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İBRAHİM AlAETTİN GÖVSA'NIN BALKAN HARBİ ŞİİRLERİ 
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ln Turkish Literature , İbrahirn Alaettin Gövsa - is known with his fesearch \Vorks such as 
Türk Meşhurları Ansiklopedisi; Elli 1urk Büyüğü, also Çocuk Siir/eri. Çocuk Ruhu and Çocuk 
Psikolojisi that are in pedagogical fıeld ~ has works in poetry such as Gövsa'nın Rume/i)ıe 
Dôsita11-ı Harb, Gıift ii Gtı, Çanakkale İzleri, Sulh ve Harb, Acılar ve Söz Oyunları. In these 
Works the poems being composed of love of country and nation take the greatest place . The poet 
who engagcd with Thc Balkan Wars with Thc Trabzon Battalion, struggled against thc cncınies in 
Çatalca frontline. and cxpcrienccd the violence of the war in the cxact placc and thc amhiencc of 
thc war conveyed thc scars of thosc days tö thc poetry hook named Gi!fi ü Gü ( 1913 ). The poems 
named such as Rıımeli }·e Ddsitôn-ı 1 !arb. Gönüllünün Gönlü and Bir Şehidin Başında ( 1912) 
that were published in Giift ii Gil which was his first work asa poetrybook arter being published 
on lhe mosl bloody days of the war were sold in the aid of Hilal-i Ahmer Cemiyeti. The poems 
contain not cınly the pain of being defeated and losing the !and in sorrovv but also with revengc. 
Gövsa dcspises the enemies that walk into the iane!, and encourages the soldiers to struggle aga
inst thc enemies by adressing in a strong. voice. In our paper tlıe poems of Balkan Wars that takc 
place in the work namcd Ciiift ii Gfı vvill be exaınined in the sense of war ambience. Besides, the 
war will be discussed in the poet's point of view. 

KeyWords: İbrahim Alaettin Gövsa, Rumeli ye Dasitdn-ı Harb.Gönü!liiniin Gönlü. Bir 
,)'e/ıidin Başında. The Balkan Wars. 

Giriş 

Balkan Savaşları edebiyatımızda derin yankılar uyandırmış, savaş heyecanıyla gerek na
zım gerek nesir türünde birçok eser verilmiştir·Buşairlcrdcn biri olan İbrahim AJaettinGövsa'dır. 
O, Balkan Savaşları·na katılmış ve bu savaş neticesinde hamasi konulu şiirlere imza atmıştır. 

İbrahim AHkttin'i; şiirleri, sanatsal gayesi ve düşünce dünyası göz önüne alındığında 
Milll Edebiyat Hareketi içerisinde değerlendirmek gereklidir. Fecr-i Atl'nin hazırlık toplantılarına 
katıldıysa da "sanat sanat içindir" prensibinden dolayı hu topluluğa dahil olmamış ve hatta o 
yıllarda yayımlanan Alem adlı mizah dergisinde ''Çelebi" takma adıyla yazdığı yazılarla Fecr-i 
Aticileri alaya almıştır (Çitçi, 2007: 447). Hayatı boyunca Milll Edebiyat anlayışı içinde eserler 
veren İbrahim Alaettin. şiirlerini Rumeli ye Dôsitan-ı Harb,Çocuk Ş"iirleri,Giift ii Gü, Acılar ve 
Sö:: Oywılarıisimli kitaplarda toplar. Savaş edebiyatına yönelik eserlerinden Çanakkale Savaşla
rı 'nı konu alan Çanakkale İzleri'nde kahramanlık, vatan ve millet temalarını ihtiva eden şiirler 
yer almaktadır. Yine Çanakkale Zaferi'nin etkisinde savaş intibaları neticesinde yazdığı Sulh ve 
Harp adlı bir tiyatro esai de bulunmaktadır. 

Şairin soyunun Balkanlı bir aileye dayanması onun Balkan topraklarıyla yakinen ilgilen
mesinde pay sahibidir:"İbrahirn AlacttinGövsa, memlekete fikir ve kalem adamı yetiştirmiş olan 
·Filibclizade· ailesine mensuptur. O, Filibcli Abdullah Efendi'nin torunu ve Mustafa Asım 
Be{ in oğludur,. (Gürel. 1995: 1 ). Bu sebeple ata toprağı Balkanları her zaman önemsemiş, Trab
zon ·da bulunduğu yıllarda patlak veren Balkan Savaşları'na tereddüt etınedenkoşrnuştur. Balkan 
Harbi için Trabzon' da teşkil edikn tabura gönüllü olarak katılınış, hatta Çatalca Müdafaası sıra-
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sında bugünkü Halkalı civarına kadar gitmiştir (Gürel, 1995: 3). Nitekim şairlik serüvenine de,~ 
Balkan Savaşı'nın getirdiği teessüderle başlamıştır, zira 1912 yılında Trabzon'da yayımladığı ·· 
kliçük bir risale olan Rumeli :ve Dasitan-ı Harb şairin ilk şiir kitabı olarak gösterilmektedir (Cu~
hur, 1989: 19). İbrahirrİ Alaettin Gövsa: Balkan Savaşlarını Güjt ii Gü 1adlı eserinde geniş bir.• 
şekilde ele almaktadır: "Balkan Harbinde Trabzon taburu ile harbe iştirak etmiŞtir. Çatalca cephe-. 
sindC bulunduğunda epeyce tehlike ve güçlükle karşılaşınıştır. Bu günleriırGHft~u· Gu'da izleri . 
vardır. O zaman Rumeliye, Göntillüniin Gönlü ve Bir Şehidin Başıiıda isimli manzuıneleri avrı 

· ayrı risaleler halinde bastırmış ve Hilaliahrncr menfaatine sattırrriıştır'' (Gürel: 19.95: 30)'.· . ·. -
Türk edebiyatındaTiirk .Meşhııi-ları Ansiklopedisi. El!i Türk Büyüğü gibi a:nsikloped(ça- . 

lışmaları ve pedagoji alanındaki Çocuk Şiirleri, Çocuk Ruhu ve Çocuk Psikolojisi adluiraştırma 
eserleri ile tanınan İbrahim Alaettin Gövsa'nın harp edebiyatı ekseninde Balkan savaşlarım konu 
alan bu şiirleri bildirimizde incelenecektir. · 

İbrahim Alaettin Gövsa'nın Balkan Harbi Şiirleri 
İbrahim Alfıettin'in savaş şiirleri iki tema üzerinde yoğunlaşır. Bunlardan birincisi, yaşa

nılan acıların, harap olan vatan toprağının anlatıldığı şiirkr iken ikincisi intikaıri arzusuyla yazdı
ğı şiirlerdir. Rumeli '.ve Dôsitan-ı /-/arbeseri intikam şiirlerine verebileceğimiz örneklerdendir. 

Balkan Savaşları'na katılarak yaşanılan acıları bizzat yerinde görınüş,yenilgiyi bizzat va
şaınış şairin Balkan Savaşı şiirleri hem kendisinin hem de devrin psikolojisini yansıtır nitelikte- . 
dir: "Şiirlerine baktığımızda onun da genellikle gaza ve kahramanlık temalarını işlediğini görü
rüz. Bu temaya yönelmesindeki en büyük etken şahsiyetidir. Rus 1-larbi'nde bulunan ve Yemen.de 
şehit düşen Osman Paşa'nın kız tarafından torunu olan İbrahim Alacttin.de çok kµvvetli bir vatan 
ve millet sevgisi vardır. 1912 yılında Trabzon Lisesi ·ndc edebiyat öğretmenliği yaparken Balkan 
Harbi'nin patlak vermesi üzerine Trabzon' da teşkil edilen tabura gönüllü olarak katılması ve 
Çatalca Müdafaası sırasında bugünkü Halkalı civarına kadar gitmesi, sahip olduğu vatan ve millet 
sevgisini gösterir. İbrahim Alaettin, Rumeli ):e Dasitdn-ı f-!arbadlı eserini bu harp münasebetiyle 
Trabzon'dayken yazmıştır. Şairi kahramanlık temasını işlemeye sevk eden bir diğer etken ise 
içinde bulunduğu muhit ve zamandır"( Çitçi, 2007: 447). 

Giift üGii'da yer alan ve ayrıca "Rumcli'yc Dasitan-ı Harb" adıyla müstakil bir kitap ola
rak da basılan, 20 beşlikten oluşan 17 Teşrinievvel 1327/30 Ekim 19 l l tarihli "'Rumeli'yc" adlı 
şiirde; yurt topraklarına giren düşmanları kınayarak milletimizi düşmanla mücadele konusunda 
cesaretlendirir. Kalbine hançer giren, kargaşayla kaplanan her yanında kan biriken vatanın acı 
feryatları karşısında dayanamayan şair, bu duruma oldukça üzülüp vatana seslenerek Türklerden 
ayrı düşme korkusunu yaşamamasını, kanımızla imdadına yetişeceğimizi söyler. Temiz ufukların 
düşman eliyle kirlenmemesini isteyen şair, Türk milletinin namus hissiyle çarpan kalbinin vatanı 
kurtaracağına inanır. Bunca yıl kan yutarak, bir deri bir kemik kalarak sabır eden acılı Türk mille
tine seslenip kahpelik ve ihanetin öldüğünü, artık güzel günlerin geleceğini dile getirir. Zamanın
da bizlerin hükmü altında olan ulusların şimdi isyana kalkışarak topraklarımızı parçalamaya 
çalışmasını bir "kahpelik .. olarak nitelendirmektedir. Gün fedakarlık günüdür, vatanın evlatlarını 
bu konuda harekete geçmeye çağırırken bu çağrıya cevapvermcyenleri ise lanetler: 

"Kan yutarken bunca _vıl sabreyledik 
Kaldı millet bir derüı/e btr kemik 
Elverir artık ihônet kahpelik. 
Şimdi koşmazsak senin imdôdına 
Lanet olsun ey vatan evlôdına. " 

(Gövsa, 1322-1328: 15) 

İbrahim AlaettinGövsa'nın çocuk edebiyatımıza katkılan üzerine doktora tezi hazırlayan Zeki 
Gürel, şairin bu kitabı yeni harflerle yayımlatmak istediğini fakat bastıramadığını anlatarak onun 
şu sözcüklerine yer verir: "İlk şiirlerimi ihtiva eden bu eseri Trabzon'da bastırmıştım. Tab adedi 
zaten pek azdı. Bunları size bazı yerlerini ıslah ederek 'Gençlik Şiirleri Güft u Gü'adıyla tekrar 
bastırmak istedim. Yeni harflerle hiç çevrilmemiş olduğu gibi bu tab dahi adedin azlığından dolayı 
İstanbul'da hakkıyla neşredilememişti" (Gürel, 1992: 111-112). 
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Vatan toprağını taksim eden bu milletlerin mazisine dönerek kuvvetimiz karşısında başla
rını eğdiği, gölgemizde biçare halele yer aradıkları günlere telmih yapar.Avrupa'nın kışkırtması ile 
ayaklanan bü milletlere hak ettiği verilecek ve Balkari alkana bulanacaktır. Şair yapılan katliamla
rın, eziyetlei'in görmezden gelimiİğiı'ıi; kiiı1setı:li"afından umursamadığını; ancak Türklerin hakkını 
araması. bu s_aldirılara karşıhk vermeye kalkması söz könusu olduğunda yapılanların "vahşet" 
olarak nitelendirildiğini söyleyip ôtKe. kusafve iıdalet ister: 

·'Bomba, idam ve şekavet, ihtilac 
Onlara, azôde'-İ kayd-ı siull 
Sonra vahşet bizdedir endôm-ı hôl.. 
Kan akıtmaksa temeddün, ohayôt 
Bak nasılnuş şimdi gör,~iinler kztôl. '' 

(Gövsa, ·1322-1328: 16) 
Avnıpa'nın hayi·an olunan ''.medeniyet" kavramı kan akıtmak anlamına gelmektedir. Me

deniyet fikrinin cezp edici bir ıŞıltısı vardır, ancak yumruğu sağlam. kuvveti yerinde olanlar me
deniyetin nimetlerinden faydalan;lbilir. Zayıflar ise rnedeni ülkelerin hükmü altında ezilir. Türk 
ordusunun lrnhramanlığına güvenen şair, katillere kan akıtmanın ne demek olduğunu gösterecek
lerine inanır. Tanrı'.ya ulaşma yeri olan kütsal harp me)1danında cenk elmeııin nasıl olduğunu 
herkesin öğreneceği vurgulananik askere duyulan güven ortaya konulmuştur: 

"Fik.r-i temeddün gerçi pek revnaklıdır. 
Onda lôkin bir hakikat saklıdır: 
Yıınıruğıı sağlaın olanlar Jıaklıdu: 
llarb ise bir hakka rôlı-ı ittisal 
$inıcli görsiinler nasılmış bak kuôl." 

!Gövsa_ 1322-1328: 16) 
Savaşmaya ne derece istekli olunduğu kılıçların paslandığı, artık parlaması gerektiğini be

lirten ifodekrle dile getirilir. Şair, Türk ordusunu ·'kaplan" sözcüğüyle nilelendirerek yüceltirken 
kendisini bir kaplana denk gören düşman askerini ise bu gafletinden dolayı aşağılar. Topun. tüfe
ğin artık patlamasını isteyerek cenk arzusunu yineleyen şair, savaş naralarının göğe ulaşmasının 

vaktinin geldiğini söyler. Yalana, riyaya her zaman saygı gösterilmiş, biz muzdarip olurken düş
man amacına ulaşmıştır. Fakat beklenilen muazzez intikam günü gelmiştir. Savaşın bnşlamasıyla 
Balkan kana boyanacak buyerlerde kırmızıdan farklı bir renk kalmayacaktır: 

"Her zaman endişe. kasvet, kil ü kôl, 
Her zaman ôtfdemüdhiş ihtimal; 
U-amdn artık yetişti ganı, melôl. 
Meydan alsın. ı!fka yiikselsin hilôl: 
Kainat isterse etsin iştial" 

(Ciövsa, 1322-1328: 17) 
Geçmişten bugüne nice gazaya, kavgaya şahitlik eden hilale de seslenir; kazanılacak za

ferle bu topraklarda tekrar dalgalanarak düşman afakına dikilmesini ve can veren askerlerin onun 
gölgesinde mesut yatmasını ister. Maziyi gururla anan şair; hisarların burçlarını süsleyen Türk 
bayrağının bir zamanlar Nemçe (Avusturya), Yemen, Hint, Bulgar semalarında yükseldiğini ve o 
mutlu günlerde şanlı gölgesinde dinlenilen hilalin,bugün milletimize kefen olduğunu söyler. 
Fakat Türk milleti bayrağını yine yalnız bırakmayacak, zor günlerinde hilalin peşinden gidecek
tir.Ardında kanlı şimşekler çaktıran, başları önünde secdeye kapatan kılıca da seslenen.şair. uzun 
zamandır hareketsiz kaldığını: ancak savaş zamanının nihayet geldiğini ve artık kınından sıyrıl
ması gerektiğini belirtir. 

··1~),· 0/tıız /Jan neslinin evladı Türk! 
Tarihin kan. şan dolu biinyadı Tiirk. 
Dinlesen rüzgarların feıJ'Ôdı Türk, 
Da/ti arın, sahraların da yôdı Türk, 
En temiz insanların ecdôdı Türk. " 

(Gövsa, 1322-1328: 18) 
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Türk milletinin soyunu yücelten satırlarda İbrahim Alaettin, maziyi anar. Osmanlı 'yı yük-
selişe taşımış padişahların adına yer vererek Türk tarihinin zaferlerini gururla anlatır: 

"Sen bu-neslin bir asfl ev/adısm 
Osmcuı 'ıiı. Orhanlar 'ınahfadısuı, 
fildirimla Yavuz 'un bir yôdısın! 
Bir cdevya1ınıdzsa kalbinde bugürı 
Piç demeksin ya geber, yalnldsiiriin!" .. 

. . (Gövsa, 1322-1328: 18) . . . 
Türk askerinin yanında olmayanı; onla beraber cenk etıilc)ieni sert sözlerle kınar. Rume

li' de çekilen acılar, yaşanılan kargaşalar ecdadımızın da kemiklerini sızlatmıştır.Fakat Türk askeri 
büti\n yapılanların intikamını alacaktır: 

"Dağlıyı, Bulgm~ Yunan,Sırbi değil 

Kainatı dinlemez Osmanlı bil!". 
(Gövsa. 1322-1328: 19) 

Kosova Sahrası'nda verilen mücadelelere de eğilen şair, şehit ruhlarını hürmetle anar 
Bulgaristan'da, Sol'ya'da hfı.la Türk evlatları yaşamakta, Balkan'ın her bir taşında Türk izin~ 
rastlanmaktadır. 1 Ic:ıtta Bı:ılkan tabiatı bile Türk'ü unutmamaktı:ı. şaninı rüzgarlar fısıldamakta, 

namını ırmaklar hatırlamaktadır. Şair intikam hissiyle yanmaktadır. Türk askerinden taş üstünde 
taş bırakmamasını, Rurncli'dc kansız ırmak hatta küçük hir dere. zerre kadar bir toprak dahikal
ınarnasını istemektedir. 

"San ile alma:csa millet intikôm 
Tı'irk 'e ben Tiirk 'iim dı!mek olsun harôın. 
Parlasın ki öyle miidhiş bir kıyôm 
Kal 'ahır burcunda bayrak kalmasın. 
Bir a<~aç üstünde yaprak kcılnwsın. " 

(Gövsa, 1322-1328: 19) 
Izdırapla dolu vatanı "anne" olarak adlandıran şair. kalbindeartık keder ve sıkıntı kalma

masını söyler. Çünkü genç ihtiyar vatanın her evladı onunyoluna feda olmayı arzulamaktadır. 
Yatan evlatları eğer bu memlekete sevinçgetircmeyccek olurlarsa kahrolacaklardır. Bu noktada da 
vatan onlar için muazzam birmezara dönüşerek kucağını açıp şehitlerini bağrına basacaktır. Bu 
uzun şiirde Balkanlaruğruna ··va İstiklal, ya ölüm!" nidalarıyla savaşa koşan Türk askeri resme
dilmiş, coşkudolu bir üslupla tüm milletten yardım istenmiştir. 

Şairin 16 Teşrinievvd 1326/29 Ekim 1910 tarihli 20 beyitlik "Gönüllünün Gönlü'. adlı şi
iri de savaş günlerinde yayımlanır. Düşmaı1 vatan toprağını çiğneyerek yürümüş, savaş meyda
nında yıldırımlar. şimşekler çakmış, vatan ufukları düşman topuyla perişan olurken Türk ocakları, 
camileri yıkılmıştır. Düşman süngüleriyle kahraman Türk askerleri katledilirkenmasum kadın ve 
yaşlılar esir düşmüş, yaralanmış, hakarete uğramıştır. Namus. şcrc[ insanlık başta olmak üzere 
bütün kutsal değerler ayaklar altına alınmıştır: 

"Çocukların vıırıı!ıır çi:::meler!e başlarına, 
İrinle kan karışır zevce. anne yaşlarına. 

Vıılıtış elinde saçından sürüklenir kı:::/ar ... 
Bu kanlı sajhaya vicdô11-1 asünıan sı:::lar." 

(Ciövsa, 1322-1328: 22) 
Bu felaket tablolarının tasvirinin ardından sözü intikam duygularına getiren şair. coşkun 

bir eda ik yapılanların öcünün alınması isteğinde bulunur. Şiir yazmanın intikam arzusunu sus
turmadığını söyleyerek harp meydanına varmak ister çünkü o, savaşmak için can atmaktadır: 
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"Gecemde harbile .rı'i 'yôfarımla uğraştım. 
Bütün gün işte bıı hul_-vdfarım!a uğraştım. 

Başımda ceng ed~vordu saik-i iimi'd 
i~·imde bir ebedi ses diyordu: Sdir. git! .. 

(Gövsa, 1322-1328: 22) 
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Şair savaş arzusunu aktaran mısralardan sonra, ardında kalanlara, imnesine, kardeşine, 
sevdiğine ağlamaya başlar ve bu şekilde diğer askerlerin duygularına da tercüman olur. Fakat 
asker ne kadar özlem dolu olsa da acısını kalbine gömerek savaşmalı, derdini, tasasınıunutarak 
vatani klırtarhrnya çalışmalıdır. Vatan harap olursa bütün hayal ve üınitler de yok olacak, aile 

. · . .sevgiskaşk ve mutluluk karanlığa gömüleccktİL Kapıldığı hüzünden hemen kurtulan şair, tekrar.;;. 
dan kin ve intikamlahaykırmaya başlar. Gönlü mahşer yerine dönen askerin artık gözünde kavga 

·· clurjıanı,dudağında sava$ çı&lığı vardır. Savaşınkazanılacağınadair- ümidini koruyan şair, eğer bu 
kavmin kaderi felaketle sonlanacaksa Tanrı'dan canını almasını ve yaŞanilacak olaylara tanık 
olmahrnsını diler. 

Şairin Çatalca müdafaası sırasında yazdığı 8 Teşrinisani 1328121 Kasım 19 l 2 tarihli 126 . 
·mısralık ·'Bir Şehidir1 Başında .. başlıklı manzume de savaşın şiddetini yansıtır niteliktedir.· Bu 
şiirde de Balkan topraklarının kaybedilişinin derin acısı hissedilmekkdir. Şair bir nevi ağıt yaka~ 
rak mezara dönen vatan için ağlamaktadır. Düşman naraları ufukları kaplamakta, gelecek şanlı 
geçmişi nelret darbe!Criyle yıkmaktadır. Yıkılan vatan parçasının bağrında uyuyan şehitlere imre
nir. onlar bu felaket günlerini görmeden ebedi huzura kavuşmuştur: 

"Uyıı sen olma birşôhid, şelıfd olmak saôdettiı: 
Bu izmihlali görmek mevtten miidhişfetakertiı:" 

(Gövsa, 1322-1328:26) 
Düşman istilası altında vatanın şanlı mazisine gölge düşmüş. Türk toprağı harap olmuştur. 

Fakat şairin tamamen ümidini kesmediğini hu şiirde de görmek mümkündür. Öyle ki o, vatan 
toprağının Türk askerinin yardımını heklediğini haykırarak suvaş çağrısı yapar ve çamurdan 
kitleler halinde yüzlerce askerin geçişini tasvir eder. Askerlerin yürüyüşü, toplanışı, savaşa hazır
lanışı şiirde kendisine geniş yer edinir. Savaşın akıhetini ikrkyen satırlarla birlikte takip etmek 
mümkündür. Türk askerinin şanıyla battığını; garip. avare. bi-derınan ve b!-imdad olarak uyuma
sını kederle anlatır: Dağ gibi güçlü ordunun yıkık bir kale halinde serilmesi şairi derinden yaralar. 
Bir iz bırakmadan toprak olan askerlere ve onların şehadetinden haberi olmayan ailelere değinir. 
Askerler ölse de ümitleri halfı yaşamakta. tarlaları, bağları, bahçeleri kendisini beklemektedir. 
Gözü yaşlı anneler, dudaklarında dualarıyla dedeler. sessizce ağlayan gelinler ve ümit dolu çocuk
lar askerinin yolunu gözlemektedir. Fakat Türk askeri vatanını kendi canına, ailesine ve geleceği
ne tercih ederek şerefsiz, muhacir ve mckhur olmaktansa savaşarak ölmeyi seçmiştir. Şehitlerden 
vatanın perişan halini görmektense uyumalarını isteyen Gövsa. onların bu dünyaya bıraktığı son 
sözcükleri şöyle aktarır: 

"Esselam ey benim güzel vaıanım 

Bi:::e bir ni 'met-i e:::el vatamm 

Nice devletlere bedel vaıunını 

Simdi bir makber-i emel vatamm" 

(Gövsa. 1322-1328: 29) 
Evler, ekinler, tarlalar kimsesiz kalmış. her yeri hazin bir sessizlik kaplamıştır. Ak saçlı, 

heybetli yaşlılar. kucağında yavrusuyla bekleyen kadınlar hayal olmuş, köylüler aç ve çıplak 

kalmış, mescitlerde ezanlar susmuştur. Namuslu genç kızlar hakarete uğramış, çobanların kavalı 
susmuş, çocukların oyunu bitmiş, evlerin bacası sönmüş.bebeğini uyutan annelerin ninnisi kesil
miştir. Şair. savaşın cephe gerisindeki etkisini hayalet şehir tablosu çizerek anlatır: 

"Simdi damlardaki duman bitmiş. 

l\öyliiler ilıt~yar. civan bitmiş, 

Nı> kadar varsa müsliiman hitıniş. 
Baha yurdunda lıônüman hitmiş. '' 

(Gövsa, 1322-1328: 31). 
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Kısa zaman önce bu evlerde mutlu aileler y~şarken bugün her yer ıssız mezarlığa dön
müştür. Sokaklarda gururla yürüyen kahraman Türk gençleri şimdi toprak olmuş, zafer yad eller
dekalmıştir. Şair, şiirin sonunda kaybediJen vatan toprağına veda ederek tek arzusunun sinesinde 
gömülmek olduğunu söyler: 

"E/v_eda e)'h.ardb olem vatanım. 
· Hasta bağrı tf{rôb olan ı·citarom; 

· -Şanhmazfsihab oüm \1atanım! 

Bana sinende bir avuçyerver!" 
· ·· (Gövsa, 1322-1328: 32). 

Şairin diğer şiirlerine nazaran bu şiirinde daha karamsar bir tablo söz konusudur. Zira sa
vaş ilerlemiş, yenilgi kesinleşmiş. Balkan topraklari ka)·bcdilmiştir. Kederli bir edanın hakim 
olduğu mısralarda vatana veda edildiği görülmektedir. 

Sonuç 
Şairin ilk şiir kitabı olan Gi~ft ii Gü'da yei· alan Rııme!i 'ye Dasitan-ı Harb, Gönüllünün 

Gönlüve Bir Ş'ehidiri Başında (1912) isimli manzumeler, Balkan Harbi'nin en kanlı günlerinde 
yayımlanmıştır. Bu manzumelerden Rumeli ye Dôsitdn-ı f!arb ayrıca basılıp Hilal-i Ahmer Ce
miyeti yararına satılmıştır. 

Rumeli )'e Dfı.s;it611-1 Harb; Gönüllünün Gönlüve Bir .,)ehidin Raşmdaincelendiği takdirde 
şairin. Balkan Savaşları'nı sadece kaybedilen toprakların acısı. mezalim. hüzün ile değil, kin ve 
intikam arzusuyla da ele aldığı görl'ılmektedir.Zira şair, düşmanı kınayarak küçük gönnekte ve 
gür bir edayla Türk milletine seslenerek düşmanla mücadele konusunda milletimizi cesarctlcn
dirnıcktcdir. 

Bildirimizde şairin savaş konulu eserleri üzerinde durulmuş, özellikle Balkan Savaşları'nı 
temel alarak yazdığıüçşiirden hareketle şiir dünyasına yansıyan savaş manzaralarına yer verilmiş
tir. Balkan Savaşları'na katılarak acıyı, mağlubiyeti. zuln-İü bizzat yaşayan şairin, muhayyilesinde 
savaşın edindiği yer şiirleri aracılığıyla yorumlanmıştır. 
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