Yurdu, C. 6, 1914) 

dönemin I. Dünya Savaşı dönemi olduğunu belirtelim.
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İdris Sabih’in İstanbul’a has güzelliklerin ilhamıyla yazdığı diğer 

şiirleri de “Gülhane Parkı” (Kafes, sayı: 15, 10 Nisan 1335 [1919], s. 1)6 

veya “Sarayiçi Parkı” başlığıyla yayımlanmış metinlerdir. 

Altı kıt’alık “Gülhane Parkı” şiirinin de tıpkı “Billur Köşk” gibi ilk 

yarısı parkın güzelliklerinin, ikinci yarısı ise tarihteki ihtişamı 

kaybetmekten dolayı boynu büküklüğünün anlatımıdır. 

Kapı, aynen o medhal-i târîh Ki açılmış 

Kurûn-ı Vustâ’ya Bir kütüphâne-i muhît ü 

fasîh O yeşil meşcer-i semâ-pâye 

Solda bir köşk: Otağ-ı Sultânî! 

Her kavak: Tûğ-ı nâzenîn ü bülent! 

O duvarlar: Kılâ’-ı hâkanî Mütehaccir sufûf- 

ceyş-i levent! 

Dik ve yüksek başında zümürrüt tâc 

Muhteşem bir çınar tasaltun eder! 

Serpilip kol salan epeyce ağaç Giyinir 

sayesinde hil’atler! 

Mütevekkil, garip, boynu bükük, 

Kimi bekler acep şu mühmil yol? 

Nokta yok, nerde manga, nerde bölük? 

Kumrular, serçeler gezer karakol!

                     

6  Bu şiir ilk defa “Sarayiçi Parkı” adıyla 10 Nisan 1330 (23 Nisan 1914) tarihli 

Hürriyet-i Fikriye dergisinin 10. sayısında (s. 8-9) yayımlanmıştır. İki neşir 

arasındaki önemli farklar mevcuttur. 11. sayıda (18 Nisan 1330, s. 5-6) ise “Sarayiçi 

Parkı -2” başlığıyla ikinci bir şiir daha bulunmaktadır. 
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Durmuyor nevbet-i salât ü selâm 

Hani nekkâre-i zaferle davul? 

Şimdi “Karmen” çalar bilâ-âram 

Büyük Osman hafîdi Ertuğrul!7 

Şiirin özellikle yukarıya aldığımız son kısmında tarih ile hâl 

arasındaki farkın vurgulanışı çok dikkat çekicidir. Sözü edilen fark iki 

noktada toplanıyor. 

1.  Tarihteki zafer davulunun sesi yerine, daima ölümü 

haber veren “salât ü selâm” duyulmaktadır. 

2.  Tarihteki zafer davulu çalan Osmanlının torunu, bugün 

Fransız şarkısı “Karmen”i çalmaktadır. 

Özetle İdris Sabih’in İstanbul şiirleriyle, devrinin aydınlarına 

hâkim olan millî zevk ve ıztıraba tercüman olduğunu söyleyebiliriz. 

KAYNAKÇA: 

Kıcıman, Kâşif Naci (1976): Medine Müdafaası Yahut Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı?, 

Sebil Yay., İstanbul 

Sinanoğlu, Nüzhet Haşim (1918): Millî Edebiyata Doğru, Cemiyet Kütüphanesi, 

Nefaset Mat., İstanbul. 

Yöntem, Ali Canip (1947): Ömer Seyfettin (1884-1920) Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, 

İdeali ve Eserlerinden Nümuneler, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

Dergiler; 

Badiye 

Bilgi Mecmuası, 

Dergâh

                     
7 “Ertuğrul Müzikası” (şairin notu). 
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Hürriyet-i Fikriye Işık, 

İnci, 

Kadınlar Dünyası, Kadınlık, 

Kafes, 

Mehtab, 

Nilüfer, 

Servet-i Fünun Tan 

Türk Yurdu Yeni Nesil 

(I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri  

[3-5 Nisan 2008], Beşir Yay.,  

İstanbul 2009, s. 881-890) 

 



 

 

 


