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STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ  

ALBAY HASİP SAYGILI’NIN  

AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Komutanım, 

Değerli Öğretim Üyeleri, Sayın Konuklar ve Sevgili Öğrenciler.. 

Huzurunuzda Balkan savaşı panelini açmanın heyecanını 

yaşıyoruz.  

Hepiniz hoş geldiniz. 

Bilindiği gibi Balkan bozgunu son birkaç yüzyıl içinde 

uğradığımız en büyük felakettir.  Vatanımızın 5 asırda kazandığı en 

verimli kesimi 5 haftada elden çıkmıştır. Bunun nedenleri popüler ve 

akademik olarak yeterince irdelenmiş değildir. 

İşte biz Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü olarak 

yüzüncü yılına yaklaştığımız Balkan Harbinin sebep ve saiklerini farklı 

noktalardan görebilmek ve anlayabilmek için bu paneli düzenlemiş 

bulunuyoruz.. 

Bu kapsamda Üniversitelerimizin konuyla ilgili akademik 

çalışma sahibi öğretim üyeleri ve Üniversitelerimiz ile SAREN’in Harp 

Tarihi ve Strateji bölümü öğrencilerimizin 14 bildirisini iki gün boyunca 

dinleyeceğiz. 

Başta yoğun mesai ortamına rağmen panelimizin açılış ve ilk 

oturumunu şereflendiren zatıâlileri olmak üzere, bu faaliyetin 

planlaması ve icrasında büyük katkıları olan öğretim üyelerimize ve 

zahmet edip panelimize katılan konuklarımıza ayrı ayrı şükranlarımı 

sunarım. 

Sağ olunuz. 

Arz ederim. 
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Editörden 

Anadolu Türk toplum yapısını derinden etkileyen iki savaştan 

biri olan Balkan Savaşı’nın yüzüncü yılına yaklaşırken bu güne kadar 

yapılan bilimsel çalışmaları ortaya koymak için yapılan araştırmada 

diğer pek çok konuda olduğu gibi gayet mütevazı bir alanla karşı 

karşıya olunduğu gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalınmıştır. Marifet 

iltifata tabidir sözünden hareketle bilim insanlarını bu alanda çalışmaya 

teşvik için yeni bir başlangıç olması ve mümkün olabilirse uluslararası 

bir sempozyum veya konferans düzenlenmesine bir zemin teşkil etmesi 

için bir panel düzenlenmiştir.  

Panelde savaşın sebep ve sonuçları ile etkilerinin tüm taraflar 

açısından ortaya konulması amaçlanmıştır. Yirminci yüzyılın başında 

meydana gelen bu savaş, artık iyice belirginleşen sanayi çağı ve sanayi 

toplumu’nun temel paradigmaları olan hız ve kütle’nin aniden ortaya 

çıktığı ve tüm tarafları çaresiz bırakan bir sürpriz olarak tarihteki yerini 

almıştır.  

Kimsenin inanmadığı belki de yaşanan pembe dönem’in de 

etkisiyle inanmak istemediği bu savaş, katılanlar tarafından statükoyu 

değiştiremeyecek ama belki de üçüncü tarafların dikkatini çekebilecek 

bir çaba olarak görülürken, izleyenleri tarafından da tali bir gelişme 

olarak algılanmış ve böylece de herkesi bir anda çaresiz bırakmıştır. 

Saldırganlar bu kadar kısa bir sürede böylesine geniş bir alana yayılmak 

dolayısıyla savaşı devam ettirmekte krize girerken, Osmanlı Devleti de 

hiç beklemediği bir hezimetle karşılaşmış, birden hortlayan salgın 

hastalıklar orduları takatsiz bırakmıştır. Savaşı birliklerle beraber 

hareket eden yerli ve yabancı gazetecilerin günü gününe aktardığı 

haberlerle izleyen halklar bir yandan da propaganda vasıtalarının yoğun 

baskısı ile karşılaşmışlardır ilk defa.  

Savaşın sonuçları da sebep ve gelişimi kadar beklenmedik 

gelişmelere neden olmuştur. Balkan coğrafyasındaki demografik yapı alt 

üst olmuş, yaşanan göçler tüm taraflara ağır ekonomik, siyasal ve sosyal 

faturalar çıkartmış, tali kabul edildiği için dikkate alınmayan özellikleri 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında çok daha acı bir şekilde gündeme 

gelmiş, neden olduğu toplumsal travmalar bu güne kadar etkisini 

sürdürmüştür. Öte yandan Anadolu’daki Türk nüfus yoğunluğunun 
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artmasına neden olmak ve ordunun ihtiyaç duyulan radikal 

düzenlemelerini hızlandırmak gibi kimi olumlu katkılarından da söz 

edilebilirse de bunların etkilerinin görülmesine birbiri ardına gelen 

savaşlar izin vermemiştir. 

Balkan Savaşı’nın hak ettiği değer ve önemi bulması için konuyu 

çalışan akademisyenler ile istekli araştırmacıları tanımak, tanıtmak ve 

motive temek için düzenlenen panel iki gün içinde dört oturum 

yapılarak icra edilmiştir. Prof. Dr. Feridun EMECEN başkanlığında icra 

edilen Savaşa Doğru başlıklı birinci oturumda Balkan Savaşına yol açan 

süreç incelenmiştir. SAREN harp tarihi ve strateji yüksek lisans öğrencisi 

Nazlı EREN’in raportör olarak görev yaptığı bu oturumda üç bildiri 

sunulmuş ve savaşa giden süreç dinleyicilerin de katılımı ile 

tartışılmıştır.  

İkinci oturumda Prof. Dr. Mahir AYDIN başkanlığında Modern 

Savaş başlığı altında sanayi çağı parametreleri olan hız ve kütlenin 

balkan savaşındaki yeri irdelenmiştir. Raportörlüğün Nazlı EREN 

tarafından yürütülen bu oturumda dört bildiri sunulmuş ve 

tartışılmıştır. 

Panelin ikinci gününde yapılan İliştirilmiş Savaş başlıklı üçüncü 

oturumda Balkan savaşının kilometre taşları değişik açılardan 

incelenmiştir. Oturum Başkanının Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU, 

raportörün ise SAREN harp tarihi ve strateji yüksek lisans öğrencisi Yzb. 

Serkan ER olduğu bu oturumda üç bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır.  

Yrd. Doç. Dr. Bülent BAKAR başkanlığında Dönüştüren Savaş 

başlığı altında Balkan savaşının toplumsal hafızadaki izlerinin 

irdeleneceği dördüncü oturum icra edilmiştir. Raportörlük görevi Yzb. 

Serkan ER tarafından yürütülen bu oturumda dört bildiri sunulmuştur. 

Bildiri metinlerini bilimsel ölçütlere uygun olarak zamanında 

alamadığımız iki bildiriye kitapta yer verilememiştir. Ayrıca mutat 

olduğu üzere oturum sonlarında yapılan tartışmalar soru cevap 

bölümüne aktarılırken konu ile ilgili olan ve bilim etiğine uygun 

konuşmalara yer verilmiştir.  

Bilim dünyasındaki gelişmeleri batı kaynaklı takip etme ve 

anlama geleneğinin tarih ve askeri tarihçilikte de taraftar bulduğundan 
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mıdır bilinmez, ülkemizde de Balkan Savaşı sanki tali bir savaşmış gibi 

bir algıyı doğrularcasına çok az çalışılmış olduğu görülmektedir. 

Umarız bu panel konunun önem ve önceliğini gündeme taşır ve bilim 

insanlarını bu konuda çalışmaya teşvik eder.            

 

 

 

Cevat ŞAYİN 

Tank Albay
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BİRİNCİ OTURUM 
 

BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE ULUSLARARASI 

ORTAM VE YUNANİSTAN’IN DURUMU 

Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU 

Özet 

Balkan Savaşları gerek bölgesel gerekse kıt’asal bakımlardan, 19. 

yüzyıl Avrupası’nda meydana gelen diplomatik, siyasal ve askerî 

gelişmelerin ve dönüşümlerin -neredeyse- kaçınılmaz bir uzantısı, bir 

ürünü olmuştur. Böylece, 19. yüzyıldaki gelişmeler temelde Balkan 

Savaşları’nın bir tür ‘prelüdü’ olurken, Balkan Savaşları da Birinci 

Dünya Savaşı’nın ‘uvertürü’ sayılmıştır. Başka bir deyişle, 19. yüzyılın 

ilk yarısından itibaren Avrupa’daki diplomatik ‘kongreler’ ve 

‘konferanslar’ ile başlatılan süreç ve “Şark’a Dönük” yayılma 

girişimleriyle ortaya çıkan “Şark Meselesi”, 20. yüzyılın ilk çeyreğini de 

şekillendirecek bir mahiyet almıştır. Buna ilâveten, ‘Pan-Germanizm’, 

‘Pan-Slavizm’ gibi çekişmeler ise bir süre sonra ‘Balkanlar’ın barut 

fıçısına’ dönüşmesinde doğrudan ya da dolaylı rol oynayacak akımlar 

olarak ortaya çıkmışlardır. Bir taraftan sanayileşmiş Avrupalı ‘büyük 

devletler’ arasındaki sömürgecilik rekabeti ve bloklaşmalar, diğer taraftan 

Yakındoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar’a kadar uzanan 

Osmanlı topraklarına yönelik yıkıcı ve yıpratıcı politikalar, ortalama 100 

yılı kapsayan, yani 1815 ile 1914 döneminde yaşanan çeşitli isyan, kriz, 

savaş vb. olayların patlak vermesine yol açmıştır; bu sürecin ilk büyük ve 

-beraberinde getirdiği sonuçların kalıcılığı bakımından- en etkili 

gelişmesi ise Balkan Savaşları olmuştur. Bu bağlamda, ‘büyük 

devletler’in dümen suyunda hareket eden küçük Balkan devletlerinin her 

biri, kendilerince bu süreçteki yerlerini alarak, “büyük” birer devlet 

kurma hevesiyle yayılmak istemişlerdir; aynı süreçten pay kapabilmek 

için ‘enosis’ ve ‘megali idea’ hedefleriyle hareket eden ve sonuçta Balkan 

                                                 
 İzmir Ekonomi Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Savaşları’ndan en kârlı çıkacak olan Yunanistan’ın bu yolda izlediği 

politikalar başlı başına dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: Balkan Harbi, Balkan Savaşları, Türk-

Yunan, Osmanlı-Yunan, Yunanistan, Ethniki Eterya, Venizelos, megali 

idea, enosis, Pan-Slavizm, Pan-Germanizm, Şark Meselesi, Girit 
Meselesi, Girit İsyanı 

 

I- Balkan Savaşları’nın ‘evvelsi gününde’ Uluslararası Ortama 

Genel Bir Bakış: 

20. yüzyılın Avrupa tarihini, Balkanlar’ı ele almadan anlamak 

veya açıklamak mümkün değildir; ayrıca, bu bölgenin önemini 

kavramak için, temel akademik bir yaklaşım bize şu verileri de 

sunmaktadır: 20. yüzyılın ilk çeyreğinin tam ortasında Balkanlar’da peş 

peşe yaşanan her iki savaş da, şu veya bu şekilde devletlerarası ilişkileri 

etkilemiş, onu izleyen ve insanlığı ilk dünya savaşına sürükleyen 

gelişmeler de bu bölgede ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Avrupa tarihinin 

‘Balkan ağırlıklı’ bu en dramatik dönemini doğru algılayabilmek için, 19. 

yüzyıldan kaynak alan gelişmeleri de anlamak gerekmektedir; bu 

bağlamda, başta Osmanlı-Türkiyesi olmak üzere, dönemin 

devletlerarası ilişkilerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş olan 19. 

yüzyılın son, 20. yüzyılın ise ilk on yılına denk gelen ve ortalama 40-50 

yılı kapsayan hâdiseleri de bilmek gereklidir. Diğer bir ifadeyle, Balkan 

Savaşları’nın patlak vereceği süreçte hangi dinamiklerin, hangi aktör ve 

faktörlerin rol oynadığının anlaşılması, ancak bir önceki 19. yüzyılın 

uluslararası ortamının doğru algılanması ve bilinmesiyle mümkündür. 

a) 19. Yüzyıl Avrupası’nda Sosyo-Politik ve Ekonomik 

Gelişmeler: 

Bilindiği gibi, 19. yüzyıl -tarihin o zamanlara kadar kitlesellik 

bağlamında kaydettiği- en çalkantılı, en ihtilâlli ama felsefî-ideolojik 

açılardan da, bir o kadar en doğurgan ve en verimli yüzyılı olmuş, 

ortaya Liberalizm, Nasyonalizm, Sosyalizm gibi –kısa süre sonra 20. 
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yüzyılı da etkileyecek olan- akımlar çıkmıştı.1 Bu dönemde yaşanan 

savaşların, toplumsal-siyasal hareketlerin ve felsefî-ideolojik arayışların 

arka planında, 1750’lerden itibaren hız kazanan Sanayi Devrimi ile -

aşağı yukarı eşzamanlı süreçte ortaya çıkan- 1789-Fransız Devrimi’nin 

beraberinde getirdiği yeni şartlar ve ‘yeni yükselen değerler’ 

yatmaktaydı; bir taraftan geleneksel ‘ticaret kapitalizmi’ artık  ‘sanayi 

kapitalizmi’ne evrilirken, 1490’lardan beri akıp gelen sürecin baş aktörü 

olan ‘ticaret burjuvazisi’ de giderek palazlanmış ve siyasal erkte söz 

sahibi olmanın yolunu, aristokrasiyi devirdiği “1789”da bulmuştu. 

Artık, ‘yaşasın kral’ söyleminin yerini ‘yaşasın vatan/yaşasın millet’ 

haykırışları alacaktı: Değerler sistemi ‘radikal ve total’ bir biçimde 

dönüşüm içine girmişti bile. 

Panoramik bir bakışla, bu gelişmeleri izleyen 80-90 yılda, yani 

1790’lar ile 1870’ler arasında, hem kıt’a Avrupası’nı hem de Osmanlı-

Türkiyesi’ni birinci dereceden etkileyen ve şekillendiren bir dizi köklü 

değişim ve dönüşüm söz konusu oldu: ‘Millet, milliyetçilik, vatan, 

vatandaşlık, hürriyet, bağımsızlık, eşitlik’ gibi toplumsal-siyasal içerikli 

söylemlerle esen ‘1789 fırtınası’ hızlı veya yavaş, ama er veya geç bütün 

kıt’ayı, -merkezi ve periferisiyle birlikte- bir yandan dağıtıp parçalayan, 

bir yandan da birleştiren özellikleriyle, etkisi altına aldı.2   

Avrupa önce 1790’lardan 1814’e kadar ortalama çeyrek yüzyıl 

boyunca Napolyon Savaşları’na sahne oldu. Napolyon Avrupa’da ve el 

attığı diğer bölgelerde, fizikî yıkımın çok ötesinde, sosyo-politik ve 

                                                 
1 20. yüzyılı da etkileyen bu temel  felsefî-ideolojik akımların gelişimi hakkında, bkz.: 

Fahir Armaoğlu-20. Yüzyıl Siyasî Tarihi(1914-1995), İstanbul 2010, Onyedinci Baskı, s. 

23-38; bu akımlar ve etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz.: David Thomson-Siyasi 

Düşünce Tarihi,  Çeviri: Ali Yaşar Aydoğan, et. al., İstanbul 1996, ss. : 128-238; ayrıca: 

George Sabine-Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Türkçesi: Özer Ozankaya, İstanbul 

2000(4.Basım). 
2 Fransız devrimiyle gelen bu yeni değerlerin etkileri bir kaç yönde sonuç verecekti: 

Buna göre, bir taraftan Osmanlı ve Avusturya-Macaristan misali, etnik dokuları 

heterojen olan imparatorlukların çözülüp zamanla dağılmalarının yolu açılırken, diğer 

taraftan, homojen yapılı ve pek de etnisite sorunu olmayan ama mutlakî monarşilerle 

yönetilen, baskıcı küçük devletlerin bu sistemleri sarsılıp yıkıldı ve aynı coğrafyadaki 

feodal-aristokrat küçük krallıklar ortadan kalktı; bunların yerlerini bütünleşen-birleşen, 

ulusal-iç pazar oluşturan yeni “ulus-devletler” aldı, yani İtalya ve Almanya’nın ‘Millî 

Birliklerini’ kurmaları gibi, ‘Millî Birlik’ hareketleri ortaya çıktı : Armaoğlu-a.g.e., s. : 25, 

29-33, 39-42. 
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düşünsel sarsıntılara yol açmış, “1789”un “hürriyetçilik, milliyetçilik, 

bağımsızlık” gibi karakteristik değerlerini/söylemlerini taşıyıp yaymıştı3; 

ama 1812’de, başarısız Rusya Seferi’nde onu mağlup eden devletler ve 

bunlara destek verenler bir araya gelip, alt-üst olan sınırlarını yeniden 

belirlemek, sarsılan ve tebaâlarınca sorgulanmaya başlanan mutlakî 

monarşik sistemlerini sıkı sıkıya güvence altına almak maksadıyla 1814-

1815 arasında Viyana’da toplandılar ve sonuçta Avusturya, Rusya ve 

Prusya “Kutsal İttifak” adıyla bağlayıcı bir belgeye imza attılar.4 Buna 

göre, öncelikle 1789 öncesi ‘mutlakî monarşik değerler’e dönülecekti; 

ayrıca, adı geçen devletler, topraklarında ortaya çıkabilecek her türlü 

hürriyetçi, milliyetçi ve bağımsızlıkçı akımı ve hareketi şiddetle 

bastırmayı, gerektiğinde İttifak üyesi diğer devletlerden yardım almayı 

da karara bağladılar.     

Ancak, genel anlamda ‘1790’larda başlayan ve “İkinci 

Küreselleşme Dalgası” olarak da niteleyebileceğimiz bu süreçte, Fransız 

Devrimi’nin yıkıcı-ayrıştırıcı karakterdeki ilk kalıcı yansıması–bu son 

“Kutsal İttifak”ın temel ilkelerine rağmen- 1821’de patlak veren Mora 

İsyanı ve 1830’da  “Yunanistan’ın kurulması”yla kendini gösterdi;5  

bunda da Kutsal İttifak’ın imzacı devletlerinden Rusya’nın payı 

                                                 
3 Andrew Baruch Wachtel- Dünya Tarihinde Balkanlar, Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, 

İstanbul 2009, s.: 88-89; Matthew Smith Anderson-Doğu Sorunu, 1774-1923-Uluslararası 

İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, Çeviren: İdil Eser, İstanbul 2010, İkinci Baskı, s.: 47-71; 

Armaoğlu-aynı yer. 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Harold Nicolson-The Congress of Vienna: A Study in Allied 

Unity(1812-1822), New York 1946; Paul Schroeder-The Transformation of European 

Politics, 1763-1848, Oxford Uni. Press, 1994; Dieter Langewiesche-Europa zwischen 

Restauration und Revolution, 4. Auflage, München 2004; ayrıca: Barbara Jelavich-

Balkan Tarihi(18. ve 19. Yüzyıllar), Çeviren: İhsan Durdu, et. al., İstanbul 2009, 2.Baskı,         

s.: 124, 181 vd.  
5 Bu dönemde oluşmaya başlayan ve giderek yükselen Balkan milliyetçilikleri için, bkz.: 

Jelavich-a.g.e., s.: 195-228, 239-258; Yunan / Mora İsyanı ile Yunanistan Krallığı’nın 

kurulması aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz.: M.Murat Hatipoğlu-

Yunanistan’daki Gelişmelerin Işığında Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821-1922), 

Ankara 1988, s.: 1-25; Yunanistan krallığının kuruluşuyla ilgili diplomatik veriler 

hakkında ilk elden bilgi ve yorumlar için, bkz.: Karl Strupp- Ausgewählte diplomatische 

Aktenstücke zur orientalischen Frage, Gotha 1916, s.: 58-60; aynı yazardan: →Charles 

Strupp [Karl Strupp] –La situation international de la Grèce (1821-1917),  Zürich 1917, s. 

97-100. Yunan isyanı ve arka planındaki diğer gelişmeler için ayrıca bkz.: Jelavich-a.g.e., 

s.: 195-239, 254.  
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büyüktü.6 Bundan sonra doğu ve orta Avrupa’da ihtilalci nitelikteki 

hürriyet, bağımsızlık ve milliyetçilik arayışları ortaya çıkarken, dönemin 

‘büyük devletleri’ arasında da amansız bir rekabet yaşanacaktı; buna 

göre 1830 ve 1848 yıllarında Alman coğrafyasında, Polonya’da ve 

Macaristan’da meydana gelen kâh hürriyetçi, kâh milliyetçi ve 

bağımsızlıkçı ihtilâller ve ayaklanmalar bir tarafta, 1853-54 Kırım Harbi 

ile akabinde kabul edilen Paris Konferansı kararları ve özellikle 1877-78 

Osmanlı-Rus Harbi’nin peşinden 3 Mart1878’de yapılan Aya Stefanos ile 

onu birkaç ay sonra, 13 Temmuz’da, revize eden Berlin Kongresi ve ilgili 

Anlaşmalar diğer tarafta,7 19. yüzyıla damgasını vuracaktı. 1878 Berlin 

Kongresi8 ayrıca Balkanlar’ın yakın gelecekteki kaderini de 

şekillendirecek bir alt yapıyı hazırlamıştı. Osmanlı Devleti ise bu 

süreçte, merkezî Avrupa’daki gelişmelere bakıldığında, kıt’anın 

‘periferisinde’ kalmıştı; başka bir deyişle, Osmanlı, ‘büyük devletler’in 

yayılma hedefleri arasında ilk sıralarda yer almakla beraber, olayları 

yönlendirme açısından ‘entité périphérique’ bir konumdaydı. 

O arada 1861’de İtalya’nın, 1871’de de Almanya’nın “millî 

birliklerini” gerçekleştirmeleri9, yani ulusal-iç pazarlarını bütünleştiren 

yeni birer “ulus devlet” olarak Avrupa sahnesine çıkmaları da, bu eski 

kıt’adaki ‘büyük devlet’ sayısının artmasına, böylece güçler denkleminin 

yeniden gözden geçirilmesine yol açtı; bu durumda devletler ikili-üçlü 

ittifaklar oluşturarak, çıkar ve güç dengeleri kurmaya koyuldular.10   

Bu döneme sosyolojik ve ekonomi-politik açılardan bakmak 

gerekirse, esasen 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirginleşmeye 

                                                 
6 Rusya, daha Viyana Kongresi’nin toplandığı 1814’te kendi topraklarında-Odessa’da- 

ihtilâlci amaçları olan milliyetçi ve bağımsızlıkçı gizli Yunan örgütü Filiki  Eterya’nın 

(→Dostlar Cemiyeti) kurulmasına göz yummuş, bunun gelişmesi için ortam hazırlamıştı. 

Bu ilk Eterya’nın (Cemiyet’in) kuruluşuyla ilgili olarak, örgüt kurucularından Emmanuel 

Ksanthos’un hatıralarına bakılabilir: Apomnimonevmata peri tis Filikis Eterias, Athine 

1845. 
7 A. J. P. Taylor- The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918, Oxford University Press, 

1954, s. 253.; Anderson- a.g.e., s.: 217-226. 
8 Wachtel-a.g.e., s. : 97-98. 
9 Alman Birliği hakkında ve von Bismarck’ın geniş bir biyografyası için, bkz.: Erich Eyck- 

Bismarck. Leben und Werk (3 cilt halinde), Erlenbach-Zürich, 1941–1944; Alman Birliği 

ve Avrupa siyasî tarihindeki yeri için: Oral Sander- Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918'e), 

Ankara 2005. 
10 Bu gelişmeler için, bkz.: Armaoğlu-a.g.e., s.:  39-51 
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başlayan bir diğer gerçek de, sanayileşen yani iktisadî çarkları sanayi 

kapitalizmiyle dönmeye başlayan ‘büyük devletler’in gene ‘ulusal 

sanayi burjuvazileri‘’ ile gütmeye çalıştıkları ‘yeni-sömürgecilik’ 

politikalarıydı. Klâsik manâda, 1870’ler öncesi ‘koloniyalizm’ devrinde, 

ticaret kapitalizmi hüküm sürerken, devletler ülkenin ticaret erbâbı 

eliyle deniz-aşırı coğrafyalara el atıyor, oralarda ticarî şirketler 

üzerinden koloniler oluşturup, hammadde veya pazar elde etmenin 

yollarını arıyorlardı. Ama gelinen son aşamada, faaliyetlerin niteliği 

değişmiş ve devletler resmen orduları, donanmaları ve diplomasileri 

marifetiyle ‘neo-koloniyalizm’ olarak nitelenen keskin bir rekabete 

girişmişlerdi ve bu aşamanın adı da artık “emperyalizm” oluyordu.11 Bu 

yeni sürecin karakteristiğine göre, Avrupalı sanayileşmiş devletlerin 

Avrupa dışında kalan coğrafyalara yönelik bu yayılmacı faaliyetlerinin 

bütün dünyayı sarması sonucunda 19.yüzyıl  “emperyalizm çağı” olarak 

da nitelendirildi ve bu yapı 20.yüzyıla da taşındı.  

Öte yandan, 1870’lerden önceki mücadeleler daha çok “krallıklar 

ile krallıkların” veya “imparatorluklar ile imparatorlukların çatışması” 

şeklinde seyretmiş ve genellikle sınır/toprak genişletme ve ganimet elde 

etme savaşları olarak iz bırakmıştı; 1870’lerden sonraki mücadelelerin 

karakteri ise “emperyalizm ile emperyalizmin çatışmasına” dönüşecek 

ve dünya üzerinde sömürge paylaşımı esasına dayanacaktı. 20. yüzyıla 

da sarkan bu son süreçte Birinci Dünya Savaşı “birinci paylaşım savaşı” 

olarak da nitelendirilecekti;12 bu sürecin baş aktörleri Avrupa’da 

İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya, uzak doğuda 

Japonya ve zamanla Atlantik ötesinde ABD olacaktı.  

Aynı döneme damgasını vuran bir diğer gelişmeye bakılırsa, 

Alman Birliği’nin kurulmasını takiben, Berlin’in Avusturya ile birlikte 

kuzey-güney doğrultusunda, yani Kuzey Denizi ile Adriyatik’i 

                                                 
11 Armaoğlu-a.g.e., s.: 109-128. 
12 Her iki Dünya Savaşı’nın “paylaşım savaşları” olarak nitelenmesi,  Sosyalist/Komünist 

ideoloji taraftarlarının adlandırmasıyla da gündemdedir: “EMPERYALİZME DAİR 

YANLIŞ TEORİLER ÜZERİNE”, Kurtuluş Dergisi, 

http://www.ozgurluk.org/kitaplik/webarsiv/kurtulus/www/k_yolumuz1/131-147.html 

(26.04.2011) ; kavramın bu şekilde kullanılışı için ayrıca bkz.: Orhan Kurmuş- 

Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi, İstanbul 2008. 

 

http://www.ozgurluk.org/kitaplik/webarsiv/kurtulus/www/k_yolumuz1/131-147.html%20(26.04.2011)
http://www.ozgurluk.org/kitaplik/webarsiv/kurtulus/www/k_yolumuz1/131-147.html%20(26.04.2011)
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kavuşturan Orta Avrupa hattı boyunca bir “Germen bloku” 

oluşturması, Rusları tedirgin etmişti. “Pan-Germanizm”den rahatsızlık 

duyan Rusya bundan sonra, Balkanlı Slav topluluklarını Petrograd’ın 

siyasî şemsiyesi altında bir araya getirmeyi hedefleyen “Slav 

kardeşliği”ni öngören “Pan-Slavizm” politikası13 izlemeye koyuldu. 

Ruslar bunu aynı zamanda, sıcak denizlere inme politikasının bir 

parçası olarak görmekteydiler. Bu genişlemeci “pan” teşebbüsünde 

Ortodoksluk da önemli bir yer tutuyor ve Çarlık Rusyası’nın bir şekilde 

Balkanlar’a sarkmasını gerektiriyordu, ki bu da bünyelerinde küçüklü 

büyüklü Slav topluluklarını barındıran Habsburg ve Osmanlı 

yönetimleri ile Rusya’nın Balkanlar’da karşı karşıya gelmesi demekti. Bu 

durum, Rusya’nın önce 1870’lerin sonunda (→ ’93-Harbi’nde), daha 

sonra da 1905-Japon Harbi’ni kaybedip dikkatini yeniden Balkanlara 

çevirmesiyle, Balkan krizlerinin tırmanmasına ve giderek Balkan 

Savaşları’nın patlak vermesine yol açacak gelişmelerin de kaynağını 

oluşturacaktı. 

Yukarıda sayılan ve neredeyse “tarihî hengâme” olarak da 

nitelenebilecek çok boyutlu gelişmelere ek olarak, büyük ölçüde 

Osmanlı topraklarını, o arada Balkanları da hedef alan, önemli bir olgu 

daha söz konusuydu, ki bu da “Şark Meselesi”ydi. 

b) Şark Meselesi : 

“Şark Meselesi” kavramı 1815 Viyana Kongresi’yle birlikte 

Osmanlı Türkiyesi ile Avrupa arasındaki ilişkiler sürecinde, en az 

“Boğaziçi’ndeki Hasta Adam” söylemi kadar sıkça kullanılır olmuşsa 

da, işletilen süreç aslında daha eskilere götürülebilmektedir.  

Buna göre, 18. yüzyılın başlarından itibaren zayıflayıp toprak 

kayıplarına uğrayan ve batı karşısında sürekli olarak gerileyen Osmanlı 

Devleti’nin14 terk ettiği alanda ortaya çıkan vakumu kimin, nasıl ve ne 

zaman dolduracağı problemi, bilindiği gibi “Şark Meselesi”ni 

                                                 
13 Anderson- a.g.e., s. : 184-187. Pan-Slavizm hakkında doyurucu ve ayrıntılı bilgi için, 

bkz.: Akdes Nimet Kurat- Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara 1948; 

ayrıca: Hans Kohn- Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği, Çevirmen: Agâh Oktay Güner, 

İstanbul 2007(Türkçe ilk yayımı 1982). 
14 1699-Karlofça, 1774-Küçük Kaynarca, 1791-Ziştovi, 1792-Yaş gibi kayıplara yol açan 

Anlaşmalar bu sürecin böyle devam edeceğinin birer göstergesi oluyordu. 
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doğurmuştu. Başta İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere büyük 

devletlerin bu meseleyi kâh tek tek, kâh ortaklaşa, bazen de ikiye-bir 

ortaklıklarla çözümlemeye çalıştıkları görülmekteydi; elbette bu 

“çözüm”, adı geçen büyük güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda 

olacaktı. Fakat ortaya çıkan boşluk doldurulurken, büyük devletlerden 

birinin daha avantajlı duruma geçmesi, yani nüfûz alanını diğerlerinin 

aleyhine genişletmesi, sadece yeni ele geçen bölgeyi etkilemekle 

kalmayacak, Avrupa’daki kuvvet dengelerini de bozacaktı. 

Öte yandan bu ‘Şark Meselesi’ kavramı bir taraftan, sanayileşme 

yolunda önemli adımlar atan Avrupalı devletlerin ekonomik açıdan 

hammadde elde etmek ve üretim fazlası endüstri ürünlerini pazarlamak 

amacıyla Avrupa’ya nazaran Avrupa dışında, “şark”ta yani “doğu”da 

yer alan geniş dünya coğrafyalarına yayılıp sömürge edinmek üzere 

güttükleri emperyalist ‘ekonomi-politikaları’nın bütününü kapsayan bir 

kavram olmakla beraber, o dönemlerden başlayarak devletlerarası 

siyaset literatüründe de kullanılmıştır. Buna göre “19. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı Türkiyesi’nin yıkılıp paylaşılmasını, o arada Osmanlı Türk 

yönetimi kadar bütün Türk nüfusunun da Avrupa’dan ve Balkanlar’dan 

uzaklaştırılmasını, daha sonra Anadolu’daki varlıklarına da son 

verilerek geldikleri Asya’ya geri sürülmelerini öngören” bir proje 

şeklinde tanımlanabilecek olan bu Şark Meselesi, aslında çok daha 

eskilere gider ve yakınıyla uzağıyla batı dünyasının Türkler karşısında 

hissedegeldiği ‘tarihsel kompleksi ve derin kuyruk acılarını anlamayı 

sağlayan olayları’ konu edinen bir alandır. →Bu süreç günümüzdeki 

Türkiye-AB ilişkilerine ve benzeri gelişmelere kadar götürülebilir; ancak 

buradaki konumuz itibariyle bu kavramı ve olguyu asıl çerçevede 

tutmakta yarar vardır. Çünkü o dönemde olduğu gibi günümüzde de 

ilginç benzerliklere şahit olunmaktadır: Bu “Şark Meselesi” süreci, 

sanayileşen batılı devletlerin  -Avrupa dışında kalan ve sömürge olarak 

hedefledikleri uzak ya da yakın, farklı coğrafyalardaki insanların canına 

ve kemiklerine mâl olan- ama kendi toplumlarının hayat standardının 

yükseltilmesi, refahının artırılması ve zenginleşmesi uğruna, sahip 

oldukları endüstriyel yapıyı pekiştirmek üzere ‘hammadde 

kaynaklarına ulaşmak’  ve ‘üretim fazlası mallarını elden çıkarmak için 
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pazar bulmak’ maksadıyla güdecekleri yayılmacı/sömürgeci 

politikaların da başlangıcı anlamına gelecekti.15 

Batının bu “divide et impera” ilkesine dayalı parçalayıcı, bölücü, 

siyasal merkezden koparıcı ve sonuçta paylaşmacı siyaseti, 19. yüzyılın 

son çeyreğinden (1878) ilk Balkan Savaşı’nın çıkışına (1912) kadarki 30-

35 yıl boyunca, özellikle Rumeli-Balkan coğrafyasında çok etkili olmuş, 

o arada burada boy gösteren küçük Balkanlı devletleri İstanbul 

yönetimie karşı cesaretlendirmiştir. 1878-Berlin Kongresi’nden itibaren 

Osmanlı Devleti’ne, öncelikle gayrı Müslim vatandaşlarına yönelik 

“reform” yapma dayatmaları yoğun bir biçimde gündemde tutulmuş, 

doğu Anadolu’da Ermeniler için olsun, Balkanlar’da Makedonya 

merkezli olsun, sürekli ‘reform’ yapma telkinleri gündeme gelirken, 

Girit’ten Manastır’a, oradan Selânik’e, Erzurum’dan Üsküp’e, -

günümüzün yaygın söylemiyle- sürekli ‘açılım’ dayatmaları söz konusu 

olmuştur. Sonuçta Girit’in de, Selânik, Manastır ve Üsküp gibi ortalama 

500 yıllık yurt topraklarının da nasıl kaybedildiği bilinmektedir. 

II- a) Balkan Savaşları’nın ‘evvelsi gününde’ Balkanlar’a Genel 

Bir Bakış: 

Rusya’nın yürütmeye başladığı Pan-Slav politikası, aslında 

19.yüzyılın ilk yarısından beri zaten önemli ölçüde kıpırdanmaların var 

olduğu Balkanlı Slav ve Ortodoks topluluklarının da hızla 

hareketlenmesine zemin hazırladı. Esasen İtalyan ve Alman Millî Birlik 

hareketlerinden etkilenen, aynı zamanda Rusya’nın destek nefesini de 

arkalarında hisseden Balkanlı topluluklar, kısa sürede milliyetçi bir 

çizgiye geldiler. Ancak bunlar, milliyetçiliklerini, batıdaki gibi ekonomik 

temellere veya salt maddî çıkarcı ‘ulusal-iç pazar’ anlayışına değil, 

                                                 
15 Bu çerçevede hatırlanması gereken önemli bir husus şu olsa gerektir: Günümüzde 

Avrupa Birliği(AB) başta olmak üzere, öteden beri “ileri Avrupa uygarlığı” olarak nitelenen 

ve ‘model’ olarak sunulan yapı, gerçekte hiçbir temel enerji veya doğal kaynağı 

olmayan, ama Avrupa-dışı coğrafyalardan kaynak alan ve ancak keşifler çağının güney 

ve kuzey Amerika’larının, daha sonraları da Afrika ve Asya ülkelerinin soyulup talan 

edilmesiyle vücut bulmuş bir yapıdır. Günümüz Avrupası’nın dünyaya bakışı da 

“Avrupa-merkezci” olup, Avrupa dışında kalan coğrafyaların gene Avrupa için istismar 

edilip sömürülmesini siyasî ve kültürel “etik” olarak da benimseyip içselleştirmiş bir 

anlayışa dayanır.  
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öncelikle ortak dil, kültür ve ortak geçmişe dayandırıyorlardı.16 Bunlar, 

Almanya veya İtalya misali feodalizmin de boy gösterdiği batı tipi sınıflı 

toplum yapısına dayalı bir geçmişe sahip olmadıkları gibi, tarihsel 

derinliği olan aristokrat sınıfları da yoktu. Ayrıca Balkanlı topluluklar 

bir tarafta Avusturya’nın yanı sıra, son 350 ilâ 500 yıldır Osmanlı 

egemenliği altında, yani kendi mantıkları açısından ‘yabancı yönetimler’ 

altında bulunuyorlardı ve “millî kurtuluş” veya “millî bağımsızlık” 

söylemleri onlar için son derece câzip geliyordu; ama, Almanya ve 

İtalya’da olduğu gibi “zaten var olan küçük ama bağımsız devletçiklerin 

birleşmesi” şeklindeki model bu topluluklar için pek de kullanışlı 

olamazdı. Bunlar öncelikle Osmanlı’dan ve/veya Habsburglar’ın 

Avusturyası’ndan kopup birer bağımsız devlet olmanın, daha sonra da 

“büyüyerek zengin” olabilmenin peşindeydiler. Sırp, Yunan, Bulgar, 

Karadağ, Makedon, Arnavut topluluklarının hemen hepsinde bu 

“büyük devlet” olma güdüsü mevcuttu. Balkanlı halkların hırs ve 

emellerini gerçekleştirme yolunda ve –en azından Ortaçağ dönemine 

öykünerek- kurguladıkları o “kendilerine özgü büyük devletlerinin” 

kurulabilmesi içinse en kullanışlı meşrûlaştırma aracı “milliyetçilik” 

olacaktı.17 

Batılı devletlerin dümen suyunda hareket eden ve kalıcı sonuç 

alan ilk topluluk Yunanlılar olmuştu zaten. 3 Şubat 1830’da hiçbir 

Yunanlı temsilcinin bulunmadığı ve bir “Yunanistan Krallığı’nın 

kurulmasıyla” sonuçlanan Londra Konferansı marifetiyle modern 

zamanların ilk Yunan devleti kurulmuştu bile. Sırplar, Karadağlılar, 

Bulgarlar ve Rumenler de 1878 Berlin Kongresi’nde ya kısmen özerkliğe 

ya da tam bağımsızlıklarına erişmişlerdi. Ancak bu yeni ve küçük 

devletlerin her birinin -az önce belirttiğim gibi- “büyük” olma heves ve 

hırsları vardı. Burada ele aldığım konu itibariyle Yunanlılar’ın da 

meşhur “megali idea” yani “büyük fikir” - “büyük düşünce” diye de bilinen 

“Büyük Yunanistan” tasarısı vardı.  

İşte böyle bir ortamda, Yunan milliyetçiliğinin Megali İdea 

hevesiyle ortaya çıkması karşısında büyük devletler onu kontrolsuz 

bırakamazlardı; başka bir ifadeyle, Megali İdea’yı uygulamaya kalkıştığı 

                                                 
16 Richard C. Hall- Balkan Savaşları, 1912-1913, I. Dünya Savaşı’nın Provası, Çeviren: 

M. Tanju Akad, İstanbul 2003, s. : 1-3 
17 Hall- aynı yer; paralel gelişmelerin ayrıntıları için ayrıca: Anderson-a.g.e., s.: 195-295. 
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takdirde, bölgedeki dengeler yeniden altüst olabilir ve yukarıda sözü 

edilen “sürpriz” bir güç nüfûz kazanabilirdi. Bu yüzden, kurdurulduğu 

1830’dan beri, “üç büyükler” Yunanistan’ın etrafına göz dikmesini pek 

arzulamamaktaydılar; bu küçük ve yetersiz ülke ancak ‘büyüklerin’ 

istediği kadar hareket etmeliydi. 

Ne var ki, sanayileşmiş olan bu devletlerin sömürgeci özellikleri 

de ortadaydı. İngiltere’nin Uzak Doğu’ya giden Akdeniz yolunu, 

Fransa’nın doğu Akdeniz ülkelerini çıkarları uğruna kollamasının yanı 

sıra Rusya’nın da sıcak denizlere inme emelleri meseleyi bir çıkmaz 

hâline getirmekteydi. Böylece devletler, kendi siyasetlerine hizmet 

edebilecek bölge ülkelerine ihtiyaç duydular. Bundan sonraki 

gelişmelerde de Yunanistan’ı kullanmanın yollarını aradılar ve yerine 

göre dizginleri sıkıp yerine göre de ileri hamlelerinde onu öne 

sürdüler.18 

Yunanlılar da, bu devletler arasındaki çekişmeleri fark etmiyor 

değildi ve, büyüklerden umduğunu bulamadığı anlarda, daha doğrusu 

onların aralarında anlaşmazlık çıktığında bundan yararlanma yoluna 

gidiyordu. Bu amaçla Kırım Harbi (1853-1856) esnasında, İngiltere ve 

Fransa’nın –Avusturya ile Osmanlı Devleti’ni de yanlarına alarak- 

Rusya’yla çatışmasını fırsat bilip Rusya’nın yanında Osmanlı’ya karşı 

savaşa katılma teşebbüsünde bulundu; ancak bilindiği gibi bu hareket 

İngiliz ve Fransızlar’ın Pire’yi ve Atina’yı abluka alması sonucunda 

gerçekleşemedi ve Yunanistan tarafsız kalmaya zorlandı.19 

Bunun tersi bir olay da, İngiltere’nin 1815’den beri elinde 

bulundurduğu İyon Adaları’nı, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne 

saldırmaması şartıyla Yunanlılar’a devretme teklifini kral Otto’nun 

                                                 
18 Şark Meselesi hakkında şu eserlere bakılabilir: Albert Sorel –La question d’Orient au 

XVIIIm Siècle, Paris 1889; Edouard Driault- La question d’Orient depuis ses Origines 

jusqu’a nos jours, Paris 19146 (1898); Richard Roepell- Die orientalische Frage in ihrer 

geschichtlichen Entwicklung (1774-1830), Breslau 1854; Christian Friedrich Wurm- 

Diplomatische Geschichte der orientalischen Frage, Leipzig 1858; Harry J. Psomiades- 

The Eastern Question: The Last Phase- A Study in Greek- Turkish Diplomacy, 

Thessaloniki 1968, s.18-19; Sir A.R. Marriott- The Eastern Question, London 1969.  
19 Paul W.Schroeder- Austria, Great Britain and the Crimean War, New York 1972, 

s.174-175; Tatsios- a.g.e., s.22-25. 
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reddetmesiyle sonuçlandı;20 bu durum ise halkın büyük çoğunluğunu ve 

bağımsızlık hareketlerine katılan kişileri karşısına almasına yol açtı.21 

Gittikçe büyüyen muhalefet sonucunda, ilk defa 13 Şubat 1862’de 

Nauplia (Nafplio)’da isyan başgösterdi; bunu 19 Ekim’de Aetolia-

Akarnia’daki ve 23 Ekim’de de Atina’daki ayaklanmalar takip etti. Eşi 

kraliçe Amalia ile Peloponez’de geziye çıkmış olan Otto da 24 Ekim 

1862’de bir daha gelmemek üzere Yunanistan’ı terk etti ve ülkesi 

Bavyera’ya döndü.22 
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1912 BALKAN BUNALIMI, OSMANLI DEVLETİ’NDE BÜYÜK 

KABİNE”NİN KURULMASI VE SAVAŞA GİDİŞ 

Dr. Rifat UÇAROL 

20. yüzyılın başlarında dünya güç dengelerinde, özellikle Üçlü 

İttifak ve Üçlü İtilaf devletleri arasındaki rekabet ve bunların 

çıkardıkları olaylar ile aynı zamandan silahlanma yarışından dolayı 

önemli değişim ve gelişmeler oluyordu.  Böyle bir dönemde, 1912 yılı, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan topraklarında önemli isyan ve 

şiddet hareketlerinin arttığı ve İmparatorluk için sonuçları itibariyle 

büyük önem taşıyan Trablusgarp Savaşı (1911-1912)’nın sona erdiği 

Balkan Savaşı (1912-1913)’nın ise başladığı, bunlardan da kaynaklanan, 

diğer alanlardakilerle birlikte, önemli iç ve dış gelişmelerin yaşandığı 

bunalımlı bir yıl olmuştur. Aşağıda, söz konusu iç ve dış sorunlarla 

gelişmelerden doğan ‘Balkan Bunalımı’ ile buna karşı Osmanlı 

Devleti’nin iç ve dış siyasetindeki gelişmeler ve Balkan Savaşı’na 

gidişindeki koşular hatlarıyla ele alınacaktır.  

1. 1912 Balkan Bunalımı: 

a.Balkanlar ve Büyük Devletler: 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan toprakları ve özellikle Ma-

kedonya, 20. Yüzyıl başlarında büyük kargaşa ve çekişmelerin hüküm 

sürdüğü en sorunlu bölgelerinden biri haline gelmiş bulunuyordu.  Bu, 

bölgenin yapısından ve Osmanlı yönetiminin zayıflığından olduğu 

kadar, dış etkilerin de bir sonucuydu. 

Nitekim Balkanlar'da; Rusya, Avusturya, İtalya başta olmak 

üzere Avrupa devletlerinin nüfuz kazanma mücadelesi ile Balkan 

devletlerinin ihtiras ve girişimleri, bu bölgeyi gittikçe daha huzursuz 

hale getiriyordu. Özellikle Rusya'nın, 1904-1905 Savaşı'nda Japonya'ya 

yenilmesi ve arkasından 31 Ağustos 1907'de İngiltere ile Petersburg 

Andlaşmasını imzalayarak Çin-Tibet-Afganistan-İran üzerinden 

Anadolu sınırlarına kadar Asya'da nüfuz bölgelerinin saptanması, bu iki 

devletin yeniden Balkan politikasına önem vermelerine neden oldu. Bu 

ise, Balkanlar'da gözü olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 

                                                 
  E.Hv.Öğ.Kd.Albay- Doğuş Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
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İtalya'yı endişelendirdi, bölgedeki devletlerarası çatışmaları daha da 

şiddetlendirdi. Bu sırada Almanya ile Rusya'nın da arası açılmaya 

başladı. Diğer taraftan ayaklanmalar ve çeşitli olayların çıkması, 

Balkanlar’da günlük konular haline geldi. 

Böylece Balkanların durumunun gittikçe daha bunalımlı hale 

geldiği sıralarda, İngiliz Kralı VII. Edward ile Rus Çarı II. Nikola 8-9 

Haziran 1908'de Reval görüşmesini yaptılar. Bu buluşmada, iki devlet 

arasında özellikle Makedonya ve Boğazlar sorunu ele alındı. Ancak, 

görüşme sonucunda sadece Makedonya'ya ait ıslahat işi açığa vuruldu1.  

Bununla birlikte bu iki devletin  1907’de Asya’da yaptıkları bölüşmenin 

sınırlarını Anadolu’ya kadar getirmeleri, bundan sonra bu bölüşme 

hattının  Osmanlı İmparatorluğu üzerinden de geçirileceği, yani devletin 

parçalanacağı düşüncesini güçlendirdi. Bu da İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'ni endişeye düşürdü. Bunun üzerine, meydana gelebilecek 

müdahaleleri önlemek ve devleti içine düştüğü güç durumdan 

kurtarmak için, İttihat ve Terakki Cemiyeti, vakit geçirmeden 

meşrutiyeti ilan etmek üzere harekete geçti. Bu suretle Makedonya 

sorunu ve Reval görüşmesi, meşrutiyetin bir an önce ilan edilmesi için 

harekete geçilmesinde, diğerlerinin yanında önemli etkenler oldu2. 

İkinci Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Osmanlı Devleti’nde 

"Düvel-i Muazzama" denilen Büyük Devletler, Balkanlarda kökleri 19. 

yüzyıla hatta daha eski tarihlere varan ve gittikçe gelişen Balkan 

toplumları arasındaki mücadeleleri ve burada baş gösteren bunalımları 

kendi dış siyasi çıkarlarına göre çözümlemek amacını sürdürdüler. 

Özellikle, 5 Ekim 1908’de, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun 

Bosna-Hersek'i resmen topraklarına katması ile Bulgaristan'ın bağım-

sızlığını ilan etmesi ve Rusya’nın Boğazlar’dan geçiş statüsünü kendi 

istekleri doğrultusunda değiştirme çabalarına girişmesi; diğer taraftan, 

bir süreden beri Boğazlar ve Osmanlı Devleti üzerinde Alman 

nüfuzunun gelişmeye başlaması ve diğer nedenler, iki bloka ayrılmış 

bulunan Avrupa devletleri arasındaki rekabeti Balkanlar üzerinde de 

daha  şiddetlendirdi. 

                                                 
1 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, c. I., s. 217-218; Hans Rohde, (Çev. Nihat), 

Asya İçin Mücadele - Şark Mes'elesi, İstanbul 1932, s. 34. 
2 Ahmet Bedevî Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1948, s. 249-

250. 
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b. Balkan Devletleri Arasında Birlik Kurulması (1912): 

Genel olarak "Doğu Sorunu"nun gergin bir aşamaya girdiği 20. 

yüzyıl başlarında, Balkan devletleri de, aslında dağılmakta olan Osmanlı 

İmparatorluğu'nun durumundan yararlanmak üzere, ona karşı 

düşmanca bir siyaset izlemekteydiler. Ayrıca, halen Osmanlı 

yönetiminde bulunan Balkan topraklarında yaşayan Rum, Sırp, Bulgar 

gibi toplumları koruyuculukları altına almak istiyorlardı ve bu amaçla 

çeşitli girişimlerde bulunuyorlardı.  Ancak Balkan devletlerinin asıl 

amaçları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da kalan son topraklarını 

yani Balkanlar’ı ele geçirmek ve aralarında bölüşmekti3. 

Ne var ki, Balkan devletlerinin hepsinin, ayrıca kendilerine göre 

de hesapları vardı. Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ gibi yerleri de alıp 

Adriyatik Denizi’ne çıkarak “Büyük Sırbistan’ı” oluşturmayı amaç 

almıştı. Yunanistan, Megali İdea’yı gerçekleştirmeyi yani Bizans 

İmparatorluğu’nu diriltmeyi düşlüyordu.  Bulgaristan, 1878 Ayastefanos 

Andlaşması ile oluşturulan, Makedonya’nın büyük bir kısmını içine alan 

ve Ege Denizi’ne kadar sınırları genişletilmiş, “Büyük Bulgaristan”ın 

yeniden oluşmasını istiyordu. Karadağ, başta Arnavutluk’tan olmak 

üzere, çevrelerindeki topraklardan parçalar alarak genişlemenin 

peşindeydi. Bu arada Romanya da, Erdel’i, ayrıca Rusya’dan 

Baserabya’yı, Bulgaristan’dan da Dobruca ile bazı yerleri alarak Dakya 

Krallığı’nı kurmayı hedefliyordu.4 Devletlerin bu isteklerinin çoğu da 

Balkanlar üzerinde birbiriyle çatışıyordu. Bu nedenle aralarında 

Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçebilmek için, birlik kurmakta 

zorluk çekiyorlardı. 

Balkan devletleri arasındaki söz konusu çıkar hesaplarına ve 

ayrılıklara rağmen, Osmanlı Devleti'nin iç politika hayatında büyük 

bunalımlarla uğraşmak zorunda kalması,1911’de Trablusgarp Savaşı'na 

girmesiyle askeri ve mali yönlerden daha da zor duruma düşmesi ve bu 

savaşın Avrupa güçler dengesinde meydana getirdiği gelişmeler, 

Rusya'nın öncülüğüyle Balkanlar'da birlik kurma işinin uygulama 

alanına konulmasına neden oldu. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda, Os-

manlı Devleti'nin denizlerde büyük kayıplara uğraması ve deniz 

                                                 
3 Hans Rohde,  aynı eser, s. 33-34. 
4 Orhan Koloğlu, “Tarihte Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul 1993, s.83-84. 
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üstünlüğünü elinde bulunduran İtalyanların Türk gemilerini âdeta 

Marmara Denizi'ne hapsetmesi, Balkan devletlerine, Osmanlı Devleti 

aleyhinde harekete geçmeye cesaret verdi5. 

Balkan devletleri arasında ilk yakınlaşma girişimi, aynı zamanda 

Girit sorunundan dolayı Osmanlı Devleti ile arası bir savaşa varacak 

kadar açık olan Yunanistan'ın girişimiyle 1910 yılında oldu.  Fakat bu, 

askeri yönden olgunlaşmamış bir hareket olduğundan, başarısızlığa 

uğradı. Bundan sonra ise Yunanistan, askeri hazırlıklarını ilerletti ve 

diğer Balkan devletleriyle ittifak yapmak üzere harekete geçti. İlk 

öneriyi de çok gizli olarak Bulgaristan'a yaptı. Ancak Bulgarlar, 

Yunanlılara güven duymadıklarından bu öneriye hemen cevap 

vermediler. Bu da girişimi bir süre geri bıraktı. Bununla birlikte Balkan 

ittifakının temelini, Rusya’nın da etkisiyle Bulgaristan-Sırbistan 

andlaşması oluşturdu.  

Rusya, 1911 yılında, "İkinci Fas Bunalımı"nın çıkmasından ve 

İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasından yararlanarak, daha önce 

girişimde bulunup da bir sonuç alamadığı Boğazları açtırma isteğini 

gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Fakat, başta müttefiki İngiltere 

olmak üzere, diğer devletler ile Osmanlı İmparatorluğu'nun karşı 

koyması üzerine, bu defa da, bu konuda başarı sağlayamadı. Bundan 

böyle de, Boğazları diplomasi yoluyla açtıramayacağını anladığından, 

amacını güçle ya da bir oldubittiyle sağlamak için fırsat kollamaya 

başladı. Bu arada da son bir defa Balkan devletlerine dayanmaya ve 

onlarla Osmanlı Devleti arasında yapacağı aracılıktan yararlanmaya 

kalkıştı6. Bunun için Balkan birliğinin kurulması konusuna öncelik verdi 

ve bu devletleri Osmanlılar aleyhine kışkırtmaya başladı. 

Yukarıda belirtilen durum içerisinde, Balkan birliği düşüncesi, 

1911’de Trablusgarp Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden ele alındı. 

Konunun gerçekleşmesi için önce Bulgaristan işe girişti ve Sırbistan ile 

görüşmelere başladı. Ancak Makedonya'nın paylaşılması tasarısı 

konusunda anlaşamadılar. Bunun üzerine Rusya, her iki taraf üzerinde 

baskı yaparak sorunun çözümlenmesine çalıştı.  

                                                 
5 Ali Haydar Emir, Balkan Harbinde Türk Filosu, İstanbul 1932, s. 7-10. 
6 Cemal Tukin, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul 1947, s. 

349-354; Yusuf Hikmet Bayur, aynı eser, c. II., K. I., s. 133-170. 
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Nitekim bu baskının da sonucunda, 13 Mart 1912 tarihinde 

Bulgaristan ile Sırbistan arasında bir "Dostluk ve İttifak Andlaşması" 

imzalandı. Bir "Gizli Eki" de olan bu andlaşmaya göre: Bulgaristan ve 

Sırbistan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyarak, Osmanlı 

Devleti'ne karşı birleşiyorlardı. İki devlet, amaç olarak, her şeyden önce 

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını ele geçirmeyi ve 

aralarında paylaşmayı esas alıyordu. Andlaşmanın yürütülmesinde ise, 

Rusya'ya geniş yetkiler veriliyordu7. Bu andlaşmadan imzalanmasından 

biraz sonra, 12 Mayıs 1912'de, Bulgaristan ile Sırbistan arasında ayrıca 

bir askeri sözleşme, 1 Temmuz 1912'de de iki tarafın Genelkurmayları 

arasında bir anlaşma daha imzalandı8. 

Bulgaristan, Sırbistan ile anlaştıktan sonra, daha önce önerisini 

geri çevirdiği Yunanistan ile anlaşmak üzere harekete geçti. Bu sıralarda 

Yunanistan da, 1878 Ayastefanos Andlaşması'nda kurulan geniş 

sınırlarını unutamayan Bulgaristan ile dengeyi sağlamak, bundan 

yararlanarak Girit ile Ege Denizi’nin kuzeyindeki emellerini 

gerçekleştirmek için, 1911 yılından beri bu devletle bir ittifak yapmanın 

peşindeydi. Bu nedenle iki devlet arasında 27 Nisan 1912'de görüşmeler 

yeniden başladı. Ancak Makedonya üzerindeki emelleri çatıştığından 

görüşmeler uzun sürdü. Sonuçta, 29 Mayıs 1912'de, Sofya'da Bulgaristan 

ile Yunanistan arasında gizli bir İttifak Andlaşması imzalandı. 

Andlaşma bir giriş ve dört maddeden ve bir "Beyanname"den 

oluşmaktaydı. Bu Yunanistan-Bulgaristan Andlaşması da, Sırbistan-

Bulgaristan Andlaşması gibi, doğrudan Osmanlı Devleti'ne karşı yö-

nelmiş bir ittifakı oluşturmaktaydı. Ancak andlaşma, Bulgar-Sırp 

andlaşmasında olduğu gibi, savaştan sonra ele geçirilecek yerlerin nasıl 

bölüşüleceğine ait bir hüküm taşımıyordu9. 

                                                 
7 Andlaşma metni için bkz. Harp Tarihi Bşk.lığı (Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı), 

Balkan Harbi 1912-1913 , c. I., Ankara 1970, s. 253-256 (EK-1, EK-2); Yusuf Hikmet 

Bayur, aynı eser, c. II., K. I., s. 214-222. 
8 Andlaşma metinleri için bkz. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Temmuz 1330’da Meclis-i 

Meb’usânda Geçen Divân-ı Âli Bahislerine Bir Nazar, (İstanbul-tarihsiz, Litograf 

baskı), s. 13, 30-34; Harp Tarihi Bşk.lığı, aynı eser, c. I, s. 257-261. 
9 Andlaşma metni için bkz. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 29; Harp Tarihi 

Bşk.lığı, aynı eser, c. I., s. 262-263 (EK-5). 
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Öte yandan Osmanlı Devleti'ne karşı birleşerek, kurulan Balkan 

birliğine, Ağustos 1912'de, Bulgaristan ile sözlü bir anlaşma yapan 

Karadağ da katıldı. Bu da birliğe katılan devletlerin sayısını dörde 

yükseltti. 

Böylece, Balkanlar'daki Osmanlı egemenliğine son vermek, bu 

toprakları elde edip paylaşmak ve Türkleri bölgeden çıkarmak amacıyla 

Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte savaş açmak düşüncesi; aralarındaki 

çekişmeleri bir tarafa bırakan Balkan devletlerini birleştiren bağ görevini 

görmüş, bunun sonucunda da Bulgaristan'ın çevresinde "Balkan Birliği 

(İttifakı)" meydana gelmiş oldu. Balkan devletleri arasındaki bu 

gelişmelerde ve sonuca varmakta ise Rusya önemli rol oynadı. Bu 

nedenle, Balkan Birliği'nin "geniş ölçüde Rus diplomasisinin eseri" 

olduğu belirtildi10. 

Balkan devletleri, bu şekilde aralarında birlik için andlaşmalar 

yaptıktan ve savaş hazırlıklarını da tamamladıktan11 sonra, 1912 yılı 

Sonbahar aylarında Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçmeye karar 

verdiler. 

2. 1912 Balkan Bunalımı ve Osmanlı Devleti’nde “Büyük 

Kabine”nin Kurulması: 

a. “Büyük Kabine”nin Kurulması ve İç Siyasette Gelişmeler: 

 Osmanlı Devleti, 20. Yüzyılın başlarında önemli iç ve dış 

sorunlar ile gelişmelerle uğraşırken bunların da sonucu olarak ülkede 

mutlakıyet yönetimine karşı başlamış olan hareket, özellikle 

Balkanlar’da güçlenmiş, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çabalarıyla, II. 

Abdülhamit, 23 Temmuz 1908 günü 1878'de yürürlükten kaldırdığı 1876 

Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koymayı, Âyan Meclisi (Meclis-i Âyan) 

ile Mebusân Meclisi (Meclis-i Meb'usân)'nin toplanmasını kabul etti. 

                                                 
10 Bkz. Pierre Renouvin, (Çev. A. Cemgil), Birinci Dünya Savaşı Tarihi, c. I., İstanbul 

1968, s. 187; Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 68; Ferdinand Schevill, A History of 

the Balkans, New York 1995, s. 470-471. 
11 Balkan devletlerinin sefer ve seferberlik planları için bkz. Harp Tarihi Bşk.lığı, aynı 

eser, c. I., s.230 vd. 
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Bunu da ertesi günü bir buyrukla halka açıkladı. Böylece, 24 Temmuz 

1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet ilan edilmiş oldu12. 

İttihat ve  Terakki Cemiyeti, II.Abdülhamit’e karşı başarıyla 

muhalefet yaparak meşrutiyetin ilanını sağlamıştı. Ancak Cemiyet, 

üyelerinin yönetimde tecrübelerinin olmaması ve bu konuda hazırlıksız 

olduklarından doğrudan iktidarı üstlenmedi. İttihatçılar, II.Abdülhamit 

dönemi devlet adamları içinden güvendiklerinden bir hükümetin 

kurulmasını sağladılar ve onu desteklemeyi ve böylece ülkeyi perde 

arkasından yönetmeyi esas aldılar. Bu da, ülke yönetiminde Padişah, 

Hükümet ve Cemiyet arasında yetki ve etki mücadelesi ile çeşitli 

zorluklara ve olaylara yol açtı13.  

Nitekim, İkinci Meşrutiyet’in ilanı (Kamuoyundaki adıyla 

“Hürriyeti İlanı”) ile ülkede doğan sevinç, heyecan ve ümit dönemi 

uzun sürmedi ve kısa sürede çeşitli iç ve dış gelişmelerle acı gerçekler 

ortaya çıktı, gerginlik dönemi başladı. Bunda, Meşrutiyetin ilanından 

İmparatorluğun her toplumunun ve düşünce grubunun ayrı ayrı 

beklentileriyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hareket şekli önemli rol 

oynadı14. 

Ülkede baş gösteren gerginlik sırasında 13 Nisan 1909’da “31 

Mart Olayı” meydana geldi. Meşrutiyetin tehdit altına girmesi üzerine 

Rumeli’den İstanbul’a gelen “Hareket Ordusu” tarafından isyan 

bastırıldı. Arkasından toplanan “Milli Meclis” 27 Nisan 1909’da 

II.Abdülhamit’i tahtan indirdi ve yerine kardeşi Mehmet Reşat padişah 

yapıldı. 19 Ağustos 1909’da, 1876 Anayasası’nın yirmi bir maddesi 

değiştirildi, üç yeni madde eklendi. Bunlarla Padişahın yetkileri 

kısıtlandı, yasama ve yürütmenin yetkileri artırıldı. Bu gelişmelerle 

                                                 
12 Olayların gelişmesi ve Meşrutiyet'in ilanı hakkında bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 

"1908 Yılında İkinci Meşrutiyet'in Ne Suretle İlan Edildiğine Dair Vesikalar", Belleten,  

c. XX., Sayı 77, Ankara Ocak 1956, s. 103 vd; Ahmet Bedevî Kuran, aynı eser, s. 251-252; 

Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasî Partiler 1859-1952, İstanbul 1952, s. 137-142; Yusuf 

Hikmet Bayur, aynı eser, c. II., K. IV., s. 168-203; Recai G. Okandan, Âmme 

Hukukumuzun Anahatları (Türkiye’nin Siyasî Gelişmesi), s. 241-248; William L. 

Cleveland, A History of the Modern Middle East, San Francisco 1994, s. 126-127. 
13 Hüseyin Cahit Yalçın, “Çekilen Sadrazam”, Yakın Tarihimiz, c.II., İstanbul 1962, s.47. 
14 Bkz.Yusuf Hikmet Bayur, aynı eser,  c.I., s. 230-231; Tarık zafer Tunaya, Hürriyet’in 

İlânı, İstanbul 1959, s. 53; Ahmet Bedevi kuran, aynı eser, s. 249.   
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İttihat ve Terakki Cemiyeti,  görünürde olmasa da gerçekte, devlet 

yönetimin ele aldı ve baskı yoluna saptı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarının yönetimde baskı yoluna 

sapması ve ülke sorunlarının çözümlenmesinde beklenen başarıyı 

gösterememesi, 1910 yılının ilk aylarından itibaren Mebusân Meclisi 

içinde, Meclis dışında ve orduda Cemiyete karşı güçlü bir muhalefetin 

doğmasına ve gelişmesine neden oldu. 1911 yılında ise bu defa bizzat 

İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde bölünmeler meydana geldi. Bu arada 

ülkede, 1908’den itibaren kurulan çeşitli düşünce ve akımlara sahip 

sayıları onu geçen parti15 arasında çekişmeler şiddetlendi. 

İstanbul'da siyasi çatışmalar bu hava içerisinde sürüp giderken, 

İmparatorluğun birçok yerinde ayaklanmalar da gelişmekteydi. 

Arnavutlar milliyet ve özerklik için isyan halindeydiler.  Katolik 

Arnavutları da Avusturya isyana kışkırtmaktaydı. Yemen'de, Havran'da 

isyan vardı. Makedonya'da ise çeteler yeniden faaliyete geçmişti. 

İşte, bu nazik ve karışık günlerde İtalya'nın 1911’de Trablusgarp 

ve Bingazi'ye saldırması, iç politik durumun daha da karışmasına ve 

huzursuzluğun artmasına neden oldu. Bu savaşta Büyük Devletler’den 

hiçbirinin diplomasi alanında olsun Osmanlı Devleti'ne bir yardımda 

bulunmaması, Devletçe de Trablusgarp'ı korumak için önceden 

önlemlerin alınmamış olması, burasının elden nasıl olsa çıkacağı 

izlenimini kamuoyunda doğurması, İttihat ve Terakkiye karşı olan 

tepkiyi çoğalttı. 

Bu arada, kurulan siyasi partiler de bütün güçleriyle İttihat ve 

Terakki Cemiyeti'ni iktidardan düşürmek üzere çalışmaya başladılar. 

Bunların içinde, özellikle 21 Kasım 1911'de kurulan ve bütün muhalifleri 

bünyesinde toplayan "Hürriyet ve İtilaf Fırkası"16, en büyük muhalefet 

partisi olarak iktidara karşı şiddetli bir mücadeleye başladı. Bunların 

çalışması ile de muhalefet gittikçe güçlendi. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu durum karşısında Meclis’i 

feshederek yeni seçime gitmeye karar verdi. Ancak bu da yeni bir 

                                                 
15 Partilerin adları, kuruluşları, programları ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. 

Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasî Partiler 1859-1952, İstanbul 1952,  s. 174 vd. 
16 Kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında bkz. Tarık Zafer Tunaya, aynı eser,  

s. 315-344 (2. Baskı, c. I., s. 262-312). 
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sorunun doğmasına yol açtı. Sonuçta, anayasada yapılan bir değişiklik 

üzerine, 18 Ocak 1912'de Mebusân Meclisi feshedildi. Yapılan seçimi ise 

İttihat ve Terakki Cemiyeti büyük çoğunlukla yeniden kazandı. Yeni 

Meclis, 18 Nisan 1912’de toplandı ve Anayasanın 35. maddesini 

Hükümetin istediği şekilde 15 karşı 212 oyla kabul etti17. 

Ne var ki, 1912 yaz aylarına girildiği sırada, halk artık İttihat ve 

Terakki iktidarından yüz çevirmiş, daha önemlisi ülkenin içinde 

bulunduğu iç ve dış durumdan ümitsizliğe düşmüş bulunuyordu. Ordu 

ise için için kaynamaktaydı. Subaylar arasında gruplaşmalar meydana 

gelmeye başlamış, hatta bazıları Manastır civarında, Haziran 1912'de 

dağa çekilmişler, böylece siyasi bunalımı bir askeri ihtilale çevirerek 

hükümetin istifa etmesini istemişlerdir. Öte yandan İttihat ve Terakki 

yönetimine karşı bir kısım subay Mayıs - Haziran 1912’de İstanbul’da 

gizli olarak Halâskâr Zabitan Grubu’nu kurdular. Prens Sabahattin’in 

destek ve maddi yardımda bulunduğu Halâskâran’ın amacı İttihat ve 

Terakki iktidarını yıkmaktı 18. Hükümet ise bunlara karşı bir şey 

yapamıyordu. 

Bütün bu gelişmeler sonucunda da İttihat ve Terakki Cemiyeti 

iktidarı, Mebusân Meclisi'nde çok büyük çoğunluğa sahip olmasına 

rağmen, hükümet olma otoritesini kaybetti. Üstelik bu durum, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti içerisindeki ikiliği daha da çoğalttı. Nitekim, başta 

bulunan Sait Paşa kabinesinden 9 Temmuz 1912’de Harbiye Nazırı 

Mahmut Şevket Paşa ile Bahriye ve Maliye Nazırları istifa ettiler. 

Bunların yerine atanmak istenenler de görevi kabul etmediler. Böylece 

kabinede de düzen ve birlik kalmadı.  O sıralarda Harp Okulu 

Komutanı Vehip Bey, bazı genç Sunayları toplayarak “Hürriyet-i 

Ebediye Tepesi”ne götürdü ve orada onlardan  “Halâskâr Zabitan 

Grubu”na karşı, İttihat ve Terakki ile Meşrutiyete bağlılık sözü aldı. 

Ancak bu, İttihat ve Terakki liderlerine yeterli gelmedi ve onları 

hükümetten çekilme kararından vazgeçiremedi.  Öte yandan aynı 

günlerde Arnavutluk’ta bir süreden beri gelişen isyan daha şiddetlendi. 

Orduda disiplinsizlik ve itaatsizlik arttı. Bu gelişmeler üzerine Sadrazam 

Sait Paşa, 15 Temmuz 1912'de, Mebusan Meclisi'nden güvenoyu istedi. 

                                                 
17 Ahmet Bedevi Kuran, aynı eser, s.271  
18 Geniş bilgi için bkz.Tarık Zafer Tunaya, aynı eser, s. 345 vd. 
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Yapılan oylamada, 4'e karşı 196 oyla güvenoyu aldı. Ancak bu da, onun 

iktidarda kalmasına yeterli olmadı. Nitekim, güvenoyu aldığının ertesi 

günü, yani 16 Temmuz 1912 gecesi istifa etmek zorunda kaldı19. 

İttihat ve Terakki iktidarının bu şekilde sona ermesi üzerine, 

ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış duruma bir çare bulabilmek, sarsılan 

hükümet otoritesini yeniden sağlamak amacıyla, tarafsız bir hükümet 

kurulmasına karar verildi. Bunun üzerine, herkesin takdir ve güvenini 

kazanmış, hiçbir siyasi partiye girmemiş olan ve ordu üzerinde de 

büyük nüfuza sahip bulunan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ünlü 

Anadolu Orduları Başkomutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sadrazamlığa 

getirildi. O da, 22 Temmuz 1912'de ‘tarafsız’ hükümetini kurdu20. 

İçerisinde üç eski sadrazamın (Kâmil Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa ve Ferit 

Paşa’nın) bulunmasından dolayı basında buna “Büyük Kabine” adını 

verdiler21. 

İşte ülkede, "düzenin çığırından çıktığı ve sözün ayağa 

düştüğü"22, ülkenin dış ilişkileri ise çok kritik bir duruma geldiği sırada, 

"Büyük Kabine" iş başına büyük ümitlerle getirilmiş oldu. Ne var ki 

kabinenin adının büyük olmasına karşılık dayandığı bir tabanı ve gücü 

yoktu. Bu tarihlerde ise,    Trablusgarp Savaşı sürmekte, basında 

Çanakkale Boğazı’nın önlerinde bulunan İtalyan donanmasının her an 

Boğaz’ı zorlamasının beklendiği belirtiliyordu. Öte yandan da, Balkan 

devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı açacakları savaşın son 

hazırlıklarını yapmaktaydılar. 

 

 

 

 

                                                 
19 Rifat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919) (Askeri ve Siyasi Hayatı), (İkinci 

Baskı), İstanbul 1989,  s.303-308. 
20 Üyeleri arasında üç eski sadrazam bulunduğu için adına "Büyük Kabine" denilen 

hükümetin kuruluşu, kuruluş nedenleri ve üyeleri hakkında geniş bilgi için bkz. Rifat 

Uçarol, aynı eser, s. 298-325;  
21 Hüseyin Cahit Yalçın, aynı eser, c.III., s. 140. 
22 Lütfi Simavi, Sultan Mehmet Reşad Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim,  K. 

2., İstanbul 1340, s. 83. 
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3.“Büyük Kabine“ ve Savaşa Gidiş: 

a. “Büyük Kabine“ İç Siyasetle İlgili Faaliyetleri: 

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından kurulan “Büyük 

Kabine”, 30 Temmuz 1912’de Meclis’e sunduğu programında “her 

şeyden önce ülkede barış ve güvenliği sürdürebilmek için askeri ve sivil 

idarede etkili ve gerekli önlemler almayı esas kabul etmiştir. Kabine, 

ülkenin içerisinde bulunduğu “zorluklara esas olan hoşnutsuzlukların 

kaynaklarını şu dört nedene” bağlamıştır: (a) Genel seçimlerde 

memurların kanuna aykırı şekilde müdahaleleri ve işlemleri; (b) Asker 

ile memurların çeşitli siyasi partilere girmeleri; (c) Görev ve makamların 

dağıtılmasında, kurallardan sapma; (d) Anayasa hükümleri ve 

Meşrutiyetle uyuşmayan yol ve tedbirlere başvurma. Bu program 

üzerinde yapılan görüşme ve tartışmalardan sonra “Büyük Kabine” 

Mebusân Meclisi’nde 45 ret, 9 geçersiz ve boşa karşılık, 113 oyla 

güvenoyu almıştır23. 

Hükümet, programında ağırlığı daha çok iç siyasete yani ülkede 

huzur ve güvenliğin sağlanmasına vermiş, dışişlerine ve o sıralarda 

sürmekte olan Osmanlı-İtalyan Savaşı’na şöyle bir değinmiştir.  

“Büyük Kabine” işbaşına gelmesinden sonra ilk toplantısını 22 

Temmuz 1912’de yaptı. Bu toplantıda ilk olarak, ülkede üç yıldır süren 

sıkıyönetimi kaldırma kararı ile uzun süredir devleti uğraştıran ve 

ülkede son olayların meydana gelmesinde önemli rol oynayan 

Arnavutluk sorununu çözümlemekle ilgili önlemleri aldı. Arnavutluk’a 

Âyan Meclisi üyelerinden kurulu bir inceleme heyetinin gönderilmesine 

karar verdi.  

Böylece Gazi Ahmet Paşa Hükümeti, daha ilk günlerinden 

itibaren, kendisinden önceki İttihat ve Terakki iktidarları zamanında 

meydana gelen iç bunalımı ve Arnavutluk isyanını baskı yoluna 

girmeden yatıştırmayı hedef aldığını ortaya koymuş oldu.  

                                                 
23 Kabine’nin ‘Programı’ ve Meclis’teki görüşmeleri için bkz. Meclis-i Meb’usan Zabıt 

Ceridesi, 2 nci Devre, 1 nci Sene, 43 ncü İçtima, s. 832-850; Meclis-i Âyan Zabıt Ceridesi, 

2 nci Devre, 1 nci Sene, 29 ncu İçtima, s. 251-252; ayrıca Rifat Uçarol, aynı eser, s. 321-

324. 
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Hükümetin kuruluşundan iki gün sonra, 24 Temmuz 1912’de, 

Mebusân Meclisi Başkanı Halil Bey’e “ Halâskâr Zabitan Grubu” imzalı 

bir mektup geldi. Mektupta, Meclis’in feshi isteniyor ve bu isteğin kırk 

sekiz saatte yerine getirilmemesi halinde “üzerimize düşen vatan 

görevini yerine getireceğimizi ihbar ediyoruz” denmekteydi. Ayrıca,  

Arnavutların da aynı istekte bulundukları belirtiliyordu. 

Halâskâr Zabitan Grubu’nun bu mektubu ve diğer gelişmelerin 

iç siyasi ortamı daha gerginleştirdiği sıralarda, 4 Ağustos 1912 günü, 

Hükümetin isteği üzerine Padişah, Meclis’i görev süresinin dolması 

nedeniyle fesheden buyruğu çıkardı. 

Mebusân Meclisi’nin kapatılacağını öğrenen Meclis Başkanı Halil 

Bey ise, Sadrazamın Meclise geleceğini belirttiği saatten önce 

milletvekillerini davet ederek Meclisi topladı. Toplantıda, İttihat ve 

Terakki milletvekilleri, Meclis’in feshine karşı çıkan Arnavut 

milletvekillerini susturduktan sonra, hükümete güvensizlik oyu 

verilmesini ve Meclis’in süresiz tatile girmesini öneren önergeyi 

çoğunlukla kabul etti. Meclis Başkanı da, bir konuşmayla Meclis’i 

kapattı. Böylece Mebusân Meclisi, “Büyük Kabine”ye güvensizlik oyu 

vererek kendisini tatile soktu. 

Meclis’te alınan bu karardan hemen sonra, hükümetin 

bulunmadığı toplantıda alınan kararın  geçersiz olduğunu belirten 

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Mebusân Meclisi’ne giderek sadece 

on bir milletvekilinin katıldığı toplantıda, sonra da beş altı üyenin hazır 

bulunduğu Âyan Meclisi’nde Padişahın Meclis’in kapatılmasıyla ilgili 

buyruğunu okudu. Sadrazam, bu gelişmelerin arkasından yeni 

seçimlerin yapılacağını ve seçimin tam serbestlikle gerçekleştirileceğini 

açıkladı. 

Ancak bu tarihten itibaren daha da gerginleşen siyasi ortamda 

ülkenin en büyük partisi İttihat ve Terakki ile Hükümet arasında 

karşılıklı güvensizlik ve çekişme devletin geleceği üzerinde olumsuz 

gelişmelere yol açtı24.  

“Büyük Kabine”, Meclis’in kapatılmasından hemen arkasından, 

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte siyasetle uğraşmaya başlayan asker 

                                                 
24 Daha geniş bilgi için bkz. Rifat Uçarol, aynı eser, s. 325-338  
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ve memurların bu durumlarına son vermek üzere harekete geçti. 7 

Ağustos 1912’de yaptığı toplantıda, “büyük küçük bütün memurların” 

bağlı oldukları partilerden ilgilerini kesmelerine, hiçbir partiye kesin 

olarak girmeyeceklerine ve tarafsız görev yapacaklarına dair birer senet 

imzalamalarına karar verdi. Bununla birlikte, tarafsız memurlara 

dokunulmayacağına, memurların terfi ve atamalarının bir partiye 

dayanılarak değil, görevlerinde gösterecekleri başarıya göre olacağına 

dair ikinci bir karar aldı25. 

Hükümetin bu kararına göre; memurların, kayıtlı ise partiden 

ayrılacaklarına, siyasetle uğraşmayacaklarına ve halka tarafsız 

davranacaklarına dair kendi el yazılarıyla doldurup imza edecekleri iki 

ayrı “Yemin Senedi” hazırlandı26. 13 Ağustos 1912 tarihinden itibaren 

başta Sadrazamlığın olmak üzere memurlara yemin senetleri 

imzalatılmaya başlandı. Ancak bu uygulama tam olarak 

gerçekleştirilemedi. Valilerden ise senetleri sadece Edirne valisi 

imzaladı. İttihatçılar, memurların o arada valilerin İttihatçıların yerine 

“Hürriyet ve İtilâfın adamları” getiriliyor iddiasıyla karara ve 

uygulamalarına itiraza başladılar. Öte yandan memurların yanı sıra 

askerler de İttihatçı, İtilâfçı, Halâskâran olmak üzere çeşitli siyasi parti 

ve gruplara ayrılmıştı. Bu nedenle “Büyük Kabine”, ordunun da 

siyasetten uzaklaştırılmasını sağlamak üzere, 8 Ekim 1912’de, çeşitli ağır 

cezalar içeren geçici bir kanun çıkardı.  

“Büyük Kabine”nin, devlet görevlilerinin tarafsızlığını sağlamak 

için aldığı kararlar ve bunlara dayalı uygulamalar, kendisinin 

güçsüzlüğü, partiler arasındaki çekişmeler ile Hükümet üyeleri arasında 

baş gösteren düşünce ayrılığı nedeniyle istenen sonucu vermedi27. 

Öte yandan o tarihlerde Devleti uğraştıran önemli konulardan 

biri de Arnavutluk isyanıydı. Aravutluk’ta isyan daha önceki tarihlerde 

başlamıştı. 1912 yılı Temmuz ayına gelindiğinde özellikle Müslüman 

Arnavutların güvenlerini kaybettikleri Sait Paşa Hükümeti’ne karşı 

tepkileri daha artmıştı. Yakova, Üsküp, Priştine, İpek gibi yerlerde bazı 

                                                 
25 Kararların metinleri için bkz. BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları, Defter No: 167, 

Zabıt No: 443, 444. 
26 “Yemin Senetleri”nin metinleri için bkz. İkdam, “Tahlîf Senedâtı”, 14 Ağustos 1912, 

Sayı: 5561, s.2. 
27 Bkz.Rifat Uçarol, aynı eser, s. 339-342. 
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askeri birlikler de bunlara katılmıştı. Arnavutları, İttihatçıların 

muhalifleri, o arada Halâskâran Cemiyeti, öte taraftan başta Karadağ 

olmak üzere bazı devletler kışkırtıyor ve destekliyordu28. 

“Büyük Kabine” işbaşına geldiğinde sürmekte olan Arnavutluk 

isyanını yatıştırmak üzere bazı önlemler aldı. Hükümet Arnavutların 

isteklerinden bir kısmını kabul etti. Bununla birlikte Gazi Ahmet Muhtar 

Paşa’nın daha önce bölgede yaptığı görevler sırasında Arnavutlar 

üzerinde sağladığı olumlu etki nedeniyle isyan hareketi durdu. Ancak 

Hıristiyan Arnavutların isyanı yaz boyunca sürdü. Nitekim 19 Eylül 

1912 tarihli Kabine toplantısında, Molisörlerin “genel isyanı” ve İşkodra 

ve civarına saldırmaları üzerine gereken önlemlerin alınmasına karar 

verildi29.  

Bunlarla birlikte bu tarihlerde Balkan Devletlerinin Osmanlı 

Devleti aleyhinde yoğunlaşan çalışmalarının açıkça ortaya çıkmasından 

dolayı Osmanlı Hükümeti’nin dikkati daha çok onlara yöneldiğinden 

Arnavutluk sorunu geri plana düştü. 

b. “Büyük Kabine” ve Savaşa Gidiş: 

Osmanlı Devleti’nde, yukarıda belirtilen iç çekişmelerden ve 

diğer sorunlardan dolayı, 1912 yaz aylarında bile Balkanlar'da 

aleyhindeki gelişmeler değerlendirilemedi. Öyle ki, İttihat ve Terakki 

iktidarının Dışişleri Bakanı Asım Bey, 15 Temmuz 1912'de, Mebusân 

Meclisi'nde güven oylaması görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, 

"Balkanlardan vicdanım kadar eminim"30 diyebilecek kadar olaylardan 

habersiz olduğunu ortaya koymuştu. 

Nitekim Osmanlı Hükümeti’nin Balkan devletlerinin kendi 

aleyhinde çalışmaları hakkındaki bilgisizliğin ve ilgisizliğin sonucu 

olarak, Sırbistan’ın Avrupa’dan satın aldığı seri ateşli topları Avusturya 

üzerinden ülkesine geçirmek istemiş ancak bu isteği kabul edilmeyince 

Babıâli’ye başvurmuş ve bu silahlarını Selanik üzerinden Belgrat’a 

taşıma iznini almıştır. Taşıma, 1912 yılı yaz aylarında da sürmüştür. Sait 

                                                 
28 Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, aynı eser, c.II., K.I., s. 314; Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve 

Ötesi - Son Hatıralar, İstanbul  1965,  s.319; Ernest Christian Helmreich, The Diplomacy 

of the Balkan Wars, London 1938, s. 96-98. 
29 BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları, Defter No: 169, Zabıt No: 525.  
30 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul 1945, s. 313. 
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Paşa Hükümeti’nin verdiği ve gaflet kabul edilen bu izin sayesinde de 

Sırbistan’ın hücum için askeri hazırlıklarını tamamladığı 

belirtilmektedir31.  

"Büyük Kabine" işbaşına geldiğinde karşılaştığı önemli 

sorunlardan biri de, bir kısım askerin terhis olmak istemesinden doğan 

sorun ve bundan kaynaklanan ordudaki disiplinsiz hareketlerdi.  

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra, ordunun düzenlenmesi 

konusunda büyük bir çalışma başlamış 1910 yılın Eylül ayında yeni 

teşkilatın uygulanmasına başlanmıştı. Ancak Trablusgarp Savaşı’nın 

başlamasından dolayı başlanan çalışmalar tamamlanamadı. Bu nedenle 

Osmanlı Devleti’nde askerlik işleri 15 Aralık 1886 tarihli asker alma 

kanununa göre yürütülmeye devam edildi.  

Buna göre 1912 yılında Türk ordusu; Nizamiye Ordusu, Redif 

Ordusu, Müstahfız Birlikleri ve Aşiret Süvari Birlikleri’nden meydana 

geliyordu. Daimi ordu “Nizamiye Kuvvetleri” adı altında 

oluşturulmuştu. Bu dönemde askerlik süresi yirmi yıldı. Bu sürenin üç 

yılı muvazzaf, üç yılı seferde nizamiye birliklerinin ikmali için ihtiyatlık, 

sekiz yılı redif, altı yılı da müstahfız birlikler için ayrılmıştı32.  

Belirtildiğine göre,  Meşrutiyetten önce nizamiye askerleri, silah 

altında üç yıl kalacakken bu süre genelde altı yedi yılı buluyordu ve 

sonuçta “bıçak kemiğe dayanınca” bir çeşit isyan ve ihtilal ile zorla 

kendilerini terhis ettiriyorlar ve sonra af olunuyorlardı. Bu alışkanlık, 

“yeni döneme (İkinci Meşrutiyet’e) miras kaldı”33. 

İşte Osmanlı ülkesinde gergin bir siyasi havanın ve çeşitli 

bölgelerde isyan hareketlerinin bulunduğu, Trablusgarp Savaşı’nın 

sürdüğü, öte yandan Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da gittikçe 

şiddetlenen bunalımlı bir döneme girdiği sıralarda, “Büyük Kabine”, 29 

Temmuz 1912’de bir kısım askerin terhis edilmesine karar verdi ve karar 

uyarınca terhis işlemi parça parça Eylül 1912’ye kadar sürdü. Bu sürede, 

barış ordusunun yaklaşık üçte birini oluşturan, redif ve ikmal erleriyle 

“eğitim ve tecrübe yönünden ordunun en seçkin kısmın oluşturan 1912 

                                                 
31 Bkz.Cemaleddin Efendi, Hâtırat-ı Siyasîye, İstanbul 1336, s. 33 
32 Harp Tarihi Bşk.lığı, Balkan Harbi (1912-1913), c.I., Ankara 1970,  s.81-89. 
33 Mehmet Nihat, Balkan Harbi, c.I., İstanbul 1340, s. 24. 
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duhullü 65.000 civarında er terhis edildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, daha 

sonra, bu terhis kararının aslında kendilerinden önce Sait Paşa 

Hükümeti tarafından alındığını dolayısıyla sorumluluğun onlara ait 

olduğunu belirtti34. 

Ancak, kararı kim almış olursa olsun önemli olan bunalımlı bir 

dönemde ve deneyimli askere çok ihtiyaç bulunduğu sırada, bu talimli 

askerlerin terhisi, büyük bir hata ve orduya vurulmuş bir darbe olarak 

kabul edilmektedir35. Ancak terhis emrini verenlere göre, ordunun o 

sıralardaki durumu, bu şekilde bir uygulamayı zorunlu kılmıştı36. 

Öte yandan “Büyük Kabine”, 1 Ekim 1912’de seferberlik ilan 

edilince Şark (Doğu) Ordusu komutanlığına Birinci Feri Abdullah 

Paşa’yı, Garp (Batı) Ordusu komutanlığına Ferik Ali Rıza Paşa’yı, 

Vardar Ordusu komutanlığına Ferik Zeki Paşa’yı, Alasonya Ordusu 

komutanlığına da eski Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’yı atadı37. 

Fakat, “İttihat ve Terakki Seraskeri Mahmut Şevket Paşa’nın, ‘o tarafın 

tertibatı noksandır, sonra mesul olurum, kabul edemem… Zabitan 

aleyhimedir; oraya gitmekten korkarım’ cevabı” ile verilen görevi kabul 

etmediği belirtilmektedir38. Bunun yanı sıra komutanlar arasında savaşta 

başarı kazanılamayacağı düşüncesinde olanlar vardı. Bunları başında 

da,”Bulgarlara karşı savaş edecek halde olmadığımızı açıkça söylemiş 

bulunan”39 Abdullah Paşa geliyordu. 

“Büyük Kabine”, bu önemli gelişmeler sırasında yine 1 Ekim 

1912 tarihindeki toplantısında, daha önce sözü edilen Sırplara, 

Avrupa’dan satın aldıkları silahları Selanik üzerinden Belgrat’a 

taşımaları için Sait Paşa Hükümeti tarafından verilen izni iptal etti ve bir 

                                                 
34 Bkz. Rifat Uçarol, aynı eser, s. 367-371. 
35 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, (II. Basılış) Ankara 1951, s. 57; Cavit Baysun, 

"Muhtar Paşa", İslâm   Ansiklopedisi, c. VIII., İstanbul 1959, s. 528. 
36 Daha sonra tartışma ve Yüce Divan'da dava konusu olan "Terhis Olayı" hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Rifat Uçarol,    "Balkan Savaşı Öncesinde Terhis Olayı ve 

Seferberlik İlanı Sorunu", Dördüncü Askeri Tarih Semineri – Bildiriler, Ankara 1989, s. 

257 vd. 
37 Ali Fuat Türkgeldi, aynı eser, s. 65-66. 
38 Ahmet Reşit Rey, Görüp - Yaptıklarım, İstanbul 1945, s. 165. 
39 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1949, s. 66; Ahmet Reşit Rey, aynı eser, 

s. 156. 
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kısmı Selanik’te Üsküp’te bulunan silahlara el konulmasına karar 

verdi40. 

Görülüyor ki, Osmanlı Hükümetleri, 1912 yaz aylarında bile, 

Balkanlar'daki durumu bütün açıklığıyla görüp, gerekli önlemleri 

zamanında alamamıştır. Buna karşılık Balkan devletleri, Osmanlı 

Devleti'nin bu durumundan da yararlanarak, yoğun bir çalışmayla savaş 

hazırlıklarını tamamlamışlardır. 

Nitekim yukarıda kurulduğu belirtilen Balkan Birliği; Osmanlı 

Devleti'nin Trablusgarp Savaşı ile uğradığı maddi ve manevi 

kayıplardan, Yemen ve Arnavutluk gibi iç isyanlardan ve parti 

kavgalarından zor duruma düşmüş olmasından yararlanarak, harekete 

geçme anının geldiğine karar vermiştir. 

Balkan devletleri, 1912 yılı yaz mevsiminin başlarından itibaren 

Makedonya ve Trakya'da ıslahat yapılması ve buraların kendi 

koruyuculukları altına verilmesi gibi, bazı isteklerle harekete geçtiler. 

Sırp, Bulgar, Yunan çeteleri aracılığıyla bunun sağlanması için yaptıkları 

girişimler, Makedonya'da havanın daha da gerginleşmesine, bu da savaş 

ihtimalinin her gün çoğalmasına yol açtı. 

1912 yılı Ağustos ayı ortalarına gelindiğinde, Bulgar kamuoyu 

açıkça savaş istemeye başladı. Karadağ, 1878 Berlin Andlaşması'ndan 

beri göz diktiği Osmanlı sınırlarına saldırdı. Eylül ayında ise Balkanlar 

iyice karıştı. Sofya Elçiliği ve Ataşeliğinden İstanbul’a gelen 19 Eylül 

1912 tarihli raporda, Bulgarların Makedonya’da “ihtilal” hareketi 

başlatacakları, subay ve memurları katledecekleri ve Müslümanların 

çoğunluk bulundukları yerlere bomba atacakları, cinayete girişecekleri 

bildirildi. “Büyük Kabine”, Balkan devletlerinin ve özellikle 

Bulgaristan’ın tutum ve hareketleri üzerine Rumeli’de 29 Eylül 1912’de 

yarı seferberlik yapma kararını aldı41. 

Osmanlı Hükümeti’nin, uluslar arası gelişmelerden çekinerek 

tam seferberlik yerine yarı seferberlikle yetinmek zorunda kaldığı 

günlerde Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan savaş hazırlıklarını 

                                                 
40 Hükümet kararı için bkz. BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları, Defter No: 169, Zabıt 

No: 553. 
41 BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları, Defter No: 169, Zabıt No: 521, 532; Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa, aynı  eser,, s. 62. 
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ilerletmekte, Osmanlı Devleti’ne karşı tutumlarını sertleştirmekteydiler. 

Görünürde Osmanlı Devleti’nin Balkan devletlerinin hepsiyle aynı 

zamanda savaşa girme durumu güçleniyordu. 

Böyle bir gelişme onun aleyhineydi. Nitekim Osmanlı 

Genelkurmay Başkanlığı bu kritik durumu göz önünde tutarak, 29 Eylül 

1912’de hükümete bir rapor göndererek, askerin çok yorgun olduğunu, 

silah ve donatımının eksik bulunduğunu, eksiklerin tamamlanabilmesi 

için en az beş yıllık bir zamanın kazanılması gerektiğinin dikkate 

alınmasını, bu ordunun tek başına birkaç düşmanla savaş etmek 

zorunda kalmaması için gerekli siyasi önlemlerin hemen alınmasını, 

bildirdi 42. 

Balkanlar'daki bunalımın şiddetlendiği sıralarda ise,  daha 

cüretkâr tutum takınan Balkan devletlerinden “kimisi Rusya’ya kimsi 

Avusturya’ya, kimisi de Fransa ve İngiltere’ye güveniyordu 43. Bu da, 

Balkan bunalımını bir Avrupa sorunu haline getiriyordu. 

Rusya, Avusturya'nın işe karışmasından, dolayısıyla bu devletle 

savaşa girmekten çekinmekteydi. Ancak, Balkan birliğinin kurulması 

sırasında bölgede sağladığı üstünlüğü de kaybetmek istemiyordu. 

Fransa ise, Balkan birliğini, Almanları zor duruma düşüreceğinden 

memnunlukla karşılamıştı. Bundan dolayı Avusturya ve Almanya'nın 

Rusya'ya savaş açması halinde, kendisinin de bu devletin yanında yer 

alacağını açıkladı, Rusya'ya bu konuda garanti verdi. İngiltere de, 

Balkanlar'daki statükonun değişmesini ve savaş çıkmasını istemiyordu. 

Böylece, Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletleri, Balkanlar'da bir 

defa daha karşı karşıya gelmiş bulunuyordu. Fakat aralarındaki güç 

dengesi bunların etkili şekilde harekete geçmesini önlüyordu. Bu 

nedenle de, görünüşte Balkanlar'da barışın korunmasından yanaydılar. 

Ancak bunun için hiçbir etkili önlem alma yoluna gitmiyorlardı. Bu 

açıdan, "Hepsi fikir vermeye hazırdı. Fakat iş sorunu çözümleyecek esas 

adımları atmaya gelince, hiçbiri hazır değildi"44. 

                                                 
42 Raporun metni için bkz. Harp Tarihi Bşk.lığı, aynı eser, c.I., s.272, “EK - 11”. 
43 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, Kahire 1932, s. 2. 
44 Ernest Christian Helmreich, aynı eser, s. 98; Ayrıca bkz. Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir 

Hatıra, Kahire 1932, s. 2; Yusuf Hikmet Bayur, aynı eser, c. II., K. I, s. 306-312. 
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Büyük Devletlerin bu tutumlarından da cesaret alan Balkan 

devletleri, 30 Eylül 1912'de seferberlik ilan ettiler. 1 Ekim 1912'de de, 

Osmanlı Devleti  bu defa tam seferberlik ilan etti ve bazı önlemler 

almaya başladı. Bu arada Balkanlıların yaptıkları kışkırtmalar, Türk 

kamuoyunda duyulan tepkiyi şiddetlendirdi. İstanbul'da, Hükümetin 

savaş kararı alması için gösteriler yapılmaya, yani baskılara başlandı. 

Balkan devletlerinin Türkiye’ye karşı kışkırtıcı tutum ve 

davranışları Türk kamuoyunda bu devletlere duyulan tepkiyi 

şiddetlendirmekteydi. Nitekim 1912 yılı Ekim ayı başlarında basında 

”savaşın kesin olduğu”, “savaş bizim de işimize gelir” gibi başlıklar 

görülmeye başlandı. 

3 Ekim 1912 günü Dârülfünûn (Üniversite) öğrencileri 

İstanbul’da savaş lehinde yürüyüş yaptılar. Bundan bir gün sonra bu 

defa Hürriyet ve İtilâf Fırkası (Partisi) hükümeti desteklediğini 

göstermek üzere Sultanahmet Meydanı’nda miting düzenledi45. 

Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde bu gelişmeler olurken 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti, bütün gücü ile gelmekte olan 

savaşı önlemeye çalışıyordu. Bunun için Rumeli’de geniş ölçüde ‘ıslahat’ 

yapmaya, Arnavutluk sorununu tümüyle çözümlemeye uğraşıyordu. Bu 

amaçla 1878 Berlin Andlaşması’nın 23. Maddesine göre 1880’de 

hazırlanmış olan ‘ıslahat tasarısını’ Rumeli’de uygulama konusundaki 

Balkan devletlerinin önerisini kabul etti ve bunu 5 Ekim 1912’se büyük 

devletlerin İstanbul elçilerine bildirdi. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti’nin 23. Madde ile ilgili 

kararı halk arasında duyulunca büyük tepki doğurdu. İttihat ve Terakki 

taraftarları bu tepiyi yeniden iktidara gelebilmek için bir fırsat olarak 

görüp gençliği el altından tarafsız hükümete karşı kışkırttılar46. Ayrıca, 

eldeki askeri gücün kazanacağı zaferle Balkanların elde tutunabileceği 

düşüncesinde olduklarından savaş lehinde propagandaya giriştiler. 

Bunları da etkisiyle Dârülfünûn (Üniversite) öğrencileri ve onlara 

katılan halk, 7 Ekim 1912 günü hükümetin toplantı halinde bulunduğu 

                                                 
45 İkdam (Gazetesi), 3 Ekim 1912, Sayı: 5609; Sabah (Gazetesi), 3,4,5 Ekim 1912, Sayı: 

8275-8277. 
46 Ahmet Reşit Rey, aynı eser, s. 157, 184; Cemil Conk, Hatıraları  Balkan Harbi 1912-

1913, İstanbul 1947, s. 7. 
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Babıâli’ye (Hükümet Konağı’na) yürüdüler. Bu gösterinin yapılacağı 

İstanbul’da oturan yabancılar tarafından hükümete haber 

verildiğinden47 Babâli’nin kapıları kapatılmıştı. Bunu gören öğrenciler 

‘Sadaret kapısını kırdılar ve binlerce kişiden oluşan halk avluya girdi ve 

“Hükümetin milli haysiyeti koruması için hemen harp ilan etmesini” 

istemeye ve “Harp isteriz, yaşasın harp!.. Kahrolsun hainler, kahrolsun 

23. Madde!..” diye bağırmaya başladılar48, sadrazamın dışarıya 

çıkmasını istediler. 

Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, bu gelişmeler üzerine 

avluya çıktı ve göstericilere bir konuşma yaptı. Bunda, “Harp denilen 

şeyi biz biliriz. Fiiliyatı laf ile söylendiği gibi kolay değildir…” diyerek, “ 

Zivin ve Yahniler muharebelerinden ve kendi zaferlerinden söz ederek 

güç hal ile bunları dağıtabildi”49. Böylece, “Babıâli Nümayişi 

(Gösteresi)” adıyla anılan bu hareketten yararlanarak  İttihat ve Terakki 

taraftarlarının Cemiyeti yeniden iktidara getirmek çabaları sonuçsuz 

kaldı50. Ancak bu gösteri, hükümete ve onun izlediği iç ve dış siyasete 

karşı büyük bir kitlenin var olduğunu gösterdi. 

İşte bu hava içerisinde, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti, 

barışı korumaya çalışırken, 7 Ekim 1912 günü Karadağ Osmanlı 

Devleti'ne resmen savaş ilan etti. Bunun üzerine aynı gün Osmanlı 

Devleti de Karadağ'a savaş ilan ederek karşılık verdi. 

Böylece gittikçe yaklaşan Balkan Savaşı'nın ilk işareti, 8 Ekim 

1912'de Osmanlı-Karadağ Savaşı'nın fiilen başlamasıyla ortaya çıkmış 

oldu. Artık savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Bunu Büyük Devletler de 

anlamıştı. Ancak, Balkanlar'da geniş çapta çıkacak savaşın, bir dünya 

savaşı olmaması ve Avrupa'ya sıçramamasına çalışıyorlardı. 

Nitekim, Balkanlar'daki durumun bu şekilde şiddetlenmesi 

üzerine, Osmanlı Devleti'nin Balkanlıları yenebileceğini düşünen 

Avusturya ve Rusya, bütün Büyük Devletler adına, 8 Ekim 1912'de bir 

bildiri yayınlayarak, Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında 

                                                 
47 Cemaleddin Efendi, aynı eser, s. 40. 
48 Harp Tarihi Bşk.lığı,  aynı eser, c.I., s. 77; Galip Vardar,aynı eser, s. 99. 
49 Bkz. Rifat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919) (Askeri ve Siyasi Hayatı), 

(İkinci Baskı), İstanbul 1989,  s. 379-381. 
50 Şeref Çavuşoğlu, “Babıâli Baskını”, Yakın Tarihimiz, c.I., İstanbul 1962, s. 195. 
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savaş çıkacak olursa, bu savaşın sonunda Rumeli'de sınır değişikliğini 

kabul etmeyeceklerini, yani Balkanlarda statükonun devam edeceğini 

açıkladılar51. Bu arada da, Osmanlı Devleti'nden, 1878 Berlin 

Andlaşması'nın 23. maddesinin ve buna göre 1880'de hazırlanan 

reformların Balkanlar’da uygulanmasını istediler. 

Osmanlı Devleti, Büyük Devletler’in bu isteklerine olumlu yönde 

cevap hazırlarken, bu defa, Balkan devletleri de aynı istekleri, 13 Ekim 

1912'de, bir ültimatomla Osmanlı Devleti'ne bildirdiler. Buna ek olarak 

da seferberliğin kaldırılmasını istediler. Babıâli, çok ağır koşullar taşıyan 

bu ültimatomu reddetti. Bunun üzerine, 17 Ekim 1912'de, Bulgaristan ile 

Sırbistan, bir gün sonra da Yunanistan Osmanlı Devleti'ne savaş ilan 

ettiler. Böylece, "Balkan devletlerinin öteden beri istedikleri oldu. Savaş 

başladı..." 52. 

c. Savaş Öncesi Osmanlı Ordusunun Durumu: 

 Osmanlı Devleti, yukarıda açıklanan nedenlerin de sonucu 

olarak, savaşa yeterli şekilde hazırlanamadan girmiştir. Gerçi ordunun 

donatımı oldukça iyiydi. Fakat Rumeli'de bu ordunun yığınağı ve savaş 

düzeni zamanında yapılamamış ve gerekli önlemler alınamamış, alınan 

önlemler de yanlış yapılmıştı. Öyle ki, seferberlik ilanından sonra bile, 

ordunun bu bölgede yapacağı harekât için elde doğru dürüst bir planı 

yoktu53. Ayrıca erzak durumu iyi değildi. Nitekim savaşın başladığı 

sırada, piyasada yerel ihtiyaçları bir haftadan fazla idare edecek ölçüde 

tahıl bile yoktu. Diğer taraftan ordunun ulaşım ve ikmal durumu da 

kötüydü. Ordunun eğitim ve öğretimi eksikti. Subaylar arasında 

particilik yayılmıştı İttihatçı ve İtilâfçı olmak üzere iki grup 

bulunmaktaydı. “Bu iki grup birbirini dinlemiyor, birbirinin verdiği 

emir, diğerleri tarafından kasten tatbik olunmuyordu. Bu meyanda saf 

Mehmetçikler de zehirleniyordu. Hele gayrimüslim erler arasında 

itaatsizlik ve ihanet vakaları çoğalıyordu”.  Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya 

göre de, particilikten doğan ikilik subaylar arasında olması gereken ast 

üst ilişkilerini bozmuştu. Bunların yanı sıra subaylar arasında bir de 

                                                 
51 Halil Menteşe, "Hatıraları", Cumhuriyet (Gazetesi), 27 Ekim 1946, Tefrika 14. 
52 İkdam (Gazetesi), 18 Ekim 1912 (1328), Sayı 5624; Tasvir-i Efkâr (Gazetesi), 19 Ekim 

1912 (1328), Sayı 562. 
53 Mahmut Muhtar Paşa, aynı eser, s. 7-8; Birinci Ferik Zeki, 1912 Balkan Harbine Ait 

Hatıralarım, İstanbul 1337, s. 4; Ahmet Reşit Rey, aynı eser, s. 164-165. 
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“alaylı” ve “mektepli” olmak üzere de ikilik vardı. Bu durumlardan 

kaynaklanan çekişmeler ise orduda, disiplini bozmuştu. Üstelik 

ordunun ve halkın morali de iyi değildi54. 

Bunların yanı sıra savaşın yürütülmesinde büyük etkiye sahip 

olacak donanma yönünden, Osmanlı Devleti, denizlerde en önemli 

rakibi Yunanistan’ın gerisindeydi. 

Osmanlı Devleti, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda donanmasının 

güçsüzlüğünün ve Ege Denizi’nde Yunan donanmasının üstünlüğünün 

ve egemenliğinin getirdiği olumsuz etkileri görmüştü. Bu nedenle İkinci 

Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra, 1909’da, daha önce 

belirtildiği gibi, donanmasını güçlendirmek üzere harekete geçmişti. 

Aynı tarihlerde, 1909’da, Yunanistan’da askeri bir darbe olmuş ve yeni 

Atina Hükümeti de donanmasını daha güçlendirmenin peşine 

düşmüştü. Böylece iki ülke, Ege Denizi’nde birbirlerine karşı üstünlük 

sağlamak üzere silahlanma yarışına girişmişti. 

Osmanlı Devleti, bu amaçla, kara ordusu için bir süreden beri 

Alman generallere görev verdiği gibi bu defa donanması için de İngiliz 

amiralleri ülkeye davet etmiştir. Nitekim İngiltere, 2 Şubat 1909’da 

Amiral Douglos A. Gamble’i, sonra da onun yerine Mart 1912’de Amiral 

Arthur H.Limpus’u Türkiye’ye göndermiştir. Ancak bu İngiliz 

amiralleri Osmanlı donanmasını modernleştirmede başarılı 

olamamışlardır. Hatta, İngilizlerin Türk donanmasını güçlendirmeyi 

pek istemedikleri, ıslahat yerine oyalama yolu tuttukları da 

belirtilmektedir.    

Bu arada Yunanistan da, bir yandan İngiliz amirallere 

donanmasında görev verirken öte yandan Almanya ve İtalya’dan savaş 

gemileri alarak Osmanlı donanmasına üstünlüğü sağladı. Bunun 

üzerine Osmanlı Devleti, yeni savaş gemileri satın almak için 1910 

yılında İngiltere’ye başvurdu, ancak ondan olumlu cevap gelmedi. 

Bunun üzerine Almanya’dan iki eski zırhlı satın aldı. 

                                                 
54 Daha geniş bilgi için bkz. Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, İstanbul 1964, 

s. 81-82; Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı eser, s. 73;  Birinci Ferik Zeki, aynı eser, s. 5-6; 

Kâzım Özalp, "Özalp Atatürk'ü Anlatıyor", Milliyet (Gazetesi), 12 Kasım 1969, Sayı 

7893, Tefrika No. 3: Talât Paşa, Hatıraları, İstanbul 1946, s. 18; Harp Tarihi Bşk.lığı,  aynı 

eser, s. 149-151; ayrıca Rifat Uçarol, aynı eser, s. 391-394. 
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Bu bakımdan Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı ve Yunan 

donanmaları birbirlerine denk görünüyordu. Ancak Balkan Savaşı 

patladığı sırada Yunanistan, İngiltere’den dört, Almanya’dan iki yeni 

Muhrip aldı. Bunlar da Yunan donanmasına Ege’de üstünlük 

kazandırdı55. Osmanlı donanmasının ise, bütün çabalara rağmen, silah, 

cephane, personel, eğitim ve seferberlik planı gibi birçok konuda önemli 

eksikleri ve yetersizlikleri giderilemedi. 

Bunlarla birlikte, 1911-1912 Trablusgarp Savaşı, Osmanlı 

kamuoyundaki savunma heyecanını yükselti ve halkı devlete, savaş 

gemileri ile savaşlarda yeni yeni kullanılmaya başlanan uçaklardan alım 

için devlete mali destek sağlamak amacıyla bağış kampanyaları 

düzenlemeye, devleti de kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirme 

çalışmalarını hızlandırmaya ve aynı zamanda hava kuvvetini kurmaya 

yöneltti56. Ancak bunlardan da kısa sürede istenilen sonuç alınamadı. 

İşte Osmanlı Devleti, böyle bir kara ve deniz kuvveti ile, geçekte, 

yeterli ve uygun olmayan askeri ve siyasi durumda Balkan Savaşı’na 

girmek zorunda kalmıştır. 

Osmanlı Devleti, Balkan Devletlerine karşı savaş için bölgedeki 

kuvvetlerini “Şark Ordusu (Doğu Ordusu)” ve “Garp Ordusu (Batı 

Ordusu)” olmak üzere ikiye ayırmıştı. Bunların, sefer planındaki toplam 

asker sayısı 812.663 olarak belirlenmişti. Ancak, Balkan Savaşı’nın 

başlarındaki, 21 Ekim 1912’de, asker mevcudu ise toplam 290.000 idi. 

Aynı tarihlerde (Ekim 1912) Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve 

Karadağ ordularının toplam asker mevcudu ise yaklaşık 482.000 idi. 

Tarafların bu askeri durumu çerçevesinde, Osmanlı Devleti’nin, 

115.000 mevcutlu “Doğu Ordusu” Trakya’da Bulgarlara karşı, 175.000 

mevcutlu “Batı Ordusu” da Makedonya ve Arnavutluk’ta Yunan, Sırp 

ve Karadağlılara karşı çarpışacaktı57. Bu bakımdan taraflar arasında 

                                                 
55 Bkz. Bilal N. Şimşir, Ege Sorunu Belgeler, c.I., (1912-1913) - Aegean  Question, V.I., 

(1912-1913), Ankara 1989, s, L-LIII. 
56 Halkın yaptığı bağışlar hakkında bkz. Rifat Uçarol, “Türk Havacılığını Güçlendirme 

Kampanyası İlk Defa 1912 Yılında Nasıl Başlamıştı?,” Hava Kuvvetleri Dergisi,  Sayı: 

263, Ankara Eylül 1977, s. 3 vd. 
57 Osmanlı  ordusunun durumu hakkında geniş bilgi için bkz.Harp Tarihi Bşk.lığı, aynı 

eser, s. 132 vd. 
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savaş “Doğu Cephesi” ve “Batı Cephesi olmak üzere iki cephede 

yapıldı. 

Böylece Osmanlı Hükümeti, Balkan devletlerinin isteklerine ve 

kışkırtmalarına rağmen, içinde bulunduğu sıkıntıların ve bir de büyük 

devletlerin Balkan bunalımındaki tutumlarının etkisiyle dört Balkan 

devletine karşı aynı anda savaşa girmeye taraftar olmamıştı. Ancak, 

Balkan devletlerinin uzlaşmaz hareket ve tutumları ile iç baskıların 

sonucunda, daha önceden hazırlıkları yapılmış olan savaşı önleyememiş 

ve saldırıya uğraması üzerine de Balkan Savaş’ına girmeye mecbur 

kalmıştır58.  
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BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ HAZIRLANAN SEFERBERLİK 

PLANLARI MESELESİ 

Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI*  

Ahmet İzzet Paşa’nın Genel Kurmay Başkanlığı sırasında 

hazırlamış olduğu projelerden en önemlisi, belki de üzerinde en fazla 

konuşulanı, Balkanlarda çıkması muhtemel harplerle ilgili olarak 

hazırladığı seferberlik planlarıdır. Balkan hükümetlerinin her biri ile ayrı 

ayrı veya birkaçıyla toplu olarak savaşa girilmesi ihtimallerine göre beş 

ayrı savaş plânı ve bunlara göre yığınak cetvelleri hazırlanmıştır1.  

Kendisinin “Balkanlar'da çıkması muhtemel harplere dair” 

başlığı ile adlandırdığı bu 12 projeden ilk beşini bizzat hazırlamıştır. 

Bunlar içerisinde, Balkan Harbi'nde tatbike en uygun olanı,  5 

numaralı sefer plânı olduğu halde, bu plân ordulara tebliğ 

edilmemiş ve seferberliğin başında, şark ordusuna 1 nolu, garp 

ordusuna da 4 nolu plân verilmiştir2. Bu plânlardan1 nolu sefer plânı 

Bulgaristan’a karşı,2 nolu sefer plânı Bulgaristan ve Yunanistan'a karşı,

 3 nolu sefer plânı Yunanistan'a karşı,4 nolu sefer plânı üç 

Balkan Devleti’ne (Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’a) karşı,5 nolu 

sefer plânı dört Balkan Devleti’ne (Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve 

Karadağ'a) karşı muharip olduğumuza göre tertip edilmiştir. 

Romanya'nın ne tek basma, ne de diğer bir Balkan devletiyle birleşerek 

bize karşı harbe girişmesi için bir sebep olduğundan, bu devlete karşı, 

bir askerî harekât düşünülmemiştir3.  

Ahmet İzzet Paşa, Erkân-ı Harbiye-i Umumîye Riyaseti’ne 

geldiği zaman, kendisinden öncekilerden bu konuda hiç bir şey 

devralmamıştır. Mahmut Şevket Paşa daha üçüncü ordu kumandanı 

iken, bu ordunun Bulgarlar'a karşı yığınağı meselesinde aralarında 

anlaşmazlık meydana gelmiş olduğundan Goltz Paşa, İstanbul'a 

geldiğinde, İzzet Paşa'nın, 2 ve 3 nolu sefer planları kendisine 

gösterilmiş, o da değişiklik yapmaksızın takdir ederek onaylamıştır. 

Yalnız, Goltz Paşa Bulgarlar’ın büyük kuvvetlerle Makedonya’ya 

                                                 
1 Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, I, Nehir Yay., İstanbul 1992, 48 
2 Genel Kurmay ATASE Arşivi,  A-ı/15, kls. 122,   D. 1/29, F. 1, 2/1-11, 22, 23, 2/4-10. 
3 ATASE Arşivi, aynı belge; Ahmet İzzet Paşa, “Harb-i Umumî’nin Vuku' ve Ziya'nda 

Mesuller ve Mesuliyetler”, Akşam, 23 Mayıs 1928, Sy. 3455 
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taarruz etmeleri ihtimalini daha kuvvetli bulmuşsa da,  bunun tertibata 

bir etkisi olmadığından, Paşa'nın Şark ve Garp ordularının yığmağı 

hakkındaki düşüncelerini tasvip etmiştir,  

İzzet Paşa, Yemen'e hareketinden önce, küçük Balkan devletleri 

ittifakına karşı düzenlediği 3 ve 5 numaralı sefer plânları, o zaman ikinci ve 

üçüncü ordu kumandanlıklarında bulunan Abdullah ve Hadi Paşalar ile 

kurmay başkanları İstanbul'a çağrılarak kendilerine gösterilmiş, böylece 

fikir birliği sağlanmıştır. Ahmet İzzet Paşa hatıratında, bir incelemeye 

dahi gerek görülmeden harp sırasında hükümsüz sayılan bu plânların, 

geniş bir tafsilâtını vermektedir. Biz burada, Türk Harp Tarihi’nde 

cidden büyük bir öneme haiz bu harp plânlarından Türk Ordusu için 

Balkan Harbi'ne hazırlanmak üzere emredilen 1, 4 ve bilhassa Balkan 

Harbi'ndeki duruma en uygun olan 5 numaralı sefer plânları üzerinde 

duracağız4.  

1) 1 Numaralı Harekât Plânı  

Lâyihada Bulgarların bizimle yalnız başlarına savaşa girişmeleri 

hâlinde hazırlanan bu planda 1. ve 2. ordularla 4. Ordudan çağrılacak 

kuvvetlerin Trakya'ya ve 3. ve 5. ordular kuvvetlerinin Makedonya'ya 

tahsisine karar verilmekte ve düşmanın büyük kısmına karşı 

savunulurken diğer cephede taarruz olunması lüzumu belirtilmekteydi5.  

Yalnız Bulgarlar'la harp halinde uygulanmak üzere hazırlanan bu 

planda, Bulgarlar’ın Osmanlı Devleti ile harbe girdikleri takdirde bütün 

kuvvetlerini batı ve doğuya, yani 2/3 kuvvetlerini Trakya'ya ve 1/3 

kuvvetlerini de Makedonya'ya ayıracakları farz edilmiş fakat seri bir 

hareketle İstanbul’u tehdit etmek üzere büyük kısmını Trakya'ya toplama 

ihtimâli göz önüne alınmıştır. Plana göre, Bulgar taarruzunun bütünüyle 

Meriç hattından batı ile doğu ve Tunca doğu havzasından kuzey-güney 

doğrultusunda ilerleyeceği, fakat büyük kuvvetleriyle Istranca silsilesiyle 

Tunca - Aşağı Meriç hattı arasından kuzey-güney istikametinde 

yürüyerek ondan sonra İstanbul'a doğru doğu-güney istikametine 

yöneleceği farz edilmiştir.  Buna karşı tedbir olarak :  

                                                 
4 Bu planlar hakkında geniş bilgi için bakınız : Metin Ayışığı, Mareşal Ahmet İzzet Paşa (Askerî 

ve Siyasî Hayatı), T.T.K. Yay., Ankara 1997, s. 26-33 
5 Ahmet İzzet Paşa, aynı eser, 120 
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Trakya cephesinden düşmanın saldırması durumunda, karşı 

tedbir olmak üzere üç nehrin ve birçok yollarla demiryolunun kesişme 

noktası olan Edirne'nin uzun bir kuşatmaya mukavemet edebilecek bir 

şekilde kalıcı olarak, kuzeyden gelecek büyük bir ordunun Tunca -Meriç 

çizgisiyle Istranca arasından geçebileceği istikametlerin en 

doğusundakilerin birleşme noktaları olan Kırkkilise'nin de Edirne'nin 

tahkimatının tamamlanmasından sonra, yine kalıcı hâle getiriliyordu. 

Ayrıca ordunun sağ yanına dayanak noktası olabilmek için düşmanın 

sahra tahrip araçlarına bir hafta-on gün kadar karşı koyabilecek şekilde 

tahkimi ve Dimetoka'nın Kuzey - Batısında Orlu köyü civarında 

Meriç'ten başlayarak Dimetoka'nın batısında Kızıldeli suyuna bitişen bir 

mevziin ve Uzunköprü civarında Meriç’in teşkil ettiği dirseğin batısında 

bulunan sırtların seferberlikle beraber civar halk ve istihkâm taburları 

vasıtasıyla inşaatına teşebbüs olunuyordu6.  

1) Üç nehrin ve birçok yol ile trenlerin birleşme yeri olan 

Edirne’nin uzun bir muhasaraya dayanacak şekilde ve kuzeyden gelecek 

bir ordunun Tunca-Aşağı Meriç hattı ile Istranca silsilesi arasından 

geçebileceği yolların en doğrusu olan yerlerin tahkimi,  

2) Kırklareli-Edirne tahkimatından sonra, eski tahkimatın 

takviyesi ve harp esnasında ordunun sağ yanına bir dayanak noktası 

olabilmesi için topçu ateşine en az 10 gün kadar direnecek şekilde 

tahkimi,  

3) Dimetoka'nın batısındaki Orlu köyü civarında Meriç'ten 

başlayarak Kızıldeli suyuna ve oradan yine Meriç'te sona eden bir 

mevziin seferberlikle beraber tahkimi için önceden hazırlık 

yapılmasının tavsiye edilmesi,  

4) Seferberlikte Edirne-Kırklareli ve Dimetoka’ya yeteri kadar 

takviye olunacak kuvvet ayırdıktan sonra, asıl ordunun bu üçgen içinde 

Havza-Hasköy havalisinde toplanması düşünülmüştür.  Bundan başka 

Bulgarlarla meskûn olan Istranca dolayının güveni ve yığmağın 

Örtülmesi için, o havaliye sevk olunacak keşif kollarına istinad olmak 

üzere Vize-Pınarhisar hattına bir tümenin ilk seferber olacak 

kıtalardan gönderilmesi tavsiye olunmaktadır.  

                                                 
6 Ahmet İzzet Paşa, 120-121 
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Yunanistan’ın harbe girmesi durumunda, Kırcaali kuvveti, 

arkasını denize veremeyeceğinden, Ahmet İzzet Paşa tarafından tertip 

olunan 5. projede, buraya asker ayrılmamıştır. Kırcaali müfrezesi 

yolunda hareket etse, 1877/78 Harbi'nde görüldüğü üzere, düşmanın bu 

kolu uzun müddet orada tutulabilirdi. Fakat alaydan yetişmiş olan Yaver 

Paşa, böyle nâzik ve mühim görevi lâyıkıyla yerine getiremezdi7.  

Düşman büyük kısmı ile Arda'nın güneyinden Meriç hattına 

taarruz ederse, ilk iş olarak, cephede savunma ve duruma göre, 

Edirne-Dimetoka köprübaşından karşı taarruza geçilebilirdi.  Şayet 

düşman Dimetoka'nın güneyinden dolaşarak Meriç'i geçmeye 

teşebbüs ederse, ya Edirne-Dimetoka'dan çekilme hatlarına veyahut 

Meriç’i geçerken Dimetoka'nın doğusundan yanlarına taarruz 

olunabilirdi. Esasen gerilerde toplanma fikri, önce Ahmet İzzet Paşa 

tarafından ileri sürülmüş olduğu halde, Balkan Harbi'ndeki elîm 

olaylardan müteessir olan bazı kişiler, bu fikre o kadar sahip çıkmışlardır 

ki, yalnız Bulgarlar'la harp ihtimâlinde dahi, orduyu Çorlu'ya kadar geri 

almayı tavsiye etmediğinden dolayı paşayı suçlamışlardır. Fakat ondan 

önce, plânları hazırlamak sorumluluğunu taşıyanlardan, bu konuda, ne 

sözlü ve ne de yazılı bir teklif almıştır. Onun Erkân-ı Harbiye-i Umumîye 

Reisliği'ne tayini esnasında hâkim olan fikirler,  Bulgarlar’ın Trakya ve 

Makedonya’dan taarruz etseler bile büyük kısımlarıyla Meriç vadisini 

takip ve Edirne'nin güneyinden nehri geçmeye teşebbüs edecekleri 

yolunda idi. Karşı tedbirler hakkında ise, hiç bir fikir yoktu.  

Harpte araziyi terk etmek, meskûn halkı sefalete düşüreceğinden, 

böyle bir fedakârlık ancak büyük bir yenilginin önüne geçmek için 

alınabilirdi. Halbuki İzzet Paşa, yalnız Bulgarlar ile karşı karşıya 

kalındığı takdirde, o da, Havza civarındaki yığınakta pek büyük bir 

tehlike görmediği için böyle bir çekilmeyi kabul etmiştir. O düşmanın 

bazı hatalarından da faydalanarak, mümkün mertebe vatan toprağının 

işgal edilmesini önlemek istemiştir. Zira onun ifadesiyle, memleket bu 

sebeple ayaklar altında çiğnetilemezdi8. Fakat asıl yığınağın burada 

                                                 
7 Bu Yaver, Paşanın daha sonra Sultan Vahdettin'e baş mâbeynci olan Yaver Paşa 

olmadığını hatırlatmaktadır. 

Bk. Ahmet İzzet Paşa, Aynı tefrika, Akşam, 26   Mayıs 1928,    Sy. 3456. 
8 Ahmet İzzet Paşa, Aynı tefrika, Akşam, 27 Mayıs 1928, Sy. 3457.  
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yapılmasının diğer sebebi de, muhtemel bir arazi kaybı ile ilgilidir. 

Meselâ, Goltz Paşa’nın düşüncesine göre, düşman Trakya harekât 

alanına az kuvvet bırakarak, büyük kısmıyla Makedonya’ya taarruz eder 

ve istediği bazı önemli noktaları ele geçirirse,  bu takdirde, Teselya 

Harbi’nde olduğu gibi,  büyük devletlerden bir veya birkaçının 

tavassutlarıyla mütareke yapılabilir ve zapt olunan yerler bir 

olupbitti ile alınmıştır diye, düşmana terk edilebilirdi.  

İşte böyle bir ihtimale karşı plan, Osmanlı Devleti'nin, birinci ve 

ikinci ordularını toplayıp, vakit kaybetmeden derhal taarruza geçerek, 

mütareke yapmadan önce Bulgaristan arazisine girmiş olması fikrine 

dayanmakta idi. Ahmet İzzet Paşa'ya göre, eğer düşman büyük 

kısmıyla, onun tahmin ettiği gibi,  Trakya harekât alanında süratle 

tahkimat yapar ve dağılmaksızın asıl kuvvetleriyle Tunca’nın 

doğusundan ilerlerse Osmanlı süvarisinin üstünlüğü sebebiyle, bu 

harekât zamanında fark edilirdi. Bunun üzerine, Havza-Hasköy 

dolaylarındaki kuvvetleri Alpullu-Babaeski civarına, Dimetoka 

kuvvetlerini de Ergene'nin güneyinden Hayrabolu deresinin gerisine 

çekerek, kesin sonuçlu bir muharebeye karar verilmiştir. Fakat sonradan 

yapılan keşifler neticesinde, bu mevzi yerine Lüleburgaz vadisinin 

gerisine çekilmek daha uygun görülmüştür. Böylece, tahkimat için biraz 

daha zaman kazanılacağı gibi, bu mevzi de, Alpullu mevziinden daha 

sağlam bulunmuş ve kesin çarpışmada,  Edirne,  muhasara 

kuvvetlerinin katılmasını daha çok güçleştirmiş olacağı düşünülmüştür.  

İzzet Paşa’nın, kendisinin de ifade ettiği üzere planlarında ilk 

olarak epeyce arazinin düşman işgaline terk edilmesi gibi bir mahzur 

göze çarpmaktadır. Fakat bu ülkenin coğrafî konumu, arazinin 

genişliğine oranla nüfusun azlığı ve yollardaki nakliye araçlarının 

seyrekliği gibi sebeplerden dolayı, acı bir zaruret hükmündedir. 

Düşman bizden önce seferber olur ve kuvvetlerini sınırda toplayıp 

yığabilirdi. Öyleyse bir karış arazi vermemek için seferberliğini 

tamamlayamayan birkaç kolordu ile fedakârca bir mukavemette 

bulunur, hele saldırıya da cesaret edilirse kısım kısım olarak ordunun 

dağılmasına meydana verirdi.  Bu suretle topraklarımız kısmen değil, 

bütünüyle ayaklar altında çiğnetilir, fazla olarak birçok ağır şartlara 

da boyun eğmeye mecbur olurduk. İşte İzzet Paşa, bu gerçekleri ileri 

sürerek umumî efkârı böyle bir kötü başlangıca, yani geri çekilme 
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savaşına alıştırmaya çalıştı. Ahmet İzzet Paşa’ya göre, “Savaş, milletlerin 

hayatında bir bunalımdır, vatanın bedenine ansızın bulaşmış bir 

hastalıktır. Sevdiğiniz bir hastayı tedavi için doktorlar, bazı acı ilâçlar 

kullanılmasına, can yakıcı ve usandırıcı tedavi tarzına gerek duyabilirler.   

Eğer şefkat şevkiyle uygunluk göstermez, sevgili hastanızın bir 

süre için biraz daha fazla acı çekmesine razı olmazsanız, ölümüne sebep 

olursunuz. Bunun gibi savaş hastalığı da birtakım acı vasıtaların 

seçilmesiyle tedavi olunur. Bunlara razı olmak gerekir. Savaşta asıl olan 

galibiyettir. Dolayısıyla hep bu düşünceye hizmet edilir. Arazi terki gibi 

şeyler, asıl amacı elde etmeye hizmet eden ayrıntılardır. Sonunda bir 

kumandan gerektiği takdirde bir miktar araziyi boş bırakır, terk ederse 

böyle bir kumandanın güvensiz bir kimse olduğu düşünülmemelidir”9.  

İkinci proje Sırbistan'a ve Karadağ'a karşı yapılacak savaşa aitti. 

Sırbistan'a karşı da gerek üçüncü ordu, gerekse Trakya ve İstanbul'daki 

ordulardan alınacak kuvvetlerle teşkil edilecek üçer fırkalı üç 

kolordudan oluşan bir birinci hat ordusunun Üsküp - Komanova ile 

Piriştine - Geylan mıntıkalarında toplanması teklif olunmaktaydı.  

Karadağ'a karşı da İşkodra ile Berane ve İpek taraflarında iki 

kolordu toplamak ve İşkodra’yı savunma durumuna koymak,  fakat Sırp 

ve Karadağlıların ortak hücumlarıyla tehlike içine düşmemek için 

Yenipazar sancağındaki askerî mevkileri terk etmek hususu 

düşünülmüştü10. İşkodra'nın tahkimi için keşifler yaptırılmış ve daha 

Yemen’e hareketinden önce inşaata başlamak için ilgili makamlardan izin 

ve kredi sağlanmıştı11.  

2 ) 4 Numaralı Harekât Plânı 12.  

Yunanistan hariç,  diğer Balkan devletleriyle bir harp meydana 

geldiği takdirde, düşmanların hareket tarzlarına göre, üç ihtimal 

üzerinde durulmuştur.  

 

                                                 
9 Ahmet İzzet Paşa, 126 
10 Ahmet İzzet Paşa, 122 
11 Ahmet İzzet Paşa, 123 
12 Ibid 
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1) Müttefik devletlerin zapt edecekleri toprakların bölünmesi 

konusunda, önceden anlaşmış olmaları ve harp sırasında siyasî 

düşünceleri bir tarafa bırakarak, yalnız zaferin kazanılmasına gayret 

etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan, bu takdirde Bulgarlar'ın bütün 

kuvvetlerini Trakya harekât alanına yığarak, İstanbul’a yürümeleri,  

2) Harp kabiliyetleri farklı olmakla birlikte, Osmanlı Devleti'nin 

Makedonya'daki 300 tabur piyade ve o nispette topçuyu seferber 

edebilmesine karşılık, Sırbistan ve Karadağ, ancak 200 tabur ve bununla 

orantılı olarak topçu çıkarabileceklerine göre, taarruzî bir harpte başarılı 

olmaları şüphelidir. Bu sebeple, Bulgarlar'ın üç tümen ile 

Makedonya'daki istilâ harbine katılmaları,  

3) Makedonya’nın üstün kuvvetlerle istilâsı tamamlandıktan 

sonra, beraberce İstanbul'a taarruz etmek üzere Bulgarlar'ın ilk önce 

Trakya sınırında savunmada kalarak kuvvetlerinin üçte birini 

Trakya'ya ve üçte ikisini Makedonya’ya yığmaları halindedir13.  

Bu üç ihtimale göre de, Osmanlı askerinin Trakya ve 

Makedonya'yı tahkiminde ve kuvvetli ihtimal olarak da birinci şıkkın 

göz önüne alınması gerekmekteydi. Bu takdirde artık Edirne-Kırklareli 

arasından veya diğer yönlerden karşı taarruz yapılmasında başarı 

ihtimali kalmadığından, ileriye, Meriç ve Tunca’nın her iki tarafında,  

Kırklareli-Edirne hattının ilerisine süvari ve bunun arkasında kuvvetli 

artçılar bırakarak ordunun Lüleburgaz mevziinin daha gerisinde 

toplanması tavsiye edilmektedir14. Doğu harekât sahasında kesin bir 

sonuç alınıncaya kadar, Arnavutluk'ta mukavemetin uzaması ve 

düşmanla teması daima muhafaza ederek, doğu ordusunun taarruza 

geçmesi üzerine, düşmanların Makedonya'dan Bulgaristan'a asker 

şevkine kalkışmaları halinde şiddetle taarruz ve takibe girişilmesi 

tasavvur ve teklif edilmiştir.  

 

 

 

                                                 
13 Ahmet İzzet Paşa, 123 
14 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 28 Mayıs 1928, Sy. 3458. 
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3 ) 5 Numaralı Harekât Plânı 15.  

Balkan Harbi'ndeki duruma en uygun olan bu proje Yunanistan'ın 

da harbe girmesiyle, bütün Balkan devletlerinin taarruzuna karşı, 

yapılacak bir harp ihtimalîne göre hazırlanmıştır ve bu takdirde batı harp 

sahasında, düşman tarafına 80 tabur asker ve 200 top daha ilâve 

edilmesi düşünülmüştür. Halbuki İzmir’den gelecek bir redif kolordusu 

ile Suriye’den gönderilecek nizamiye redif kuvvetleri, kara yolu ile sevk 

edilemeyeceğinden, Osmanlı kuvvetlerinden 67 tabur asker ve 90 top 

azaltılacak, Rumeli'deki nizamiye kıtaları takviye kuvveti 

alamayacaktı16.  

Şu halde Bulgarlar’ın bütün kuvvetleriyle İstanbul üzerine 

yürümelerinde şüphe olmayıp, müttefiklerden yardım almaları bile, 

kuvvetle muhtemeldi. Bu sebeple 4. projede tasavvur edildiği üzere, 

Saray-Çorlu-Tekir-dağ hattına çekilmek, artık Makedonya'ya şevki 

mümkün olamayacak olan İzmir redifleriyle, yardımcı kuvvetleri 

Suriye'den talimli askeri ve denize istinad edemeyecek olan Kırcaali 

kuvvetini buraya çekmek ve bir savunma muharebesiyle üstünlük 

sağlandıktan ve yeterli miktarda kuvvet yığıldıktan sonra taarruza 

kalkışmak tavsiye olunuyordu.  

Planlarda, müfrezeler, müstahkem mevkilerin muhafızlarını 

teşkil edecek kuvvetlerin sayı ve numaraları, seferber edilecek redif 

kıtaları ve komutanlarının isimleri tümüyle tayin edilmişti. Ayrıca 

toplanma cetvelleriyle kıtaların sevk cetvelleri, toplanma esnasında 

iaşe şekilleri ve daha başka bir hayli ayrıntıları içine alan lâyihalar 

üçüncü şube tarafından hazırlanmıştı. Özet olarak, ordunun 

Arnavutluğa sığınmaya mecbur olacağı ihtimaline karşı o bölgede silâhlar 

ve erzak depolarının yerleri de belirlenmiş, hatta buralara derhal yeterli 

erzak toplanması ve hemen yerine yenisi konulmak üzere bir miktarının 

harcanması suretiyle bozulmaktan korunması hususu teklif edilmişti17.  

                                                 
15 Ibid 
16 Ahmet İzzet Paşa, 124-125 
17 Ahmet İzzet Paşa, 125 
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Balkan Harbi'ne dair yazılan Türkçe eserlerde, harp 

plânlarına ait tahminler için, hatıratın Almanca tercümesinde18 mevcut 

olmayan açıklamaları vermeye ihtiyaç duyan Ahmet İzzet Paşa, bu 

eserlerde yayımlanan plânları tetkik ettiğinde, Balkan Harbi'nden önce 

hazırlamış olduğu harp lâyihalarının kendisinin Yemen'de iken Erkân-ı 

Harbiye-i Umumîye Dairesince değişikliğe uğratılmış olduğunu 

belirtmektedir19. Harp harekâtı lâyihalarının, yığınak ve seferberlik 

konularının her sene gözden geçirilip değiştirilmesi ve ıslahı, esasen 

Erkân-ı Harbiye Dairesi’nin bilinen görevlerindendir. Bu plân, daha 

ayrıntılı ve âdeta 4. plânın bir zeyli kabilinden olup bununla, batı 

ordusu başkumandanlığına büyük bir serbestiyet verilmekteydi. 

Gerçekte, daha ortada hiç bir şey yokken bir ihtimal ve faraziye 

üzerine, İstanbul'da hazırlanan bir plân ile Makedonya'da ayrı ve 

müstakil olarak hareket edecek bir kumandanın elini-kolunu bağlamak 

doğru olmayacağından, batı harekât sahası için sadece herkesin uygun 

gördüğü fikirlerle yetinmek mecburiyeti söz konusuydu.  

Ahmet İzzet Paşa, Yemen'den döndüğü gün, Erkân-ı Harbiye 

Dairesi’ne giderek, plânların saklı bulunduğu kasayı kontrol etmiştir. 

Sonuçta, 5 nolu harekât plânı ile beraber, Yunanlılar'ın müttefikler safına 

katılmasına meydan verecek muamelelerden sakınılması ve dört seneye 

kadar bir genel harp ihtimalîne karşı ordunun hazırlanması lüzumuna 

dair sadâret makamına takdim etmiş olduğu iki lâyiha müsveddeleri ile 

bu son lâyihaya takdir ve teşekkürü ifade eden karşılık yazısının 

yerlerinde olduğunu görmüştür. Fakat sonradan, Harp Divanı'nca 

aranıldığı zaman bu üç vesikanın yerinde olmadığı tespit edilmiştir20. 

Ahmet İzzet Paşa, bu durumu, mezkûr belgeleri bulup, geniş nefes 

aldığını gören muhaliflerinin, kendisini, bir savunma silahından 

mahrum etmek için bu belgeleri yok etmiş olabilecekleri şeklinde 

değerlendirmektedir.  

                                                 
18 Karl Klinghard, Die Denktvürdigkeiten des Marschalls des Ahmet İzzet Pascha, Leipzig 

1927. 
19 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 29 Mayıs 1928, Sy. 3459.  
20 Ahmet İzzet Paşa, dört sene zarfında Cihan Harbi ihtimalîne karşı ordunun hazırlanması 

lüzumu hakkındaki tavsiyesinin haftası haftasına tahakkuk etmesinin garip bir tesadüf 

olduğunu belirtmektedir,  bk. aynı tefrika. 
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Nâzım Paşa'nın, bir dereceye kadar çekilme harbini öngören 4. ve 

5. projelerin birinci kısımlarını Doğu Ordusu Kumandanlığı'na 

verdirmemiş olduğu sağlam bir rivayettir. Buna göre, Erkân-ı Harbiye, 

Ahmet İzzet Paşa'nın 5 numaralı sefer plânının batı cephesine ait ikinci 

kısmım yeteri kadar açık görmemiş ve çeşitli plânları karıştırmak 

suretiyle, ayrıca bir plân tertip etmiştir. Batı cephesindeki hareket 

tarzına dair esas fikir, imkân olduğu takdirde iç hatlar kullanmak 

suretiyle düşman ordularının ayrı yok edilmesine çalışmak ve buna 

imkân görülmezse orduyu tehlikeye koymadan Pirlepe-Manastır 

dolayına ve nihayet Arnavutluk'a çekerek doğu cephesinde sonuç 

alınıncaya kadar gerilla savaşı ile vakit kazanmak fikri de Ahmet İzzet 

Paşa'nındır. Yalnız Bulgarlarla harp ihtimalîne göre düzenlemiş olduğu 

birinci plân ise, bütün Balkan ittifak devletleriyle yapılacak bir harbe 

tatbik olunamazdı21.  

Bulgarların Balkan Harbi’nde yavaş hareket etmeleri,  kuvvet 

bakımından zayıf olmalarından ileri geliyordu. Bu durum karşısında 

kendilerine önem verilmeyip, asıl taarruzun Sırplarda yönelik olması 

tabiî idi. Üstelik Yunanlılar harbe girmeseydi, o zaman taarruz hedefi 

Bulgar ordusu olurdu. Böylece Selanik ve Makedonya'nın en zengin ve 

meskûn yerleri, Bulgarların istilâsından korunabilirdi.  

Ahmet İzzet Paşa, Rumeli'de, birinci derecede karadan ve 

denizden Selanik’in, ikinci derecede İşkodra ile Yanya’nın tahkimini 

teklif etmiştir22. Selanik, harbin başında bir dereceye kadar ordu için bir 

hareket üssü ve daha sonra Mesta ve Struma taraflarında Bulgarlara 

karşı bırakılacak müfrezelere ve Yunanlıların da harbe katılması 

takdirinde onların önünden gelecek kuvvetlere gereğinde sığınılacak ve 

geri çekilinecek yer olacaktı. Fakat onun düşündüğü ve Selanik civarının 

ihtiyaç duyduğu geniş, büyük ve uzun müddet muhasaraya dayanıklı 

bir müstahkem ordugâh, çok büyük bir masrafla meydana 

geleceğinden, bunun inşası ertesi seneye bırakılmıştır. İzzet Paşa’ya 

göre, eğer doğu ve batıdaki Osmanlı orduları harbin başında yenilgiye 

uğramamış olsalardı, bu iki kale kendilerinden beklenen görevi en iyi 

şekilde yapmış sayılacaklardı. Bu üç nokta hakkında Goltz Paşa ile Ahmet 

                                                 
21 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 30 Mayıs 1928, Sy. 3460. 
22 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 3 Haziran 1928, Sy.   3461. 
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İzzet Paşa arasında tam bir fikrî ahenk hâsıl olmuştur23. Buna mukabil, 

Goltz Paşa, Üsküp'ün tahkimini de gerekli görürken,  İzzet Paşa ise, çok 

geniş olan Bulgar-Sırp sınırı üzerinde, böyle kendi basma bulunan bir 

kalenin mevcut olmasına bir mana verememiştir. Zira daha sınır 

boylarındaki Osmanlı seyyar kuvvetlerini üzerine çekerek, muhasaraya 

düşürecek büyük kalelerin, faydadan çok zararı vardır. Bununla beraber, 

İzzet Paşa, sonradan inceleme ve malî imkân hâsıl oluncaya kadar Goltz 

Paşa’nın Üsküp'ü tahkim hususundaki fikrine katılmıştır. Kendisi gerek 

bu havalide, gerekse Anadolu’da bu türlü incelemeleri şahsen yapmak 

istemişse de, Arnavutluk ve Arabistan’da meydana gelen ayaklanmalar 

yüzünden bu incelemeyi 1911 senesine ertelemiş, fakat daha sonra 

Yemen’e gitmesi,  buna da engel olmuştur 24.  

Buraya kadar verdiğimiz harp plânları ve daha önce bahsi geçen 

yeni ordu teşkilâtı hakkında olumlu, olumsuz çok şeylerin söylendiği bir 

gerçektir. Fakat bütün bu işleri başarmak, hiç de kolay değildi. Ordunun 

beyni mahiyetindeki Erkân-ı Harbiye Dairesinin mefluç ve düzensiz 

hali, onun, talim ve terbiyesinin ihmal edilerek, en vazgeçilmez 

ihtiyaçlarından mahrum kalmasına sebep olmuştur. O dönemlerde, 

bu noksanları tamamlamak, ihtiyaçları gidermek, konuya vâkıf olanlara 

imkân vermek, çok büyük gayretler ve hatta yüksek bir cesaret 

gerektiriyordu. Çünkü daha II. Meşrutiyetin başlangıcında, memleketin 

birçok yerinde süre gelen parti mücadeleleri ve anlaşmazlıklardan 

doğan huzursuzluk, 31 Mart Hâdisesi, Arnavutluk ve Yemenideki 

isyanlar, Trablusgarp ve Balkan savaşları gibi, hükümetin varlığını 

sarsacak meselelerin devam etmesi, yenilik, düzenleme ve teşkilât 

yolundaki teşebbüsleri, önemli ölçüde engellenmiştir.  

1910 senesi sonlarında Ahmet İzzet Paşa, ikinci ordu kumandanı 

Abdullah ve üçüncü ordu kumandanı Hadi Paşa ile kurmay 

başkanlarını Erkân-ı Harbiye-i Umumîye Dairesine çağırmıştır. Daha 

sonra 1. ordu kumandanı Zeki Paşa ile kurmay başkanı Albay Halil Bey 

                                                 
23 Bu hususta Genel Kurmay Başkanlığı'nın söz konusu eserinde sadeleştirmede hatalar 

yapıldığı için, yanlış  

yorumlar ortaya çıkmaktadır. Bk. Genel Kurmay Başkanlığı, Balkan Harbi,  I, Ankara 1970, 

225. 
24 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 3 Haziran 1928, Sy. 3461; Mahmut Kemal İnal, 

Osmanlı Devrinde Son Sadrâzamlar, İstanbul 1953, s.  2021-2023. 
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de bu toplantıya katılmıştır. Bu toplantıda İzzet Paşa, hazırlamış 

olduğu harp plânlarının ne şekilde uygulanacağını göstererek, geniş 

açıklamalarda bulunmuştur. Numara sırasıyla bunları gösterdikten 

sonra, dört Balkan devletinin birlikte Osmanlı Devletime karşı harbe 

girme ihtimalîne göre hazırlanan 5 numaralı plâna gelindiğinde, Albay 

Halil Bey, elinde olmayarak, “Aman Paşam! Allah bizleri bu plânının 

tatbikatından korur inşallah, bunun da kasadan çıkmasına mahal ve 

gerek kalmaz !” demekten kendini alamamıştır. Bu sözler İzzet Paşa’nın 

hoşuna gitmemiş olsa da, haklı bulmuş olacak ki,  herhangi bir karşılık 

vermemiştir 25.  

Gerçekten bu plânlar, derin bir bilginin mahsulü olup, her ihtimal 

göz önüne alınarak, bir satranç oyunu inceliğinde hazırlanmıştır. Ne 

çare ki, bunların tatbiki ancak, talim ve terbiyesi yerinde,  ihtiyaçları 

karşılanmış ve tekmil bir ordunun mevcudiyetine bağlıydı. Halbuki o 

tarihlerdeki Osmanlı Ordusu bu özellikleri taşımaktan çok uzakta 

bulunuyordu. Nitekim Balkan Harbi’nde bu gerçek, çok açık bir şekilde 

ortaya çıkacaktır. Bu yüzden İzzet Paşa, “eskiden yapılmış güzel işleri de 

bozdu” düşüncesiyle bir hayli hücum ve tenkide uğramıştır. Ancak, 

ordunun teşkilâtını ihtiyaca göre yenileme yolunda, onun vaktiyle sarf 

ettiği çalışmaların neticesi, Osmanlı Ordusunun I. Dünya Harbimde 

kazandığı başarılarda görülecektir26.  

Balkan Harbi Üzerine Bazı Tenkidler  

Balkan Harbi'nde kazanılan bazı başarılar hariç, Türk ordularını 

felaketten felakete sürükleyen sebepler, iyice değerlendirildiği takdirde, 

zamanın hükümetlerini ve Başkumandan vekili Nazım Paşa'yı bazı 

noktalarda bir dereceye kadar hak vermek mümkünse de, ülkenin 

sorumluluğunu üzerine almış olan devlet adamlarının ve devletin içerde 

ve dışarıda onunu temsil eden ordusunun başında bulunan 

komutanların bu denli büyük hatalara düşmeleri de kendilerinden 

beklenen görev anlayışı ile asla bağdaştırılamaz. Esasen daha Balkan 

Harbi başlamadan önce Sait Paşa sadrâzam, Mahmut Şevket Paşa da 

Harbiye Nazırı iken Rumeli'de bulunan ikmal askeri, askere 

                                                 
25 Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrâzamlar, İstanbul 1953,   s.   2022.  
26 Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s.   2023. 
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alınmalarından yedi ay sonra terhis edilmişlerdi27. Daha sonra Gazi 

Ahmet Muhtar Paşa’nın sadareti zamanında da, birçok redif askerinin 

hükümete müracaatları sonunda bunlar da yine terhise tâbi 

tutulmuşlardı. Bu ise, Balkan Harbi öncesinde bu tarz hareketlerin 

orduda âdeta bir gelenek haline gelmiş olduğunu göstermektedir. 

Ordunun disiplininin bozulduğu ve onu bu hale getiren sorumluların 

görevlerini yapmadıkları, hükümeti yeterince aydınlatmadıkları 

anlaşılmaktadır. Ayrıca Devlet, Balkan ittifakını zamanında sezmiş veya 

önleyebilmiş olsaydı, eğitimli askerin Balkan harbinin patlak vereceği bir 

zamanda terhisine müsaade etmez, bölgedeki durum ne kadar nazik ve 

buhranlı olsa da buna karşı başka çareler düşünebilirdi. Nitekim Ahmet 

İzzet Paşa da, bir Makedonya muhtariyetinin ve Osmanlı Devleti’nin de 

dâhil olacağı bir Balkan birliğinin zamanında gerçekleştirilebilmesiyle 

böyle bir harbin önüne geçilebileceğini, esas itibariyle Sultan II.  

Abdülhamid’in de biraz geç de olsa bunu anlamış olduğunu ileri 

sürmektedir 28.  

İzzet Paşa, Balkan yenilgisinden İttihat ve Terakki Hükümetini 

sorumlu tutarak, şöyle diyordu. “Bu noktada Balkan devletleri, gizli ve 

açık hazırlıklar yaparken biz, nereye yükleneceği bilinemeyen bir 

iyimserlikle silah altındaki redif taburlarını ve nizamiye taburlarındaki 

iki yıllık eski erleri terhis ettik. Fakat birkaç gün sonra bu hatayı anlamış 

gibi olsak da, Rumeli'deki ikinci sınıf rediflerini sözde manevra için silâh 

altına almaya kalkışarak ikinci bir hataya düşmüş olduk. Çünkü bu 

teşebbüs komşu devletler tarafından bahane kabul edilerek 17/30 Eylülde 

seferberlik ilân edilmiş ve buna bir gün sonra biz de karşılık vermek 

zorunda kalmıştık”29.  

Bu hususta yapılan bir başka tenkit de, seferberlik ilânından 

sonra dahi ordunun yapacağı harekât için doğru dürüst bir plânının 

olmadığı ileri sürülmektedir. Bunun sebebi de. Padişah'ın başkâtibi Ali 

Fuat Bey'in Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya, harp planlarının hazır olup 

olmadığı şeklinde bir sorusuna Paşanın, “Mahmut Şevket Paşa 

zamanında bir takım planlar yapılmış,  getirip tetkik edeceğim”30 diye 

                                                 
27 Genel Kurmay Başkanlığı, aynı eser,   s.   487. 
28 Ahmet İzzet Paşa,  aynı tefrika, Akşam, 19 Mayıs 1928,   Sy. 3449. 
29 Ahmet İzzet Paşa, 119 
30 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1987,  s. 60. 
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cevap vermesine bağlanmaktadır31.  Böyle bir kanaate varmak, bizce 

doğru değildir. Üstelik bu düşüncesine mesned olan kaynakların yeterli 

olduğu da söylenemez. Çünkü savaştan çok önce yapılan bu 

seferberlik plânlarının altında imzası olan, o dönemin Erkân-ı Harbiyye-

i Umumîye Reisi Ahmet İzzet Paşa'nın hatıratına32, bu konudaki 

görüşlerine ve “ATASE”  arşivinde bulunan planlarla ilgili vesikalara 

bakılmadığı anlaşılmaktadır. Hatta Nazım Paşa'nın Ali Fuat  (Türkgeldi) 

Bey'e, “Mahmut Şevket Paşa zamanında bir takım planlar yapılmış, 

getirtip tetkik edeceğim”33 demesi, Nazım Paşa'nın Erkân-ı Harbiye 

Dairesi'nin kasasında saklı bulunan harp planlarını tetkik etmediği, 

bilahare bu planların değişikliğe uğratıldığı hakkında İzzet Paşa’nın bu 

husustaki kanaatini kuvvetlendirmektedir34.  

Bunun yanı sıra, Balkan Harbi'nin başladığı bir sırada, ordunun 

başı sayılan Erkân-ı Harbiye Reisi Ahmet İzzet Paşa’nın İstanbul’da 

değil de, Yemen’de görevli olarak bulunması hayli yadırganmıştır35. 

Kanaatimize göre durum çok farklı boyutlardadır. Çünkü o dönemde, 

Erkân-ı Harbiye Riyaseti,  Harbiye Nezareti bünyesinde bir daire 

olduğundan büyük bir etkinliğe sahip değildi. Hatta İzzet Paşa’nın 

Erkân-ı Harbiye Reisliği döneminde politik çekişmelerin doruk 

noktasına ulaştığı bir sırada, Harbiye Nezaretinin haset ve baskısına 

rağmen büyük işler başardığı herkesçe bilinen ve takdir edilen bir 

gerçektir. Mahmut Şevket Paşa ile aralarında zaten var olan görüş 

ayrılıkları ve müdahaleleri artarak devam ettiğinden, İzzet Paşa’nın bir 

müddet İstanbul’dan ve görevinden uzaklaştırılması yönüne gidilmiş, 

yani resmen Yemen Kuvâ-yı Umumîye kumandanlığına tâyin 

edilmiştir36. Bu sebeple Harbiye Nezaretinin emri altında Erkân-ı 

Harbiye Reisi sıfatıyla bir “memur” olan Ahmet İzzet Paşa’nın 

İstanbul’da kalmak veya Yemen’e gitmek hususunda tek başına karar 

alması mümkün olamazdı. Ayrıca İstanbul’da giderek yoğunlaşan 

hizipleşme, politik çekişme ve baskılardan bunalan İzzet Paşa, Erkân-ı 

Harbiye Reisliği üzerinde kalmak şartıyla, bir başka meseleyi çözmek 

                                                 
31 Rıfat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, İstanbul 1989, s. 393.  
32 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika,  Akşam,  12 Nisan–7 Haziran 1928.  
33 Ali Fuat Türkgeldi, aynı eser,  s. 60. 
34 Ahmet İzzet Paşa, aynı tefrika, Akşam, 29 Mayıs 1928, Sy. 3459.  
35 Uçarol,394. 
36 BOA,   B.E.O, İ İ S,   nr.   289269. 
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üzere Yemen'e isteyerek gitmiştir. Üstelik hareketinden önce 2. ve 3. ordu 

kumandanları ile ordu kurmay başkanlarını Erkân-ı Harbiye-i Umumîye 

Dairesine çağırmış, Balkan Devletlerinin muhtemel bir saldırısına karşı 

hazırlamış olduğu seferberlik planlarını tek tek izah ederek,  kasaya 

koydurmuştu37. Bütün bunların yanı sıra, Balkan Harbi’nde orduların 

harekâtı açısından da alınması gereken dersler vardır. Öncelikle 

belirtmek gerekir ki, 1909 yılında kararlaştırılmış olan yeni ordu 

teşkilatının ancak 1911 yılında uygulanmasına başlanması ve bu yeni 

teşkilat henüz tamamlanmadan Balkan Harbime girilmesi orduyu en 

zayıf durumunda yakalamıştır. Balkan Harbimdeki idaresizliğe bir misal 

olarak, seferberlik takdirinde derhal uygulanacak tafsilatlı,  mükemmel 

bir “iaşe ve levazım”  planı da hazırlanarak kasaya koymuştu. İttihat ve 

Terakki Partisi yeniden iktidara gelince, işten uzaklaştırılmış eski uzman 

subaylar ve Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa tekrar yerlerini aldıkları 

vakit, kasayı açtıkları zaman bu planlara hiç el sürülmemiş olduğunu derin 

bir hayret ve esefle görmüşlerdi38. Gerçekten de Birinci Çatalca 

Muharebesi'ne kadar ordunun iaşesi çok kötü durumda idi. Ahmet İzzet 

Paşanın Başkumandanlık vekâletine getirilmesiyle birlikte mütareke 

devresi ve İkinci Çatalca muharebelerinde birliklerin iaşe durumu 

oldukça düzeldi. Taburdan itibaren bütün birliklerin ağırlıkları tek tek 

elden geçirilerek işe yarar bir hale sokuldu39. Yine Ahmet İzzet 

Paşanın moral ve eğitime büyük önem vermesiyle, asker bu safhada 

elindeki silahı daha iyi kullanmaya başlamış, âdeta attığını vurmaya 

başlamıştı. Bu durum tabiatıyla ordunun moralini fevkalade 

yükseltmiştir. Kendine güvenini yeniden kazanan askerin İkinci Çatalca 

muharebesinde ve özellikle Şarköy çıkarmasında birçok yüksek rütbeli 

                                                 
37 Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s. 2022.  

Mahmut Muhtar Paşa ise,  Nazım Paşa’nın,  İzzet Paşa tarafından hazırlanan planlara bir 

kere bile bakmadığını söylemekte,  hatta İzzet Paşa’yı doğrulayarak, “Çok  iyi 

düşünülerek  hareket  edilse ve Ergene gerisinde savunmada kalınsa idi, belki yenilginin 

önü alınabilirdi. Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Nazım Paşa, düşüncelerine ve 

kararlarına ait hiç bir konuya girmemeyi ve harp harekâtı hakkında daima susmayı huy 

edinmişti. Diğer kabine üyeleri de bu hususta bilgisizdi.” demektedir, bk. Mahmut 

Muhtar Paşa, Balkan Harbi, (Haz. M. Ziyaettin Engin), İstanbul 1979, s. 194; Süleyman 

Kani Ertem, Meşrutiyette Saray ve Bâbıâli, Akşam, 12 Eylül 1939,   Sy.   7505. 
38 Hüseyin Cahit Yalçın, Talat Paşa, İstanbul 1943. s. 32, 33; Süleyman Kani Ertem, aynı 

eser, Akşam, 16 Eylül 1949,   sy.   7509 
39 Geniş bilgi için bk. Genel Kurmay Başkanlığı, aynı eser, s. 468–474.   
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kumandanı en sıkışık anlarında yanı başında görmesi, morali üzerinde 

çok olumlu etki yapmıştır40. İşte Ahmet İzzet Paşa, ordunun durumunu 

çok iyi takdir ederek, Çatalca hattında muazzam bir tahkimat yapmış, 

askerliğin icabı olan bütün tedbirleri alarak Kırklareli ve Edirne’yi bu 

surette kurtarmıştır.  

 

SONUÇ  

Savaşla ilgili olaylara bakılırsa ilk bakışta görülen, düşmanın 

hareket şekli Paşa’nın dört ve beş numaralı projelerdeki varsayımlarıyla 

örtüşmektedir. Gerçekten de Bulgarlar’ın bütün kuvvetleriyle Trakya’dan 

ve bu kuvvetin büyük kısmıyla kuzeyden saldırdıklarını biliyoruz. Fakat 

buna rağmen Başkumandanlık Vekâleti,  görevli olan Genelkurmay 

Başkanlığının resmî plânı demek olan projeyi hükümden kaldırdı ve 

ısrarlı emirleriyle Doğu Ordusu Kumandanını 22 Ekim tarihinde 

Kırkkilise havalisinde dört kolordu, yani 70.000 tüfek mevcudunda 110 

tabur piyade ve 264 toptan ibaret bir kuvvetle düşmanın büyük 

kısmına, yani en az 110.000 tüfek mevcudunda 116 tabur ve 288 sahra, 48 

dağ ve 48 ağır ki toplam 384 toptan ibaret birinci ve ikinci ordularına 

taarruz zorunda bıraktı. Büyük bir istekle aç, yorgun bir hâlde ileriye 

saldırılan bu ordu, ihtimal daha düşmanın bütün kuvvetiyle temasa bile 

gelmeden iki gün içinde mağlup ve perişan oldu. Bununla birlikte geri 

çekilen askerimiz büyük bir zorlukla Lüleburgaz mevziinde toplanarak 

bir savunma savaşı verdi. Dolayısıyla, iki gün içinde ordumuz yenilerek 

ve toplarının büyük bölümünü bırakarak ancak Çatalca'da toplanabilecek 

şekilde panik hâlinde geri çekilmiş, daha doğrusu kaçmıştır41.  

Sonuçta eğer Genelkurmay Başkanlığının projesi uygulama 

alanına konulup kesin çarpışma Ergene veya Çorlu suyu arkasında 

Saray-Çorlu ve Tekfurdağı mevzilerinde kabul olunsaydı, ilk çarpışma 

ancak 31 Ekimde meydana gelecekti. Bu tarihte bizim kuvvetimiz 

100.000 silâhlı eri aşkın 150 taburla, 100'ü mantel olmak üzere 366 sahra 

ve bir hayli dağ topuyla 12 santimetrelik obüsten meydana gelecek, 

ondan başka cepheye gelen kuvvetlerin büyük kısmı dinlenmiş, 

mevzilerine yerleşmiş, iaşesi sağlanmış ve her bir kıta kendisine ayrılan 

                                                 
40 Genel Kurmay Başkanlığı, aynı eser, s. 483 
41 Ahmet İzzet Paşa, 127 



 

 65 

mevziyi tahkim etmiş bulunacak ve düşmanın piyadesinden ise, seferin 

zorluklarından dolayı ihtimal beş-on bin er eksilmiş olacaktı42.  

Eğer Genelkurmayın plânı uygulansa ve seferberliğe özen 

gösterilseydi, ordumuz Arnavutluğa bütün savaşlar sırasında Kosova 

ile İşkodra arasında bulunan Mahmut Hayret Paşa kuvvetiyle birlikte ki 

en azından 170.000 tüfek kuvvetinde 220 tabur ve 370 kadar topla girecek 

ve halkın desteğiyle yürütülen bir çete savaşıyla sonuna kadar 

Arnavutluğu savunabilecekti. İlk fırsatta da bir çıkış yaparak vatanın 

hepsini kurtarmaya ve geri almaya muktedir olacaktı. İşkodra'yı bütün 

savaş süresince on ay savunan kuvvetin büyük bölümü Arnavuttu. 

Yanya'da bile bir hayli Arnavut taburları Türk vatandaşlarıyla yan yana 

Osmanlı menfaati için çarpıştı. Sonunda bütün ordu yenilmiş ve perişan 

bir hâlde en ayrılıkçı sanılan Güney Arnavutluğa girdiği zaman kimse en 

küçük bir muhalefette bulunmadı43.  

Ahmet İzzet Paşa’ya göre Osmanlılık ve diyanet bütünlüğü 

düşüncesi, dış saldırılar sırasında daima ırk anlaşmazlıklarına üstün 

gelmiş ve her türlü eski olay ve etkileri unutturmuştur. Buna delil olarak 

da Yemen ve Dersim meselesini hatırlatarak şöyle demektedir: “Fakat bir 

karış toprağımızı çiğnetmek istemeyen sahte kabadayıların boş 

tedbirleriyle önce ve sonra daha çok yerler çiğnendikten başka,  

büsbütün Osmanlı topluluğundan da ayrıldı; silâhlar ve savaş 

malzemelerimiz düşman eline geçti; birçok asker şehit ve esir, nice kadın 

ve çocuk şehvet ve zalimce şiddetlere oyuncak ve kurban oldu; 

milletin namusu ve devletin haysiyeti de heder edildi.”44  

Bir de Arnavutluğa itimat etmeyen hükümetin, Arnavutları Sırp 

ve Yunanın istilâsına mukavemet için davet ettiler de red cevabı mı 

aldılar?  Sorusunu yönelterek, durumun vahametine göre, böyle bir redde 

bile maruz kalınsa yol gösterme, ikna ve teşvik suretiyle ne yapıp yapıp 

Arnavutluğun güvendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Gerçekten de 

ordunun gücü düşmanlarınkinin yarısı civarında olup, savaş alanı ise 

doğu ve kuzeyinden tamamen, güneyinden kısmen düşman ülkeleriyle 

ve kısmen de yine düşman donanmasının hâkim olduğu denizle 

                                                 
42 Ahmet İzzet Paşa, 128 
43 Ahmet İzzet Paşa, 132 
44 Ahmet İzzet Paşa, 129 
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çevrili olduğu için, bu zayıf orduya yegâne sığınma yeri olarak 

batıdaki Arnavutluk kalmaktaydı45.  

Bütün bu kötülüklerin sebeplerini, çoğunluğa ve özellikle 

aydınlarımızın medenî cesaretlerinin noksanlığına ve belki de yokluğuna 

bağlayan İzzet Paşa, şöyle demektedir: “Harbiye Nazırı ve Başkumandan 

Vekilinin mutlak güç sahibi olduğu sanılıyor. Düşünce ve arzusu ise 

malum: Taarruz! Buna karşı çıkmaya cesaret edilmiyor, aksine 

uyulmadan fayda umuluyor. Körü körüne atıp tutmak, asıp kesmekten 

bağıra bağıra dem vuran iğrenç bir güruhun yaygaraları da seçkin 

erkân ve ümeramızın düşünce ve duygularına etkiden uzak kalmıyor. 

Müzakere ve istişare sırasındaysa kimse arkadaşından daha az cesur 

görünmek istemiyor. Masa başında gösterilen bu cesaretin, bu yalancı 

pehlivanlığın kendi hesaplarına değil, koca bir milletin zararına olduğu 

da insafla düşünülmüyor; vicdan ve irfanın uyarı ve telkinlerine karşı 

isyan ediliyor, işte bizim geçmiş, bugün ve gelecekteki dertlerimizden bir 

büyüğü, belki en önemlisi bu ruh hâlidir. Yazıklar olsun bize!”46  

İzzet Paşa, savaş olayını “idare, uygulama ve hazırlık” olarak üç 

safhaya ayırmaktadır. Bunlardan yalnız birisinin kusuru veya yokluğu, 

başarısızlığı doğurmaya yeterliydi. Nâzım Paşa’nın taarruzdan başka bir 

şey düşünmediğinin altını çizen Ahmet İzzet Paşa, her insan gibi bir 

komutanın da istişareye ihtiyacı olduğunu; fakat sözü ayağa düşürecek 

tarzda olmaması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etmektedir: 

“Komutan Kurmay Başkanıyla istişare eder. Gerekirse aydınlatmak için 

bir mütehassıs da çağırır.  Ayrıca güvendiği bir üçüncü kimseyle 

konuşur”47.  

Hazırlık konusunun tamamiyle sıfır olduğunu işaret eden İzzet 

Paşa, diğer bir sebebin de birçok düşünce sahibinin dünyanın 

durumuna, genel siyasete yeterince vâkıf olmadıklarının altını 

çizmektedir. O’na göre, iktidar sahiplerinin, Sultan Hamid’in saltanatını 

yıkabilmekten doğan sevinç ve gururla sarhoş olarak dünyayı 

önemsememeleri, dışarıdan gelen her türlü nasihat ve tehdidi blöf 

                                                 
45 Ahmet İzzet Paşa, 135 
46 bid 
47 Ahmet İzzet Paşa, 134 
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olarak değerlendirdikleri halde, kendi blöflerimizle herkesin çekinip 

korkacağı inancına sahip olmalarıdır48.  

Dolayısıyla sorumluluğun düşünmeden ve sebepsiz olarak 

plânları hükümden kaldıranlara yüklenmesi gerekirdi. Eğer bugün ve 

gelecekte hataların tekrarlanmasına engel olunması için sorumlu 

aramak gerekliyse, Nâzım Paşa'nın adını söylemek kâfidir49. Zira 

Nâzım Paşa, İzzet Paşa’nın Kurmay başkanlığı sırasında hazırladığı 

plânlara şöyle bir göz atmayı bile fazla ve gereksiz bularak Abdullah 

Paşa'yı asker henüz toplanmadan taarruza zorlamıştır.  

İzzet Paşa’nın düşüncelerinin, bugün için de son derece önemli 

ve manidar olduğu açıktır.  Nitekim aşağıdaki cümleleri gelecek nesiller 

için bir uyarı niteliği taşımaktadır. “Millet, olup biteni bütünüyle 

kendiliğinden anlayıp bilemezdi. Aydınlar halka yol gösterir ve uyarır. 

Fakat aydınlarımızın hepsi olmasa bile önemli bir kısmı, gayet ihtiraslı, 

dolayısıyla çevreye, zamana uyarak istifade emeliyle kuvvete boyun 

eğen, bir kısmı da gayet çekingen, zorbaların şerrinden kendini koruma 

duygusuyla hakikatten, yüz çevirip susmayı seçmektedir. Bu şekilde 

hakikatler gizleniyor, belki tahrif olunuyordu. Bu gibi şeyler sosyal 

yapımızın maddî ve ruhî noksanıdır ki, bütün hastalıklarımıza sebep 

olan da budur50.  

Bir de bu savaşta doğrudan doğruya etkisi görülmemişse de, 

gelecek için göz önünden uzak tutulmaması gereken bir büyük 

eksiğimiz de, teknik ve ağır sanayideki nasipsizliğimizdir. Silah ve 

cephanesini dışarıdan tedarike mecbur olacak bir devlet, hiçbir zaman 

kendisini tehlikelerden korunmuş saymamalıdır51.  

Neticede, Balkan Harbi’nde büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı 

Devleti,  Meriç nehrinin batısındaki bütün Rumeli’yi ve Ege adalarını 

kaybetti. Bu durum memleketi maddî ve manevî açıdan büyük 

kayıplara uğratarak, devletin geleceğini de olumsuz yönde etkiledi. 

Nihayet, bu harp, sadece savaşan devletleri değil, büyük devletleri de 

yakından ilgilendirmiş, çıkarları çatışan devletler, bu bunalım 

                                                 
48 Ahmet İzzet Paşa, 169 
49 Ahmet İzzet Paşa, 172 
50 Ahmet İzzet Paşa, 172 
51 Ahmet İzzet Paşa, 179 
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dolayısıyla bir defa daha karşı karşıya gelmişlerdir. Böylece Balkan 

Harbinde Osmanlı Devletinin yenilgisinden doğan sonuçlar Cihan 

Harbinin çıkmasına sebebiyet vermiştir.  

Zaferlerle dolu Türk tarihi içinde, Balkan Harbi kadar acıklı, fakat 

bugünkü ve gelecek nesiller için bütün safhaları ile birlikte, çeşitli 

yönlerden ibret dersi veren bir harp yoktur. Ancak, bundan 

çıkarılması gereken en önemli ders, bu acı gerçeğin Türk devlet 

adamları ve ordu mensuplarınca lâyıkıyla incelenmesi, öğrenilmesi ve 

ülkenin bu gibi felaketlere bir daha düşürülmemesidir.  
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BİRİNCİ OTURUM  

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

 

SORU 1: Seferberlik planlarının uygulanması konusunda yaşanan 

sıkıntılar o dönem iktidar çekişmeleri ile bağlantısını bira daha açıklar 

mısınız yani, Hürriyet ve İtilaf Partisi ile hükümet arasında değişen 

kadrolar, hükümette değişen kadrolar bunun savaşa yansımaları 

konusunda söyleyeceklerini nelerdir? 

CEVAP 1: Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI: Siyasi çekişmeler her devirde 

sıkıntı yaratır. Hürriyet İtilaf Partisi ve İttihad Terakki Partisi arasında 

özellikle kadrolaşma konusunda çok büyük çekişmeler vardır. Bu kadrolaşma 

orduya da sirayet ettiği zaman sıkıntıyı bekleyin görün hatta bir yarbayın bile 

sırf Harbiye Nazırı olabilmek için iki rütbe birden atlayarak Harbiye Nazırı 

olması ve böylesi zor bir badireyi atlatması devletin başını, inanın padişahı bile 

hayretlere düşürmüştür. Hatıratında şöyle diyor efendim “Bizim Enver ne 

zaman Harbiye Nazırı oldu?” Padişahın haberi bile yok. Ordu içerisindeki 

siyasi çekişmeler ayyuk noktasına ulaşmış ve albayım sözlerinde diyor ki 5 

haftalık bir süreç içerisinde koskoca Osmanlı ordusu çöker mi?”Ama ordunun 

içerisine siyaset sirayet etmişse ki M. Kemal bunun altını çok iyi bir şekilde 

çizmiştir; “işte bu noktaya gelirsiniz”. Hazırlıksız, planınız programınız 

olduğu halde..! Bunların arasında ilk siyasi çatışma Karadağ ile olmuştur. 

Karadağ küçücük bir yer dersiniz şu kadar kısa pantolonla dolaşan çocuk 

dersiniz, kulağını çekersiniz ama siz hesaba katmazsanız olacakları, sonuçta 

Garp ve Şark ordusunu ikiye bölünür. Yanya ve İşkodra savunmaya çalışmış 

ama Selanik teslim olmuştur. O bakımdan herhalde savaşta orduyu idare eden 

yüksek kademedeki komutanların durumu çok dikkatle izlemesi gerekiyor ama 

ne yazık ki siyasiler bunu becerememiştir.  Yani hükümet, hükümetliğini yerine 

getirememiştir. Bu bağlamda düşünüldüğü zaman 1. Dünya Savaşı’na 

girildiğinde işte o kadroların ki biliyoruz Çanakkale’de özellikle Kafkas 

Cephesi’nde hatta Irak Cephesi’nde İzzet Paşa gibi kurmayların çok etkisi var 

ama İzzet Paşa gibi komutanların önemli bir eksisi var; siyaset bilemeyen bir 

adam, siyaset yok, olmadığı için de hükümet üzerinde etkili olamamıştır. Son 

bir söz olarak, düşünün diyor ki İzzet Paşa, Yarbay Enver’e - Terraki’nin en 

önemli liderlerinden birisi- “Balkan Savaşı’nın ikinci aşamasında dikkat edin, 

tam hazırlık hareket edelim” diyor.  “Paşa Paşa!” diyor Enver Bey, “Siz ve 
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sizin gibi komutanların portatif kadrolarının toplanıp gitme zamanı daha 

gelmedi mi, gelmiştir” diyor. İşte size siyasetin askerin içine nüfuz ettiğinin son 

noktası. Böyle bir şey olabilir mi, Balkan Savaşı öncesinde böyle bir durumu 

vardır. 

 

SORU 2: Balkan Yarımadası ki bildiğimiz gibi bir yarım adadır, ve 

ordu da yalnız Karar Kuvvetleri’nden müteşekkil değildir. 

Bulgaristan’ın doğusu bizim Karadeniz sahillerimizdedir. Acaba 

Karadeniz’den bir çıkarma yapılabilseydi Bulgar ordusu doğuda bir 

şekilde durdurulabilseydi acaba Lüleburgaz Savaşı’nın hali ne olurdu? 

Ayrıca Bulgarların sizi bahsettiniz gibi 2/3’lük kara ordusu 

Makedonya.’daki savaş meydanlarında olmasaydı ne olurdu? İdaremiz 

donanmamız yok muydu veya donanmayı neden Balkan Savaşları’nda 

yeteri derecede kullanamadık? 

CEVAP 2: Prof. Dr. Metin Ayışığı: Donanmamız vardı ama zayıftı. 

Ben bir iki isim verilmesinde yarar var diye düşündüm bir tane Hamidiyemiz 

var biliyorsunuz Hamidiye Zırhlısı ve birde Barbaros Hayrettin’in resmini 

gördünüz biliyorsunuz ancak bu konuda da donanmamızın manevra eksikliği 

olduğunu size söyleyeyim yani bunun vebali şüphesiz 2. Abdülhamid’e kadar 

gider. Ahmet İzzet Paşa’nın özellikle burada zikretmediğim ve “Ahmet İzzet 

Paşa’nın Hatırat’ı Feryadım cilt 1’e” bakmanız gerekir, bir de “Harb-İ 

Umumi’nin Vuku ve Ziyan Mes’uliyetler” Akşam Gazetesi tarafından 

yayınlanmıştır, çok tafsilatlı anlatıyor. Ancak ben Burgaz’a gittiğim zaman 

gördüm şuanda Bulgarların gemisini adını hatırlamıyorum, onu müze gemisi 

olarak yapmışlar. Siz de görebilirsiniz Burgaz’a gittiğiniz zaman, sanki çok 

büyük başarı kazanmış gibi onu “Gazi Gemi” olarak orada tutuyorlar. 

Hamidiye oradaki Bulgar, özellikle Rus donanmasına karşı tek başına karşı 

koyacak güçte değildi aynı şekilde aynı şey Arnavutluk kıyıları için de 

geçerliydi. Ama şunu da ifade etmek gerekir ben bir makale yayınlamıştım, 

“1.Dünya Savaşı Sırasında İngilizlerin El Koyduğu Osmanlı Zırhları 

Meselesi”, okuyanlar bilirler, Osmanlı ordusu çok önemli bir projeye imza attı. 

Sultan Osman ve Reşadiye zırhlısı biliyorsunuz, Reşadiye zırhlısı Brezilya 

kıyılarından satın alındı. Sultan Osman da İngilizlere yaptırılmaya çalışıldı. 

Tam teslim alınacaktı, Ama Osmanlı Devleti’ne bu gemiler verdirilmedi. 

Bunun yanında denizaltı ve diğer gemi siparişleri de verildi ama yani Osmanlı 

Devleti’nin Balkan Savaşı sırasında bunlarla baş edecek güçlü bir donanması 
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yoktu, hazırlığı vardı ama bu gemiler verilmedi biliyorsunuz Lozan 

Antlaşması’nda bu paraları da büyük ölçüde ödenmiş gemilerden vazgeçtik. 

Geriye tek sığınılacak yer Arnavutluk kalıyordu. Ama biz Arnavutluk’u da 

kaybettik o politik çekişmelerden o politik çekişmelerden, sıkıntılardan dolayı. 

Bu arada bizim bunlarla çok büyük bir deniz savaşımız olmadı, olamadı ama 

özellikle sizin belirttiğiniz Bulgarlarla olan muharebelerde ise ne yazık ki o 

planlara bakılmaması, planların uygulanmaması ve komutanlar arasındaki 

koordinasyonun çözülmesi bizi bu noktaya getirdi.  

 

Eklemeler: 

Dinleyici: “Bir Bulgar subayının bana söylediği bir şeyi ifade etmek 

istiyorum” Mustafa bey, Yanya’yı abluka altına aldılar. Sırplar en son 

silahlarla organize olmuşlardı, bizim ise donanmamız maalesef 6 millik 

mesafeye ulaşabilir bizim donanmamızın atış gücü, onlarınki 12 mil. Elbette bu 

farka rağmen bizim Lüleburgaz’da savaşı kazanmamız mümkün değildi.  

(E) Hv.Öğ.Kd.Albay Rıfat UÇAROL: Savaşın arifesinde Osmanlı 

Devleti İngiltere’ye başvurdu Almanya’ya başvurdu ve bunlardan gemi aldı. 

İşin ilginci, Osmanlı Donanması’nın başında bir İngiliz amiral vardır. 

Yunanistan Donanması’nın başında da bir İngiliz vardır. Kara Kuvvetleri’nin 

başında Almanlar vardır. Acaba üst kademe hangi devletle çatışıyordu bir 

devletin subaylarının bir kısmı bir muharipte diğer kısmı diğer muharipte. Bu 

durumda acaba ne yapılabilirdi. Başta kendinizi galip ilan etmişsiniz. Tabi bu 

arada da iç çekişmeler. Ayrıca bunlara ek olarak savaşın sonrasında İttihat ve 

Terakki iktidarı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti ile onun hemen 

arkasındaki Kamil Paşa Hükümeti’ne Yüce Divan’a gelir. Ve daha 1914 yılının 

19 Temmuz’unda İttihatçıların vermiş olduğu bu karar için yeni açılmış olan 

mecliste bunun siyasi muhakemesini yapmıştır. Fakat öyle bir şeydir ki biraz 

sonra 2 Ağustos’ta meclis kapatma durumu var, hatta İttihatçılar meclisin 

süresini hiç olmazsa 7 Ağustos’a kadar uzatmak istiyorlar. Bu arada sordukları 

şeylerden bir tanesi de ayın 21’inde Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı başta olmak 

üzere, kuvvetlerin kuvvetleri kullanması durumu. Bir şey daha var, plan ve 

program sorunu. Bu plan ve program en büyük sorundur. Balkan Savaşı’nı çok 

iyi incelememiz gerekir bizim. Sadece Türkiye ile Yunanistan Türkiye ile 

Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan konusu da hep Avrupa konusudur. 

Düşünebiliyor musunuz ki;  daha 1. Balkan Savaşı’nın arkasında hiç olmazsa 
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Edirne’yi kurtaralım diyoruz, ama Edirne’yi kurtarabilmek için de Meriç’ten 

öteye gitmeyeceğine Osmanlı Devlet adamları garanti ediyor. Avrupa 

Devletleri’ne “Vallahi biz Meriç’i geçmeyeceğiz bize müsaade edin” diyorlar. 

Yani böyle bir atmosferde ne plan yürür ne program yürür. Balkan 

Savaşları’nda herkes kendi kısır çıkarları veya kendi kısır düşüncelerinin 

maalesef ve maalesef ki kurbanı olmuştur.  

 

SORU 3: (E) Deniz Subayı Şahin Albay: Doğu ordumuzu seferber 

ettiğimiz zaman 478 bin kişilik kuvvetle Doğu Ordusu’nun hareket 

sahasında toplanmamız lazım, ama bildiğiniz gibi bizim topladığımız 

kuvvet 115 bin kişi Doğu Ordumuz için. Yine Batı Ordumuzun hareket 

sahasına 418 bin kişi seferber etmemiz lazım ama bildiğiniz gibi 

topladığımız kuvvetler 188 bin kişi. 897 binlik bir kuvvet yerine 305 bin 

kuvvet topluyoruz. Şimdi ben burada genelden somuta ineceğim. Doğu 

ordumuzun hareket sahasında sadece 115 bin kişiyi seferber etmişsek, 

sayın Metin Hocam,  Kırklareli, Yenice, Edirne hattında savunmada 

kalması gereken kuvvetleri Nazım Paşa acaba niçin taarruza kaldırdı? 

Plan diye konuşuyoruz ama 20 tane plan olsa bu durumda ne olurdu? 

CEVAP 3. Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI: Buna İzzet Paşa cevap veriyor 

aslında ben de üstüne basa basa söylüyorum 2. Cilt de önemli ama 1. Cilt çok 

daha önemli özellikle 1. Dünya Savaşı’nı da anlatıyor. Bakın şöyle diyor “ 

Nazım Paşa (Harbiye Nazırı), orduları idare edebilecek kıratta bir komutan 

değil, tanıyorum kendisini” diyor. “her insanın olduğu gibi onun da istişari 

ihtiyacı olduğunu ama hiçbir zaman bunun onu ayağa düşürecek tarzda 

olmaması gerektiğine işaret ediyor ve şöyle devam ediyor “Komutan kurmay 

başkanı ile istişare eder. Gerekirse kendini aydınlatmak için bir mütehassıs da 

çağırır. Hazırlık konusu sıfır.” diyor. Yani bir savaş için hazırlığın sıfır olması 

ne demek? Bir diğer sebebi de bir çok dünya düşünce sahibinin dünyanın 

durumuna genel siyaset durumuna vakıf olmadıklarının altını çiziyor. Burada 

Nazım Paşa da kastediliyor. Ona göre iktidar sahiplerinin Sultan 

Abdülhamid’in saldırılarına karşı durabilmekten doğan sarhoş ve gururdan 

dolayı bunları önemsememeleri, ya okumuyor dünyayı ya da dışarıdan gelen her 

türlü haberi kötü olarak değerlendirdikleri halde kendi blöflerimizle hükümetin 

içine sığınacağı inancına sahip olmalarıdır. Ayrıca bir hastalıktan bahsediyor, 

“Millet olup biteni bütünüyle kendinden anlayıp bilemez. Aydınlar halka yol 

gösterir ve uyarır. Fakat aydınlarımızın hepsi olmasa bile bir kısmı gayrı 
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ihtiraslı zamanla çevreye, ihtiraslarına boyun eğen, bir kısmı da gayet çekingen. 

Zorbaların şerrinden kendini koruma umuduyla gerçeklere yüz çevirip susmayı 

tercih etmektedir. Bu şekilde hakikatler gizleniyor belki de tahrip olunuyor. Bu 

gibi şeyler ulusların maddi ve manevi sorunlarıdır ki bütün hastalıklarımız 

sebep olan da budur.” diyor yüz yıl önce İzzet Paşa. 
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İKİNCİ OTURUM 

BALKAN HARBİ ÇERÇEVESİNDE OSMANLI 

ORDUSUNUN DEMİRYOLLARINI KULLANIMINA BAKIŞ 

Serkan ER* 

GİRİŞ 

1912-1913 yılları arasındaki Balkan Savaşları, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun zayıflığı ve Balkan devletlerinin başta İngiltere, 

Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olmak üzere büyük 

güçlerin muhalefetine rağmen ulusal birlik sorunlarını çözme kararlılığı 

nedeniyle patlak verdi.  1878 yılından beri Berlin Antlaşması’nın 

düzenlemeleri sayesinde Balkan Yarımadası’nda barışı korumuş olan 

büyük güçler 1912′ye gelindiğinde bunu Balkan Birliği karşısında 

zorlayacak kararlılıktan yoksun hale gelmişlerdi. Balkan Devletlerinin 

1878 sonrası mevcut statüsünün devamı Avrupalı büyük güçlerin işine 

geliyordu. Balkanlar çok verimli, cazip bir bölge değildi. İstediklerini 

dayatabilecekleri Osmanlı hükümetinin devamı daha çok işlerine 

geliyordu. Ancak Rusya, Balkan Devletleri arasında Alman ve 

Avusturya-Macaristan karşıtı bir ittifak kurma düşüncesindeydi. Rus 

Dışişleri Bakanlığı Bulgar ve Sırp hükümetlerini aralarında bir ittifak 

kurmaya ikna etmişti. İttifakın görünüşteki amacı Bâbıâli’yi 

Makedonya’da reform yapmaya zorlamak ana amacı ise Türkleri 

Balkanlar’dan uzaklaştırmaktı. Osmanlı ordusunun yıprandığı ve 

zayıfladığı düşüncesi, Trablusgarp ve Arnavutluktaki gelişmeler Balkan 

Devletlerinin Makedonya üzerindeki heveslerini kamçılamıştı. 13 Mart 

1912′de Sırbistan ve Bulgaristan ittifakı imzalandı. Söz konusu ittifaka 

Yunanistan 29 Mayıs  1912 tarihinde katıldı.1 

Balkan Devletleri arasındaki anlaşmalardan haberdar olmayan 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi savaş istemiyordu. Asım Bey 

İstanbul’a çektiği telgrafta “Balkanlardan imanım kadar eminim. Hiçbir 

harp zuhur edemez” demişti. Bundan sonraki gelişmelere diplomatik 

yetersizlik hâkimdi. Balkanlarda çıkabilecek ihtilaflarda tarafsız kalması 

                                                 
*Tank Yüzbaşı, SAREN Harp Tarihi ve Strateji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 
1  Tuncay YILMAZER, İmparatorluğun Gözyaşları, Balkan Savaş’ını Neden Kaybettik?, 

Kültür Dergisi, Mart 2009, s.213 
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kaydıyla Sırbistan’a Selanik limanından Fransız menşeli top ve cephane 

sevkiyatına izin verildi ve savaş başlamadan hemen önce 120.000 asker 

terhis edildi. İttifaka son katılan 27 Eylül 1912′de Sırbistan ile işbirliği 

antlaşmasını imzalayan Karadağ oldu. Karadağ’ın savaş masraflarını 

Rusya üstlenecekti. 

Savaş çıktığında Osmanlı Ordusu’nun durumu şuydu: 

Başkomutan Harbiye Nazırı Nazım Paşa’ydı ve genel karargâh 

İstanbul’daydı. Dört kolordu ve bir süvari tümeninden oluşan Abdullah 

Paşa komutasındaki Şark Ordusu’nun harekât alanı Dimetoka-Kırklareli 

hattıydı. Savaşın Trakya ovalarında kesin sonucunun alınacağı açıktı. 

Edirne ise 17 tabya, 50000 askerle Şükrü Paşa komutasındaki bir 

kuvvetle savunulacaktı. Selanik merkezli Garp Ordusu ise Ali Rıza Paşa 

komutasındaydı. Biri Sırbistan-Bulgaristan sınırında, diğeri Karadağ 

cephesinde, üçüncüsü de Epir ve Teselya cephelerinde çarpışacak üç 

kolordudan oluşuyordu. 

Osmanlı ordusunun durumu vahimdi. Harp stokları yetersiz, 

silah ve malzeme eksikliği had safhadaydı. Doğu ordusu ve Batı 

Ordusu’nun asker sayısı planlananın çok altındaydı. Osmanlı 

ordusunun sefer planlarında hesaplanan personel mevcudu 812663 

olmasına rağmen harp başlamadan önce tespit edilen personel mevcudu 

290000 idi. Aynı tarihlerde Bulgar, Sırp, Karadağ ve Yunan ordularının 

personel mevcudu ise 482000 civarında idi ki bu miktar Osmanlı 

ordusunun Balkan Harbine katılabilen kısmının iki katına yakındı.2 

Bu personel eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri harekât 

bölgesine zamanında yetişemeyen redif tümenlerinden, Yemen ve 

Trablusgarp’taki ayaklanmaları bastırmak için bu bölgelere birlik 

ayrılmasından kaynaklanıyordu. Hâlbuki Osmanlı devleti 1856 yılından 

itibaren isyan bölgelerine hızla asker sevk etmek için demiryolları ağları 

örmeye başlamıştı.  

Bu çalışmamızda demiryollarının Osmanlı topraklarına girişi, 

Osmanlı ordusunun Balkan Harbi’ne yönelik yapmış olduğu sefer planı, 

bu plandaki birliklerin harekât bölgelerine ulaşmasında demiryollarının 

etkisi ve savaş esnasında demiryollarının kullanılması incelenecektir. 

                                                 
2 Balkan Harbi 1912-1913 I. Cilt Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı 

Devletinin Harbe Girişi, Gn.Kur.Bşk.lığı, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1993, s.133 
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I. Balkan Harbi’ne Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Demiryollarının Gelişimi 

Ulaşım teknolojisinin 

gelişmesi, buhar makinesinin icat 

edilmesiyle başlar.  İngiliz makine 

mühendisi Richard Trevithick 

1804’de ilk buharlı lokomotifini 

yapmasını müteakip ilk demiryolu 

hattı, 1825 yılında Stochon-Darlington 

arasında hizmete girmiştir. Bu hatta 

vagonların atla çekilmesi 

düşünülürken buharlı makinelerin 

devreye girmesi ile ilk demiryolu 

taşımacılığı başlamıştır. Bu demiryolunun etkisiyle kömür fiyatları yarı 

yarıya düşmüş, Stochon-Darlington arasındaki ticaretin artması gibi 

olumlu gelişmeler İngiltere’de demiryollarının hızlı bir gelişme 

göstermesine sebep olmuştur.3  

Böylece demiryolu hatları ve buharlı lokomotifler, 

sanayileşmenin yalnız sembolü olmakla kalmamış aynı zamanda en 

önemli aracı olmuştur. Demiryollarından önce yetersiz taşıma imkânları 

sanayileşmenin ana engelini teşkil 

ederken demiryolları ucuz, hızlı ve 

güvenilir bir tasıma imkânı 

sağlamıştır. Demir, çelik, kömür, 

kereste, gübre ve tuğla gibi ağır ve 

hacimli malların kara üzerinden 

ucuz ve hızlı bir şekilde taşınması 

mümkün olmuştur. Ayrıca raylar 

için demir-çelik, lokomotif için saç 

ve motor gibi mallar üretilerek ağır sanayi sektörünün doğmasına yol 

açılmıştır. Demiryollarının tarım üzerinde de olumlu etkileri olmuş, 

ticari ziraat yaygınlık kazanmış, en ücra yerlerdeki köylüler bile pazar 

                                                 
3 Osman Tiftikçi, Türkiye’de Ulaşım Sorunu ve Demiryollarımız, Birleşik Taşımacılık 

Çalışanları Sendikası Yayınları No. 4, İstanbul, 1996, s. 41-42. 
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için üretime başlamış, demiryolu sayesinde şehir pazarlarına kolaylıkla 

mallarını sevk etmişler ve nihayet ulusal ekonomik bütünleşme 

sağlanmıştır.4  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada demiryolu 

yapımı faaliyetleri büyük bir hız kazanmıştır. Bu hızlanma daha çok kısa 

mesafeli demiryollarının aksine, uzun mesafeli hatta kıtaları aşan 

uzunluktaki demiryolları için geçerlidir. Uzun mesafeli demiryolu 

yapımı çalışmaları aslında “Kolonyalist Sistem” ile ilgilidir. Çünkü 

sömürgeci imparatorluklar, merkezin hammadde ihtiyaçlarını sağlamak 

için sömürgelerinde yol, liman ve demiryolu gibi alt yapı tesisleri 

kurarak buralardaki etkinlerini arttırmışlardır. Öyle ki, sermaye ihraç 

eden sömürgeci imparatorluklar, en çok demiryoluna para 

yatırmışlardır. 

Osmanlı Devletinin ulaşım politikasının daha çok siyasi, askeri 

ve stratejik ağırlıklı olduğu söylenebilir. 
 

Elverişli ve hızlı ulaşım 

araçları, dolayısıyla demiryolları Osmanlı yöneticileri için devlet 

otoritesinin devamı açısından zorunlu bir araçtı. Yapılacak olan 

demiryolu ülkeyi baştanbaşa kat edecek olursa, bu hat ile ordu, hem 

Avrupa hem de Asya'da hızla istenilen yere ulaşabilecek, ayrıca 

Balkanlar, Doğu Anadolu ve Arap Yarımadasında sık sık çıkan isyanları 

bastırabilmek kolaylaşacaktı. Yine devlet otoritesi bu yolla ülkenin her 

tarafında hissettirilebilecekti. 

Anadolu’da özellikle Batı Anadolu bölgesinde küçük çaplı da 

olsa sürekli olarak karışıklıklar ve isyanlar görülmekteydi. Bu olaylar 

bölgenin ekonomik hayatını olumsuz etkilediği gibi ulaşım aksıyor, 

halkta huzursuzluğa yol açıyordu. Demiryolu sayesinde daha çok 

sayıda asker daha kısa bir sürede bölgeye ulaşacak ve bölgenin asayişini 

sağlamak kolaylaşacaktı. Bir ana hat, Osmanlı egemenliğini içten ve 

dıştan gelecek tehlikelere karşı güvenlik altına alacaktı. II. Abdülhamit, 

demiryollarının yalnız ülke refahını artırmak bakımından değil, ülkenin 

emniyetini tehdit eden tehlikeleri karşılamak ve önlemek bakımından da 

faydalı olacağını düşünmüştü.
 
Fakat Osmanlı'nın, demiryolu yapımında 

sadece bahsedilen öğelere ağırlık verdiği, ekonomik öğeleri hiç dikkate 

almadığı da söylenemez. Nitekim II. Abdülhamit, demiryollarının 

                                                 
4 Tevfik Güran, İktisat Tarihi, Acar Matbaacılık, İstanbul, 1991, s.124-125 



 

 79 

artması ile devletin askeri yönden güçleneceği, isyan ve eşkıyalığın 

anında önlenebileceği, bunun yanında tarım ürünlerinin de pazara sevk 

edilip, zenginliğin artacağı fikrindeydi.
 

Demiryollarının yapılışının 

birinci nedeni Türk tarımını dünya pazarlarıyla bütünleştirmek olmasa 

bile bu bütünleşmeye katkıda bulunmakta diğer bir nedendi.  

Devlete gelir sağlamayı düşünen Osmanlı devlet adamlarına 

göre yapılacak demiryolları, tarımsal üretimi ve dolayısıyla tarımdan 

alınan vergileri de arttıracaktı. Bunun yanı sıra ticaret gelişecek, ithalat 

ve ihracattan alınan gümrük vergileri hazineye katkıda bulunacaktı.
 

Demiryolu güzergâhındaki zengin maden yatakları işletmeye açılacak, 

maden üretimi ve dolayısıyla bundan alınacak vergiler de artacaktı.  

Kaybedilen topraklardan gelen göçmenlerin, ülke içlerinde uzak 

bölgelere yerleştirilmesi ise Osmanlı Devleti’nin demiryolu politikasının 

bir başka boyutuydu. 

Demiryolu yapımında Osmanlı'nın temel beklentileri yukarıda 

saydığımız faktörler etrafında gelişirken Avrupalı ülkelerin beklentileri 

ise Osmanlının coğrafi konumunu ve ekonomik potansiyelini 

değerlendirmeye yönelikti. Dolayısıyla emperyalist devletlerin Osmanlı 

Devleti’ndeki ekonomik çıkarları ile bu ülkelerin Osmanlı topraklarında 

imtiyazlı demiryolu inşa etmeleri arasında yakın bir ilişki vardır. 

Osmanlı demiryolları tarihinde yabancı devletler ve yabancı şirketler 

daima ön planda olmuşlardır. İngilizler ve Fransızlar daha çok iktisadi 

düşüncelerle demiryollarını devletin zengin bölgelerinde inşa ederken 

Almanlar ise daha çok askeri ve stratejik kaygılarla demiryolu inşa 

etmişlerdir. 

Osmanlı topraklarının Avrupa yakasında ilk demiryolu yapımı, 

bir İngiliz şirketine verilmiş ve Cernovada - Köstence hattının yapımına 

1856 yılında başlanmıştır. Anadolu yakasında ise yine bir İngiliz 

şirketine verilen ve yapımına aynı yıl başlanan İzmir-Aydın hattı ile 

demiryolu politikası hız kazanmıştır. Bunun üzerine Osmanlı devlet 

adamlarının demiryollarına verdikleri önem daha da artmış 1865’de 

Nafıa Nezareti kurulmuştur.  

Osmanlı Devletinde demiryolu konusundaki kapsamlı 

çalışmalardan ilki 1860’da Abdülmecit’in nazırlarından Ali ve Fuat 

Paşaların hazırladığı demiryolu programıdır. Bu programa göre Balkan 
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yarımadasının bir ucundan öteki ucuna gidecek olan bir demiryolu 

İstanbul ile Tuna arasında ulaşımı sağlayacak, İstanbul’u Viyana ve 

Paris’e bağlayacaktı. Öte yandan, Balkanlarda milliyetçilik akımlarının 

etkisiyle ayaklanmalar artmış ve devlet yönetimi, ordunun eski gücü 

kalmadığından ve mali bunalımlar nedeniyle bu isyanları bastırmakta 

zorluk çekmekteydi. İnşa edilecek olan demiryolları vasıtasıyla 

Balkanlar üzerinde devletin etkinliği ve kontrolü artabilecek ve herhangi 

bir ayaklanma vuku bulduğunda bölgeye derhal asker sevkiyatı 

yapılabilecek ve isyan bastırılabilecekti. Fakat böylesine büyük bir 

projeyi başarmak için Osmanlı hükümeti ne gerekli mali kaynağa ne de 

teknik elemana sahipti. 

Abdülaziz’in demiryolları konusundaki isteklerini ele alan 

Sadrazam Ali Paşa, Osmanlı ile Avrupa ülkeleri arasındaki demiryolu 

bağlantısını sağlamak üzere harekete geçmiş ve Nafıa Nazırı Davut 

Paşa’yı, çeşitli ülkelerin mali çevreleriyle temas sağlamak üzere 

Avrupa’ya göndermiştir. Bunun sonucunda Belçika bankerlerinden 

Baron de Hirsch ile anlaşmaya varılmış ve bu kişiye 2000 kilometre 

demiryolu yapması için 99 yıllık imtiyaz verilmiştir. 22000 Frank / 

kilometre garantisi ile verilen demiryolunun inşası esnasında 

sözleşmede çeşitli değişiklikler yapılmak zorunda kalınmıştır.
 
Sonuçta 

1279 kilometre olarak gerçekleşen Rumeli (Şark) Demiryoluyla 

İstanbul’un Viyana ve Paris ile bağlantısı sağlanmıştır.5 

Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti’ndeki yoğun demiryolu 

yapımları esas itibarıyla II. Abdülhamit döneminde Duyunu Umumiye 

İdaresi’nin kurulması ile başlamıştır. Bu dönemde Anadolu demiryolları 

(1888), Bağdat demiryolu (1889), Yafa-Kudüs demiryolu (1889), Selanik-

Manastır demiryolu (1890), Beyrut-Şam demiryolu (1890), Selanik-

İstanbul demiryolu (1892) imtiyazları yabancılara verilerek demiryolu 

politikası savunma politikalarıyla birlikte düşünülmeye başlanmıştır. 

Dış borçlar hariç 1890’da Osmanlı Devleti’ndeki yabancı sermayenin 

%41’i demiryolu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır. 

İmparatorluğun Balkan Harbi’ ne girmeden önce en son inşa 

ettiği ve 1 Eylül 1908’ den itibaren işletmeye açılan Hicaz Demiryolu ise; 

başlangıçta Arabistan’ın kapısı kabul edilen Şam’dan başlayarak 

                                                 
5 Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri, İstanbul, 1981, s.69-70 
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Medine’ye ulaşıp oradan da kutsal kent Mekke’de sona ermesi şeklinde 

düşünülmüştür. Hattın tamamını Osmanlı Devleti inşa edip işletmiştir. 

Demiryolunun yapımında yabancı sermayeye yer verilmemiş, hat 

Müslüman mühendislerce inşa edilmiş, inşaatın yapımında 

Müslümanlar çalışmış, yerli malzeme kullanılmış, sonuçta bu kutsal hat 

bütünüyle Müslümanların eseri olmuştur. Şam-Medine güzergâhı Hicaz 

demiryoluyla 72 saate inmişti.6 Hattın Mekke’ ye ulaşması planı özellikle 

bölgede yaşayan bedevilerce engellenerek yapılamamıştır. 

Sonuç olarak, ifade edilen politikalar doğrultusunda Balkan 

Harbi’ ne kadar Osmanlı topraklarında inşa edilen demiryollarını şu 

şekilde belirtmek mümkündür.  

 

I- Avrupa yakasında yapılan demiryolları  

Cernovada-Köstence hattı  

Varna-Rusçuk hattı  

Rumeli (Şark) demiryolu hattı  

Selanik-Manastır hattı  

Selanik-İstanbul hattı  

Selanik-Mitroviçe hattı 

Priştine-Niş hattı 

Babaeski-Kırkkilise hattı 

Tırnova-Yanbolu hattı 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1994, s.59,62,63 
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II- Anadolu yakasında yapılan demiryolları  

İzmir-Aydın hattı  

İzmir-Kasaba 

(Turgutlu) ve uzantısı hattı  

Anadolu hattı  

Bağdat hattı  

Bursa-Mudanya hattı 

Adana-Mersin hattı  

 

III- Arap topraklarında Yapılan demiryolları  

Yafa-Kudüs hattı  

Beyrut-Şam-Havran hattı  

Trablusşam-Humus hattı  

Riyak-Halep hattı  

Hicaz demiryolu hattı  

 

Yukarıda görüldüğü gibi, Görüldüğü gibi, Osmanlı 

topraklarında Balkan Harbi’ne kadar toplam 8343 kilometre demiryolu 

inşa edilmiştir. Ancak dış baskılarla şekillenen yabancı şirketlere verilen 

imtiyazlarla yapılan ve bir ağaç görüntüsünde limanlardan iç bölgelere 

uzanan, bir birinden kopuk bu demiryolları, Osmanlı askeri sevkiyatının 

istenilen bölgeye hızla yapılmasına yeteri kadar faydalı olamamıştır. 

II. Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği ve Birliklerin 

Görev Yerlerine Ulaşmasında Demiryollarının Etkisi 

Bir devletin insan gücünü kullanma gayreti, harp gücüne etkisi 

bakımından çok önemlidir. Osmanlı Devletinde Balkan Harbi öncesi 

barış zamanında 20-25 yaş arasındaki tüm erkekler silâhaltına 

alınmakta, seferde ise, orduları teşkil etmek maksadıyla 20-40 yaş arası 

erkekler orduya çağırılmaktaydı. Ancak Osmanlıda asker mevcutlarına 

bakıldığında barış kuvvetleri sayısı ortalama 280.000, savaşa 
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katılacaklarının sayısı ise 450.000 idi. Yani Osmanlı barışta büyük bir 

ordu beslemek seferde ise mevcut insan kaynaklarından tamamı ile 

yararlanamamaktaydı. Bu durum Balkan Harbinin kaybedilmesindeki 

önemli etkenlerden biri olmuştur. 

1908 Meşrutiyet’ in ilanı sonrası memleket savunmasını sağlam 

temellere dayamak için ordunun genel bünyesini esaslı surette 

düzeltmek düşüncesi ön planda yer almıştır. Bu maksatla Harbiye 

Nezareti emrinde bulunan Genelkurmay Başkanlığınca ordunun her 

alanda düzeltilmesi ve kalkınması bakımından incelemeler yapılmış, 

planlar hazırlanmış, kanunlar, yönetmelikler ve tüzükler yazılmıştır. Bu 

çalışmaların sonucunda Türk Ordusunu, olabildiği kadar Avrupa 

ordularında görülen, zamanın gereklerine uygun, taze bir güç 

kazandırmak hedeflenmiştir. 

1910 senesi eylül ayında yenileştirme planları kapsamında yeni 

örgütlenmeye geçişler hakkında ordulara emirler verilmiştir. Bu geçişin 

doğru olarak uygulanmasını sağlamak için de bir direktif yayınlanmış 

ve değişiklikler bu esaslara göre yapılmıştır. 

Bu düzenlemelere göre; Türk Kara Kuvvetleri barış ve sefer 

orduları olmak üzere iki kısım halinde örgütlendirilmişti. Barış 

ordusunu nizamiye 

birlikleri, sefer 

ordusunu ise barış 

ordusunun redif, 

müstahfız, aşiret 

süvari birlikleri ile 

takviye edilmiş şekli 

oluşturmaktaydı. 

Yeni Türk 

Ordusu da eskiden 

olduğu gibi; 

Nizamiye Ordusu, 

Redif Ordusu, Müstahfız Birlikleri ve Aşiret Süvari Birliklerinden 

meydana gelmiş, eskisinden farkı bu dört sınıf teker teker yeniden 

düzen ve örgüte tabi tutulmuş ve eğitimleri için yeni esaslar konmuştu. 
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Buna göre nizamiye kuvvetleri ; 

Merkezi İstanbul’da bulunan 1’inci Ordu, 

Merkezi Selanik’te bulunan 2’nci Ordu, 

Merkezi Erzincan’da bulunan 3’üncü Ordu, 

Merkezi Bağdat’ta bulunan 4’üncü Ordu, 

Merkezi Yemen’de bulunan 14’üncü Bağımsız Kolordu, 

Merkezi Asir’de bulunan 41’ inci Bağımsız Tümen, 

Merkezi Trablusgarp’ta bulunan 42’inci Bağımsız Tümen, 

Merkezi Hicaz’da bulunan 43’üncü Bağımsız Tümenden 

meydana gelmişti. 

1912 senesi Balkan Harbi’ nin ilanından önceki Osmanlı nizamiye 

birliklerinin kuruluş ve yerleşimi Şekil-1’ de sunulmuştur. 

Bunlardan başka kolordular bölgesinde kuruluş dışı muhafız, 

inzibat, şimendifer, itfaiye, sanayi, ağır topçu, demiryolu muhafızı gibi 

çeşitli birlikler ve bu arada sınır bölükleri bulunmakta ayrıca Karadeniz 

Boğazı, Akdeniz boğazı, Edirne, Erzurum, İşkodra, Yanya, Selanik, 

Karaburun, İzmir, Bolayır müstahkem mevkileri yer almaktaydı. 

Ancak, devlet 

içinde meydana 

gelen ayaklanmalar 

nedeniyle bu 

yerleşimde birçok 

birlik esas yerleşim 

yerinden uzakta 

bulunmaktaydı. 

Balkan Harbi 

öncesinde esas 

yerleşim yerlerinde 

bulunmayan birliklerin genel durumu şöyleydi : 

1’inci Piyade Tümeni İstanbul’dan Arnavutluk’ a gönderilmişti. 

Seferberlikten önce kendi bölgesine çekilmek istenmişse de Garp 
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Ordusu tarafından Selanik dolaylarında alıkonulmuş sadece 450 

mevcutlu bir alayı Lüleburgaz’ a gelebilmişti. 

2’nci Piyade Tümeni, İzmir’ de bulunuyordu, seferberlik ilan 

edilince İstanbul’ a bölgesine çekildi. 

4’ üncü Piyade Tümeni Arnavutluk’ ta bulunuyordu, 

seferberlikten biraz önce esas yeri olan Tekirdağ’ ına çekildi. 

8’ inci Piyade Tümeni Gelibolu’ da bulunmakta olup seferberlik 

ilanı ile Çorlu bölgesine getirildi. 

9’ uncu Piyade Tümeni de Gelibolu’da olup seferberlik emriyle 

Babaeski bölgesine getirildi. 

11’inci Piyade Tümeni Arnavutluk’ ta bulunmakta olup bir kısmı 

seferberlik öncesi bir kısmı da daha sonra esas yeri olan Dedeağaç’ a 

getirildi. 

Bu birlikler 

dışında çekilmesi 

mümkün olmayan 29 

kadar tabur Yemen 

bölgesinde Arap 

isyanlarıyla başa 

çıkmak maksadıyla 

kalmıştır.7 

Redif birlikleri 

ise, seferde silâhaltına 

alınacak eratla teşkil 

edilerek sefer 

ordularına dâhil 

olacaklardı. 

Redif 

birliklerinin en büyük 

birliği tümen olup 

                                                 
7 Balkan Harbi 1912-1913 I. Cilt Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı 

Devletinin Harbe Girişi, Gn.Kur.Bşk.lığı, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1993, 

s.100,101 
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seferde bu tümenlerden bir kaçı nizamiye ordularının emrine verilecek 

veya bağımsız olarak redif tümenlerinden kolordular da teşkil 

edilebilecekti. Rediflerin önemli bir bölümü Türk ve Müslüman 

olmayan kişilerden oluşan kötü eğitilmiş ve donatılmış birliklerdi.8 

Balkan Harbi için seferberlik ilan edilmeden önce Redif 

Müfettişliklerinin kuruluşu ve yerleşimi Şekil-2’ te sunulmuştur. 

Müstahfız birliklerinin gerektiği zaman seferde kullanılması için 

düzenlemeler 1911 senesi sonlarına doğru yapılabildi. Bu birlikler, 

sınırların korunması, iç düzenin sağlanması, demiryolu ve sahil 

yollarının korunması gibi yapacakları görevlere uygun veya bu 

bölgelere yakın bulunan redif tümenlerinin emrine verilecekti. Ancak bu 

birlikler 1912 Temmuz sonuna doğru teşkil edilebilmiştir. 

Diğer bir sınıf olan Aşiret Süvari Birlikleri ise, ordu süvari 

müfettişliği emrinde bulunuyor, Erzurum, Karaköse, Erciş ve Mardin 

Aşiret Süvari Tümenlerinden oluşuyorlardı. 

Balkanlarda çıkacak bir harpte Kara Kuvvetlerinin tamamının 

seferber edilmesine gerek duyulmayarak sınırlı seferberlik ilan 

edilmiştir. Nizamiye ve redif birliklerinden sefer gereklerine uygun bir 

teşkilatlanma yapılmıştır. 

Genelkurmayın elinde Balkanlar’da çıkacak bir harbe karşı 

hazırlanmış 12 adet sefer planı yer almaktaydı. Bunlardan duruma uyan 

yani dört Balkan devletine karşı planlanan 5 numaralı sefer planıydı. Bu 

plan gereğince Balkanlarda görevlendirilecek Türk Kara Kuvvetleri için 

ayrı bir sefer kuruluşu hazırlanmıştı. Bu kuruluşa göre Balkan 

devletlerine karşı kullanılacak Türk Kuvvetleri; Şark Ordusu ve Garp 

Ordusu adı ile iki büyük kısma ayrılmıştır. 

Nizamiye ve redif tümenlerinden hangilerinin hangi ordu ve 

kolordu emrinde Balkan Harbine katılacakları ve hangilerinin de 

memleket içinde kalacakları ve bunların miktarlarını gösteren şema 

Şekil-3’ de sunulmuştur.  

                                                 
8 Richard C.HALL, Balkan Savaşları, Çev. M. Tanju AKAD, Homer Kitabevi, İstanbul, 

2003, s.24 
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Buna göre; Şark Ordusu 1’inci Ordu Müfettişliğinin barıştaki 12 

nizamiye tümeni ile 2’inci Ordudan 1 nizamiye, 3’ üncü Ordudan 2 

nizamiye tümeni alarak toplam 15 nizamiye tümeni; 1’inci Redif 

Müfettişliğinin 14 redif tümeni ile Samsun, Trabzon, Konya, Kayseri, 

Afyon ve Antalya redif tümenlerini de alarak toplam 20 redif 

tümeninden oluşmaktaydı. 

Garp Ordusu ise; 2’ nci Ordu Müfettişliğinin barıştaki 12 

nizamiye tümeni; 2’nci Redif Müfettişliğinin 12 redif tümeni ile İzmir, 

Uşak, Denizli ve Aydın redif tümenlerini de alarak toplam 16 redif 

tümeninden oluşmaktaydı. 

Memleket içinde kendi görev yerlerinde kalacaklar ise; 16 

nizamiye tümeni ve 19 redif tümeni olmak üzere toplam 35 tümen 

Balkan Harbi’ ne katılmayacaktı.9 

Ancak, Balkan Harbi esnasında alınan olumsuz neticeler başta 

seferber olmayan birliklerin bir kısmının da muharebe alanlarına sevk 

edilmesine sebep olmuştur. 

Seferberlik esnasında en önemli konulardan birisi planlanan bu 

birliklerin görev yerlerine sevk edilmesi konusu idi. 

Yapılan planlarda Makedonya ve Arnavutluk’ un, Bulgar, Sırp 

ve Yunanlılara karşı korunması ve Sofya istikametinde bir taarruz 

öngörülerek;  

Suriye ve Güney Anadolu’da bulunan redif tümenlerinin 

gerektiğinde kullanılmak üzere Selanik’ teki Garp Ordusu Müfettişliğine 

bağlanmıştı. Bu birliklerin sevki başlangıçta deniz yoluyla 

düşünülmesine rağmen Yunanistan’ ın Ege Denizi’ndeki ablukası 

dolayısıyla demiryoluyla sevkine karar verilmiştir. Ancak bu 

birliklerden pek azı demiryoluyla Makedonya bölgesine gelebilmiş 

büyük bir kısmı Trakya harekât alanında kalmıştır. 

Ege Denizi’nden sevkiyat mümkün değilse de Kuzey Anadolu ve 

Doğu Anadolu taraflarında bulunan redif tümenlerinin Karadeniz ve 

Marmara Denizi vasıtasıyla sevki yapılmış bu sayede çok yoğun olan 

                                                 
9 Balkan Harbi 1912-1913 I. Cilt Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı 

Devletinin Harbe Girişi, Gn.Kur.Bşk.lığı, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1993, s.118 
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demiryolları sevki de bir miktar rahatlamıştır. Bu tümenler Marmara 

limanlarına çıktıktan sonra bir kısmı yürüyerek harekât yerlerine 

ulaşmış bir kısmı ise demiryoluyla devam etmek için İstanbul’a 

gitmişlerdir. 

Birlik merkezleri Marmara Denizi etrafında bulunan Edremit, 

Çanakkale, Bursa ve İzmit Redif Tümenleri hem kara hem de deniz 

yoluyla görev yerlerine sevk edilmişlerdir. Redif askerleri 

Haydarpaşa’ya bazen de İzmit’e çıkarılmak üzere Marmara Denizi’ ne 

nakledilmişler buradan demiryoluyla veya deniz yoluyla Tekfurdağı ve 

Ereğli’ye kadar devam etmişler ve müteakiben yaya olarak görev 

yerlerine gitmişlerdir. 

Afyon, Konya, Uşak, Aydın, Denizli ve Ankara Redif Tümenleri 

Marmara Denizi’ne kadar Anadolu demiryolu hattından istifade 

etmişlerdir. Kayseri Redif Tümeni ise Ulukışla’ya yürüyerek buradan 

Bağdat hattına, Mardin Aşiret Süvari Tümeni de yine Bağdat hattına 

binerek görev yerlerine ulaşmışlardır. 

Antep Redif Tümeni Ma’mure’ye kadar yürüyerek gelmiş ve 

Kilikya Ovası’ ndan geçen treni Tarsus civarındaki Gülek Boğazı’na 

kadar kullanmış bundan sonra Toros Dağları’nı Pozantı veya 

Akköprü’ye kadar yürüyerek geçmiş ve müteakiben Bağdat hattını 

kullanmıştır. 

Adana Redif Tümeni ve deniz yoluyla Mersin’den gelen redif 

tümenleri de Gülek Boğazına kadar tren ile nakledilmiş müteakiben 

Toros Dağları’nı yürüyerek geçmişlerdir. 

Suriye’de bulunan nizamiye ve redif tümenleri ile Şam’dan 

Hicaz hattı ile gelen birlikler, Halep’e kadar Suriye demiryollarını 

kullanmışlardır. Burada Halep’teki birliklerle birleşerek İskenderun 

Boğazı’ndan Bağdat hattı üzerindeki Toprakkale’ye gelmişler ve Gülek 

Boğazı’na kadar bu hattı kullanmış ve müteakiben yukarıdaki birlikler 

gibi görev yerlerine intikale devam etmişlerdir.10  

Maalesef Osmanlı demiryolu sistemindeki karışıklık ve 

aksaklıklar seferberliğin hızla gerçekleşmesini önlemiştir. Örneğin plan 

                                                 
10 Mehmet Ali Nüzhet,1912 Balkan Harbi’nde Asker Gönderme ve Askerȋ Nakliyat, Yeni 

Turȃn Matbaası, İstanbul, H.1332, s.6,7 
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gereğince Rumeli demiryolları hattı, seferberliğin 20’ nci gününe kadar 

274 tren çıkaracak iken 87’ si birlik, 96’ sı ikmal eri, 5’ i hayvan treni 

olmak üzere 188 tren çıkarabilmiştir.11 

Bu aksaklıkların nedenlerine baktığımızda; 

Balkan müttefiklerine yardım eden birçok gayrimüslim 

demiryolu çalışanının işine son verilmiş Onların yerine geçen memurlar 

ise demiryollarını sorunsuz şekilde kullanacak bir eğitim ve tecrübeye 

sahip olmayan kişilerdi. Bu durum Osmanlıların cepheye asker ve 

malzeme sevk etme yeteneğine büyük bir darbe vurmuştur.12 

İstanbul’dan süratli askeri nakliyat için yeterli tren bulunmaması 

da diğer bir sorundu. 

Ayrıca bindirme istasyonlarına varmak için redif tümenlerine 

mensup birçok asker uzun mesafeler yürümeye mecbur kalmış 

dolayısıyla tümenler hareket edeceği istasyonlara vaktinde 

yetişememişlerdir. Seferberliğin 12’nci ile 20’nci günleri arasında 

bindirme istasyonlarında özellikle de İstanbul’ da büyük bir yığılma 

meydana gelmiş buradaki askerlerde başıbozukluk baş göstermiştir.  

3 ve 4 Ekim’de rumeli demiryolları, Edirne’ nin kuzey 

doğusunda toplanan süvari tümeni bölgesine 3 süvari alayı ve Edirne 

Kalesi’ne de ana gerekli yığınak ile muhafız askerler ve Makedonya 

bölgesine tahsis edilen birliklerden birinci kademeyi sevk etmek için 

hareket etmiştir. 7 Ekim’de ise cephe bölgesinde yayılma sevkiyatı 

başlamış bu sevk esnasında da redif askerler ile hayvanlar karışık olarak 

trenlere bindirilmiştir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere demiryolu 

sevkiyatı esnasında asker ve malzeme sevki birbirinden ayrılmamış bu 

iki sevkiyat kesintisiz olarak bir arada devam etmiştir. 

                                                 
11 Balkan Harbi 1912-1913 I. Cilt Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı 

Devletinin Harbe Girişi, Gn.Kur.Bşk.lığı, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1993, s.228 
12  Richard C.HALL, Balkan Savaşları, Çev. M. Tanju AKAD, Homer Kitabevi, İstanbul, 

2003, s.27,28 
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Birliklerin bindirme istasyonlarına kararlaştırılmış vakitte 

gelmemesi katarların hareket saatlerinde kesintilere sebep olmuştur. 

Hatta çoktan beri 

harekât bölgelerinde 

zannedilen İstanbul 

civarındaki birlikler 

bindirme 

noktalarında uzun 

süre beklemiş ve 

bazıları yürüyerek 

hareketi tercih 

etmiştir. 

Demiryolları 

ile sevkiyatta görülen 

diğer bir sorun ise 

askerlerin ve 

hayvanların su 

ihtiyacının karşılanamamış olmasıdır. Daha sonraları istasyonlarda 

askerlere su kadehleri ve taslar verilerek kuyulardan istifade etmesi 

sağlandıysa da bir taburun askerleri ve hayvanları su içebilmek için en 

az bir saate ihtiyaç duyduğu düşünülmemiş dolayısıyla katarların 

planlanan hareket saatlerinde çok fazla gecikmeler meydana gelmiştir. 13 

Balkan Harbi Esnasında Demiryollarına Bakış 

Savaş başladıktan sonra Şark Ordusu bölgesini incelediğimizde; 

Tüm Balkan devletlerine karşı savaş için yapılmış Osmanlı planı 

Anadolu’dan redif tümenleri gelinceye kadar Doğu Trakya’da 

savunmada kalınmasını öngörüyordu. Ancak Harbiye Nazırı Nazım 

Paşa, taarruza dayanan bir strateji benimseyerek birliklerin çoğu eksik 

kadrolu olmasına rağmen Abdullah Paşa’ya taarruza başlaması için 

baskı yaptı. Bu nedenle Bulgarlarla 22 Ekim tarihinde Kırklareli ile 

Edirne arasındaki cephede Kırklareli muharebesi icra edildi. Başarısız 

bir şekilde sonuçlanan taarruz sonrasında Osmanlı ordusu 23 Ekim 

akşamı Kırklareli’ni terk ederek panik içinde güneydoğuya doğru kaçtı 

                                                 
13  Mehmet Ali Nüzhet, a.g.e. s.9,14 
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ve savaş malzemelerinin üçte birini yitirdi. Osmanlı 3’üncü Kolordu 

Komutanı Mahmut Muhtar Paşa bu felaket konusunda şöyle demiştir: 

“Yenilgimizin nedeni askeri örgütlenmemizin kötülüğünde ve 

ihtiyatlarımızın disiplinsizliğindendir, fakat ana neden bir hafta 

boyunca devam ederek ordumuzun moralini tümüyle yıkan ve üç gün 

boyunca yolları ve araziyi trenlerimiz ve topçularımız için geçilmez hale 

getiren yağmurdur.”14 

Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere bölgedeki yoğun yağmur 

nedeniyle yolların çamurlanması da trenlerin hareketini engellemiştir. 

Ayrıca askeri katarlar yağmurlu zamanlarda bölgeye geldiklerinde 

askerler vagonlardan inmemiş, katarlardaki erzakı indirmekten imtina 

etmişlerdir. Bu nedenle malzemenin iadesinde sıkıntılar yaşanmış ve 

askerlerin nakliyatı da ertelenmek zorunda kalınmıştır. 

Ayrıca askeri birlikler ile demiryolu memurları arasında hareket 

birliği bulunmamaktaydı. Örnek olarak Hadımköy’e ulaşan bir ağır 

topçu katarı yükleme ve indirme iskelesi bulunmadığı için 

boşaltılamamış bu nedenle İstanbul’dan malzeme ve adam gönderilmiş 

fakat iskelenin nereye yapılacağını kimse göstermediğinden toplar 

indirilememiş ve bu yüzden tren yolu kapanmıştır. Bir süre sonra yedek 

bir yol yapılmak istendiyse de soğuk nedeniyle askerler tarafından hat 

döşenmekte kullanılan traversler yakıldığından bu da mümkün 

olmamıştır. 15 

Kırklareli hezimetinden 12 lokomotifle 400 vagon Bulgarlar’ ın 

eline geçmiş köprü ve sanayi ürünleri imha edilmediğinden ve hiçbir 

telgraf hattı kesilmediğinden düşmana kullanıma hazır demiryolu hattı 

ve malzemesi teslim edilmiştir. 

Şark Ordusuna mensup birçok redif tümeni İstanbul’da 

unutulmuştur. Bunlarla ne Genelkurmay Başkanlığı ne de demiryolları 

görevlileri ilgilenmişti. Kırklareli hezimeti duyulunca buradaki 

unutulmuş birlikler hatırlanarak hemen deniz yoluyla Tekirdağ ve 

Ereğli’ye sevki kararlaştırılmış ve harekât alanına Edremit, Çanakkale, 

                                                 
14  Richard C.HALL, Balkan Savaşları, Çev. M. Tanju AKAD, Homer Kitabevi, İstanbul, 

2003, s.37 
15 Mehmet Ali Nüzhet,1912 Balkan Harbi’nde Asker Gönderme ve Askerȋ Nakliyat, Yeni 

Turȃn Matbaası, İstanbul, H.1332, s.13,14 
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İzmit, Konya, Aydın, Denizli ve Yozgat redif tümenlerini teşkil eden 

30.000 nefer gönderilmiştir. Bu takviye askerlerle Lüleburgaz ve 

Pınarhisar kasabalarından geçen uzun bir sırt boyunca savunma 

mevziileri oluşturulmuş ve Bulgar hücumları durdurularak geçici olarak 

geri püskürtülmüştür. Bulgarlar yeniden toplanarak hücumlarını 

tazelemiş ve Osmanlı birlikleri 2 Kasımda düzensiz bir şekilde 

çekilmeye başlamıştır. 

Bulgarlar, askerlerinin yorgunluğu, Trakya yollarının kötü 

durumu ve lojistik sistemin yavaşlığı, Bulgar sınırı ve İstanbul 

arasındaki demiryollarının Edirne toplarının menzilinde olmasından 

dolayı kullanılamaması nedeniyle Osmanlıları derhal takip 

edememişlerdir. Bu gecikme Osmanlıların Anadolu’dan redif 

tümenlerini bölgeye ulaştırmasını ve Çatalca’daki savunma hatlarını 

takviye etmesini sağlamıştır. 

12 Kasım’da Bulgarlar Çatalca önüne vardığında Osmanlıların 

düzen ve tertibi eski haline gelmiştir. Bu bölgede bulunan askerlere; 7 

Kasım’da Samsun’dan İstanbul’a deniz yoluyla sevk edilen Kuzey 

Anadolu’daki redif tümenleri ve Anadolu Lokomotifleriyle gelen 

Kayseri Redif Tümeni eklenmiştir. Ayrıca 11 Ekim’de Şam’dan trenlerle 

Haleb’e sevkine başlanan redif tümenleri de Bağdat hattını kullanarak 

25 Ekim’de Haydarpaşa’ya varmış ve oradan Çatalca’ya sevk edilmiştir. 

İşte daha sonra Osmanlı ve Bulgar ordusuna kolera salgınını getirecek 

ve Osmanlı Ordusunda 140.000 askerin ölmesine neden olacak askerler 

bu Suriye’den gelen birliklerdir. 16 

Takviye edilen bu birlikler sayesinde Bulgarlar Çatalca hattında 

nihayet durdurulabilmiştir. Çatalca yenilgisinden sonra Trakya’daki 

durumlarını güçlendirmek isteyen Bulgarlar Selanik’ten getirdikleri 

birliklerle Doğu Trakya’daki güçlerini arttırmışlardır. 27 Kasım 

tarihinde Bulgar kuvvetlerinin Dedeağaç’a gelmesi Osmanlının batıya 

giden demiryolu bağlantısını kesmiş ve Osmanlı Garp Ordusu’ nu Şark 

Ordusu’ndan etkili bir şekilde izole etmiştir. 

 

                                                 
16  Mehmet Ali Nüzhet,1912 Balkan Harbi’nde Asker Gönderme ve Askerȋ Nakliyat, Yeni 

Turȃn Matbaası, İstanbul, H.1332, s.11 
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Balkan Harbinde Garp Ordusu bölgesine baktığımızda ise; 

Yunanlıların Ege Denizi’ni kontrol etmesi Osmanlıların içinde 

bulunduğu durumu zorlaştırmıştır. Buradaki birlikler her şeyden önce 

Anadolu’dan takviye birlikler gelinceye kadar zaman kazanmak 

zorundaydılar. Tabii ki bu stratejinin başarılı olabilmesi için Trakya’daki 

Bulgarları yenerek hayati öneme sahip olan İstanbul-Selanik 

demiryolunun açık bulundurulması gerekiyordu.17 

Manastır ve Selanik’ten Garp Ordu birliklerine trenlerle 

gönderilen ikmal maddeleri günlerce vagonlarda bekletilmiş istasyonda 

indirilip birliklere dağıtılamamıştı. Bu aksaklıklar seferin sonuna kadar 

giderilememiştir.18 

Sırplarla 24-26 Ekim tarihlerinde yapılan Kumanova Muharebesi 

süresince lojistik destek amacıyla Selanik’ten muharebe alanına sadece 2 

katar (63 vagon) kaldırılabilmiş; cephe çöktükten sonra ise Manastır’ a 

çekilen birliklere 2 katar lojistik malzeme gönderilebilmiştir. Kumanova 

yenilgisinden sonra Üsküp ambarlarından 36 vagon, Köprülü 

ambarlarından 27 vagon Selanik’e gönderilerek Sırp ve Bulgarlardan 

kurtarılmış ama Selanik’te Yunanlılara teslim edilmiştir.19 

Garp cephesinde Yunanistan’ın asıl hedefi Selanik’i işgal etmekti. 

Teselya bölgesinde Osmanlı savunma hattını aştıktan sonra Selanik’e 

yönelmişlerdir. Osmanlılar muharebeden geri çekilirken Vardar 

üzerindeki köprüyü tahrip etmişler fakat demiryolu köprüsüne 

dokunmamışlardı. Bu sayede Yunanlılar demiryolu köprüsünü 

kullanarak Selanik’e kadar ilerlemelerini sürdürebilmişlerdir. 

Manastır ve Selanik’ten Garp Ordu birliklerine trenlerle 

gönderilen ikmal maddeleri günlerce vagonlarda bekletilmiş istasyonda 

                                                 
17  Richard C.HALL, Balkan Savaşları, Çev. M. Tanju AKAD, Homer Kitabevi, İstanbul, 

2003, s.62 
18 Balkan Harbi 1912-1913 II. Cilt 2. Kitap Garp Ordusu, Gn.Kur.ATASE Bşk.lığı, Genel 

Kurmay Basımevi, Ankara, 1981, s.699,700 
19 Ömer Kȃmil GÜNÇAN, Demiryollarının Ülke Stratejisine ve Ekonomisine Etkinliği, 

Akay Ofset Matbaacılık, Ankara, 1992, s.14,15 
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indirilip birliklere dağıtılamamıştı. Bu aksaklıklar seferin sonuna kadar 

giderilememiştir.20 

1912 Kasım ayı sonunda Balkan müttefik orduları hemen her 

yerde muzaffer olmuşlardı. Ancak Osmanlılar gibi onlar da 

savaşmaktan tükenmişlerdi. Çatalca’daki Bulgar yenilgisinden sonra 

barış sürecinin başlatılması için girişimlerde bulunuldu. 25 Kasım’da 

Çatalca’da başlatılan görüşmeler 3 Aralık’ta sonuçlandı. Balkan 

müttefikleri Osmanlıların Çatalca hattının batısındaki bütün toprakları 

terk etmesini istediler. Ancak bunu tam olarak elde edemediler. Ateşkes 

koşullarına göre, kuşatma altında olan Edirne, İşkodra ve Yanya kaleleri 

hiçbir ikmal maddesi alamayacak, ordular hâlihazırdaki yerlerinde 

kalacak ve Osmanlılar Bulgaristan’ın Karadeniz limanlarına 

uyguladıkları ablukayı kaldırarak Bulgarların Çatalca’daki birliklerini 

ikmal etmeleri için Edirne’den geçen demiryolunu kullanmalarına izin 

vereceklerdi. Bu koşullarla Bulgarlar Edirne’deki Osmanlı mevzilerinin 

içinden geçen demiryolunu kullanmak suretiyle Çatalca önlerindeki 

tükenmiş birliklerini ikmal etme hakkıyla bir avantaj sağlamışlardır. 

Ateşkes ilan edilmesine rağmen Bulgar, Yunan ve Karadağlılar 

kuşatılmış olan Yanya, İşkodra ve Edirne kalelerini alma istekleri devam 

etmiştir.21 

İki aylık ateşkes süresince bile bu üç kalede çatışmalar devam 

etmiştir. Bu kuşatılan şehirlerden Yanya ilk düşen olmuştur. 6 Mart 

1913’te Esat Paşa kayıtsız şartsız Yunanlılara teslim oldu. Gerçi 

Yanya’daki birliklerin Edirne ve İşkodra’ya nazaran büyük bir maddi 

sıkıntıları yoktu. Bunun nedeni Yunanlıların şehri hiçbir zaman tam 

olarak tecrit edememesinden dolayısıyla çevre köylerden kalenin ikmali 

için gerekli malzemenin temin edilebilmesinden kaynaklanıyordu. 

Edirne şehrinin ise Mart sonuna doğru çok sayıda mülteciyle 

sorunu artmış gıda stoku iyice azalmış demiryollarının Bulgarlar 

tarafından kullanılması nedeniyle şehre ikmal yapılamamıştır. Garnizon 

ve sivillerin enerjisi de artık tükenmişti. Nitekim Sırp takviyeleriyle 

                                                 
20 Balkan Harbi 1912-1913 II. Cilt 2. Kitap Garp Ordusu, Gn.Kur.ATASE Bşk.lığı, Genel 

Kurmay Basımevi, Ankara, 1981, s.699,700 
21  Richard C.HALL, Balkan Savaşları, Çev. M. Tanju AKAD, Homer Kitabevi, İstanbul, 

2003, s.92 
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gerçekleştirilen Bulgar hücumları sonunda 26 Mart günü Bulgar süvarisi 

şehre girerek Şükrü Paşa’yı esir almış ve kale düşmüştür. 

İşkodra’da da durum farksızdı. Şehri savunanlar artık 

tükenmişti, cephane ve yiyecekleri bitmek üzereydi ve kaleye ikmal 

yapılamıyordu. Her gün yaklaşık 30 ila 40 kişi ölüyordu. Sonunda Esad 

Paşa da 22 Nisan’da Karadağlılara teslim oldu. Osmanlı birliklerinin 

büyük toplar hariç olmak üzere silahlarıyla birlikte şehri terk etmelerine 

izin verildi. 

Ancak, bu üç kalenin düşmesi Balkan Harbini sonlandırmayacak 

büyük güçlerin de Balkanlara müdahalesiyle Balkan müttefikleri yeni 

bir savaşın eşiğine sürüklenecekti. 

 

SONUÇ 

Büyük bir coğrafyaya sahip Osmanlı İmparatorluğu’nda 1800’ lü 

yıllarda ülke içerisinde birçok isyan baş gösterdi. Devlet otoritesinin 

ülkenin her tarafında hissettirilmesi için hızlı ve ucuz ulaştırma 

araçlarına ihtiyaç duyuldu. Bu dönemde Avrupa’da yaygınlaşmaya 

başlayan demiryolları tam da Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtiyacı olan 

araçtı. Fakat bunu ülkeye kazandırabilecek mali kaynak ve teknoloji 

yoktu. Dolayısıyla Osmanlı’da demiryolları yabancı devletlere verilen 

imtiyazlar sayesinde yapıldı. 

1912 yılında Balkanlarda meydana gelen ayaklanmalar 

sonucunda Osmanlı İmparatorluğu 1 Ekim’de seferberlik ilan etti. Bu 

esnada ordunun birçok nizamiye birliği yurdun değişik yerlerinde 

bulunuyordu. Bu birliklerin, ayrıca seferberlik planlarına göre 

oluşturulan redif birliklerinin görev yerlerine ulaşmasında 

demiryollarının kullanılması birinci öncelikti. Ancak yapılan planlarda 

aksaklıklar da uygulamada kendini gösterdi. Sefer birliklerinin emrine 

ne kadar tren ayrılacağı, bu trenlerin ve vagonların taşıma kapasiteleri 

önceden hesaplanmamıştı. İstasyonlardaki indirme ve bindirme 

rampalarının durumu tespit edilmemiş bölgeye sevk edilen toplar 

vagonlarda yüklü kalmıştı. Bakım personelinin ve istasyon 

memurlarının devlete bağlılıkları göz önüne alınmamış bu personelden 

yeteri kadar faydalanılamamıştı. Seferler esnasında askerlerin su ikmal 
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durumları ve birliklerin bindirme yerlerine ulaşma mesafeleri 

hesaplanmadığından hareket saatlerine bir türlü riayet edilemedi ve 

istasyonlarda büyük yığılmalar meydana geldi. Dolayısıyla Balkan 

devletleri harp ilan ettiği zaman henüz Osmanlı ordusu seferberliğini 

tamamlayamadı ve birçok birlik kadro mevcutlarından çok eksik olarak 

harp etmek zorunda kaldı. 

Demiryolları, savaşın başlamasıyla birlikte öncelikle seferberliğin 

tamamlanması ve takviye birliklerinin harekât bölgelerine ulaştırılması 

amacıyla kullanılmış gayri Müslim demiryolu çalışanlarının işine son 

verilmesi, yeterli askeri trenin ve istasyonun bulunmaması, hareket 

saatlerine riayet edilmemesi, asker ve malzeme nakli için ayrıntılı 

planlama yapılmaması, askerlerin ve hayvanların su ihtiyacının 

karşılanmaması, havanın yağışlı olması sebebiyle yolların kötülüğü, 

demiryolu çalışanları ile askeri birlikler arasındaki koordinasyonsuzluk 

nedenleriyle harekât bölgelerine zamanında ulaşılamamıştır. Müteakip 

safhalarda ise birliklerin ikmal ve iaşelerini sağlamak maksadıyla 

kullanılmaya başlanmış ancak muharebelerde alınan yenilgilerle Rumeli 

Demiryollarının birçok kısmı hatta vagonlar dolusu ikmal malzemesi 

Balkan müttefiklerinin kontrolü altına girmiş dolayısıyla ikmal ve iaşeler 

aksamış kuşatma altında bulunan Yanya, İşkodra ve Edirne kalelerine 

bir türlü ikmal yapılamadığından bu şehirlerde büyük sıkıntılar 

meydana gelerek sonuçta bu kalelerin de düşman eline geçmesine neden 

olmuştur.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki Balkan Harbi öncesindeki 

seferberlikte ve harp esnasında Osmanlı İmparatorluğu elindeki mevcut 

demiryollarından etkin bir şekilde istifade edemedi. 
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BALKAN HARBİ’NDE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 

Bülent DURGUN 

Özet 

Stratejik intikal bir kuvvet çarpanıdır. Balkan Harbi’nden önce 

askerlerin terhis edilmesi ülkenin ulaştırma kaynaklarının seferberliğe angaje 

edilmesine neden olmuştur. Bu da yığınaklamanın tam ve zamanında 

bitirilmesini engellemiş ve harekatın olumsuz gidişatını doğrudan etkilemiştir. 

Tasarruf edilmek istenen zaman, ulaştırma kaynaklarının planlamasının ve 

uygulamasının hatalı yapılmasından dolayı elde edilememiş, aksine zaman 

kaybına neden olmuştur.  

Nakliye (ulaştırma) sınıfı silahlı kuvvetlerin her türlü ulaştırma 

ihtiyacını karşılamak üzere çok önceden oluşturulmuştur. 1879 yılından 

itibaren her ordu bölgesinde bir ulaştırma taburu bulunmaktadır. Ulaştırma 

birlikleri, Balkan Harbi öncesinde barış zamanında sefer teşkiline çekirdek teşkil 

edecek birliklerin eğitimini sağlayacak şekilde kurulmuştur. Çekirdek birlikler 

seferberlikle tamamlanarak muharip birliklerin kuruluşunda hizmet ederlerdi.  

Barış zamanında ulaştırma ihtiyaçları, birliklerin kuruluşlarında ve 

mevcutları bulunan mekkare ve arabalarla karşılanmaktaydı. Bu vasıtalarla 

karşılanamayan ihtiyaçlar piyasadan ücreti karşılığında kiralanan araçlarla 

giderilmektedir.  

Seferberlik halinde ulaştırma sınıfının başlıca kuruluşu: 

-Tümen, kolordu ve orduların bünyelerinde kurulan piyade, topçu 

cephane kolları ve erzak kolları, 

-Birliklerde ulaştırma vasıtası olarak teşekkül eden yiyecek ve eşya 

ağırlıklarıyla hafif kol ve hafif cephane (topçu) kollarından oluşmaktadır.  

Birliklerin kadro ihtiyaçlarına göre kurulan çeşitli cins ikmal maddesi 

kollarının katarlar halinde birleştirilmesi esastı. Kol ve katarlar memleket 

kaynaklarında bulunan her türlü araç ve hayvanlarla teşkil edilirdi. Ayrıca ülke 

dışından sağlanan motorlu araçlarla da desteklenirdi. Ancak Balkan Harbi’nde 

bu esaslar uygulanamadı. Seferberlik ulaştırma kaynaklarında bir yığılmaya 

neden oldu. Ayrıca silahlı kuvvetlerin seferberlikten beklediği kaynak artışı da 
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gerçekleşmedi. Yığınaklanma planlamaları mantıktan ve uygulanabilirlikten çok 

uzaktı. Stratejik intikalin en temel vasıtaları olan deniz ve demiryolları; 

parasızlık, hatalı planlamalar, firmaların art niyetleri, yetersiz iş gücü, teknik 

alt yapı yetersizliği, yakıt tedarikinde ortaya çıkan sorunlar ve idame güçlüğü 

gibi pek çok nedenle yeterince kullanılmamıştır.  

Ulaştırma kaynaklarındaki bu yetersizlik birlik intikallerinde de 

sıkıntılara neden olmuştur. İntikaller esnasında iaşe, ikmal, dağıtım ve bakım 

yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntılar yaşanmıştır. Birlikler çok zor şartlarda 

intikallerine devam etmek zorunda kalmışlardır. İntikallerdeki iaşe problemi 

bize Napolyon’un “Ordular midelerinin üzerinde yürür.” sözünü 

hatırlatmaktadır. İaşede ve hijyen koşullarının sağlanmasında yaşanan sorunlar 

insan sağlığını tehdit ediyordu. İnsan sağlığına uygun olmayan bu koşullarda 

yapılan seyahatler ise birliklerin harekat alanına ulaştıklarındaki muharebe 

etkinliklerinin düşük olmasına neden oluyordu. Bütün bu zorluklar karşısında 

dahi Mehmetçik, her zaman olduğu gibi cesaretini ve savaşma arzusunu 

korumuş, ancak kötü sonucu değiştirememiştir. 

Anahtar Kelimeler : Balkan Harbi, Ulaştırma, Nakliye, 

Yığınaklanma, İntikal, Bütünleme, Menzil, Kol, Demir yolu, Deniz 

yolu, Kara yolu, İkmal.  

 

Balkan Harbi tam da Dışişleri Bakanı olan Gabriel Noradukyan 

Efendi’nin “Balkanlardan imanım kadar eminim” dediği1 bir sırada 

Genç Osmanlıların savaşı beklediği hatta istediği, ancak Osmanlı 

Devletinin hazır olmadığı bir sırada çıkmıştır. O kadar hazır değildi ki 

Rumeli’de konuşlu birliklerinden 70.000 kişiyi terhis etmişti2. 

Hazırlıksızlık içinde belki de en önemli olan hususlardan bir 

tanesi de silahlı kuvvetlerin ulaştırma hizmetleri idi. Çok geniş bir alana 

yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynaklarının ihtiyaç duyulan 

noktalara aktarılması için ulaştırma vasıtalarını en etkin şekilde 

planlanması ve kullanılması gerekmekteydi. Seferberlik planlarına göre 

Trakya bölgesinde Doğu Ordusu ve Batı Rumeli’nde Batı Ordusu olmak 

                                                 
1 Nevzat KÖSOĞLU, Şehit Enver Paşa, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2008, s. 151. 
2 Güney BELENDİR, Oğuz TURAN, Harp Tarihi Ders Notları, Kara Harp Okulu Basımevi, 

Ankara, 1983, s. 66. 
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üzere iki ordu kurulması planlanmaktaydı. Doğu Ordusu’nun lojistik 

kaynaklarını İstanbul bölgesi ile Anadolu’nun kuzeyinde, Karadeniz 

kıyısındaki şehirler oluştururken; Batı Ordusu’nun kaynaklarını Selanik, 

Manastır, Üsküp, İşkodra ve Yanya vilayetleri ile Anadolu’nun Ege 

Denizi kıyılarında bulunan şehirler oluşturmaktaydı3.  

Lojistik kaynaklarla harekat alanlarının bağlantısı için Osmanlı 

Ordusu’nun ulaştırma konsepti üç aşamada değerlendirilebilir. Bunlar 

yurtiçi bölgesinden menzil sahasına kadar yapılacak ulaştırma 

faaliyetleri, menzil sahalarından ordu bölgelerinde ve cephe 

kolordularının gerilerinde kurulan ambar ve depolara yapılan taşımalar 

ve son olarak da bu ambar ve depolardan kullanıcı birliklere yapılan 

dağıtım hizmetleri4. 

Yurt içi bölgesinden menzil sahalarına kadar yapılacak olan 

taşımalar esas itibari ile stratejik yığınaklanmanın temelini 

oluşturmaktaydı; bunlar deniz ve demir yolu ile yapılan ulaştırma 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. Stratejik yığınaklanmanın amacı; harekat 

başlamadan önce komutanın, kuvvetinin çoğunu toplamak suretiyle 

sefer planının uygulanması için en uygun düzenin alınmasını 

sağlamaktır5. Stratejik yığınaklanma ise; harekata dahil olması ile 

harekatın sonucuna etki edecek birliklerin, harekat etkinliğini 

kaybetmeden yer değiştirmesini sağlamaktır. Dolayısı ile Anadolu’da 

konuşlu birliklerin veya oluşturulacak birliklerin deniz yolu ile Balkan 

Harbi harekat bölgesine intikalleri stratejik yığınaklanma kapsamında 

yapılan stratejik intikalleri oluşturmaktaydı. 

Menzil bölgelerine deniz ve demir yolları ile getirilen birlikler 

harekat bölgelerine ya demir yollarıyla ya da yaya yürüyüşlerle 

intikallerini tamamlıyorlardı. İkmal maddeleri ise ordu bölgelerine ve 

                                                 
3 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi Şark Ordusu II. Cilt 1nci Kitap Birinci Çatalca 

Muharebesi, Genelkurmay Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, 1993 s. 31-32; BELENDİR, 

A.g.e., s. 72. 
4 TSK Tarihi Balkan Harbi II. Cilt 1nci Kitap, s. 273; Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı 

Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım (Osmanlı İmparatorluğu Kara Kuvvetleri’nin İdari Faaliyetleri ve 

Lojistik 1299-1913), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995, s. 50. 
5 BELENDİR, A.g.e.,s. 49.  
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cephe kolordularının gerilerinde kurulan ambar ve depolara ya demir 

yolu ile ya da menzil ulaştırma birlikleri tarafından taşınmaktaydı6.  

Son olarak depolara gelen ikmal maddelerinin, buralardan 

birliklere ulaştırılması ve dağıtılması için kolordularda bulunan 

ulaştırma taburlarından istifade edilmekteydi. Bu taburlar erzak ve 

cephane kolları vasıtası ile ikmal maddelerini tümenlerin dağıtma 

yerlerine kadar götürüyorlardı. Tümen dağıtma yerlerine ulaştırılan 

ikmal malzemeleri birliklerin buralara gönderdikleri ikmal araçlarınca 

alınmaktaydı7.  

Sistemi özetleyecek olursak çok geniş bir coğrafyaya yayılmış 

olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynaklarını toplayarak yurtiçinden 

menzil alana taşıyan stratejik ulaştırma sistemini oluşturan deniz yolu 

ulaştırma vasıtalarını aorta benzetebiliriz. Yurtiçinden menzil 

bölgelerine gelen malzemeyi dağıtan demiryolları ve menzil teşkilatı 

içinde yer alan ulaştırma birliklerini aortun dalları olarak 

tanımladığımızda, buralardan birliklere yapılan dağıtımı da kılcal 

damarlara benzetmek mümkündür. 

Burada ulaştırma hizmetlerini Yurtiçi-Menzil Bölgesi, Menzil 

Bölgesi-Harekat alanı ve Harekat Alanında Ulaştırma hizmetleri olarak 

üç alt başlıkta inceleyeceğiz. 

Yurtiçi-Menzil Bölgesi arasındaki Ulaştırma Hizmetleri: 

Stratejik yığınaklanmanın temelini oluşturan ulaştırma 

hizmetinin en önemli unsurunu deniz yolu ulaştırması oluşturmaktaydı. 

Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi Balkan Harbi’nin ihtiyaç duyduğu 

birliklerin ve malzemenin büyük bir kısmı Anadolu’dan deniz yolu ile 

taşınacaktı. Taşımanın yapılması için öncelikle deniz üstünlüğüne sahip 

olmak gerekmekteydi. Bunun için de güçlü bir donanmaya. 

Kullandığınız sistem ne olursa olsun, iyi donatılmış bir ordunun 

ilk ihtiyacı olan şey her zaman paradır8. Balkan Savaşları öncesinde 

İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeler donanmaya Osmanlı 

                                                 
6 TSK Tarihi Balkan Harbi II. Cilt 1nci Kitap, s. 273. 
7 A.g.e., s. 273. 
8 Martin Van CREVELD, Supplying War, Logistics from Wallestein to Patton, Cambridge 

University Press, Printed in the United States of America, 1986, s. 8. 
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İmparatorluğu’ndan en az 12-13 kat daha fazla yatırım yapmışlardı. 

Bunun sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu deniz üstünlüğünü elinde 

tutamadı. “Donanmanın silah ve gemi donatımı her bakımdan yetersizdi. 

Deniz Kuvvetleri bütçesi, ancak yiyecek, maaş ve diğer masraflarına yetecek 

derecede idi. 

Silah ve gereç ikmali Avrupa fabrikalarına ve nihayet Avrupa 

devletlerinin isteklerine bağlı idi. Bu nedenle mali imkansızlıklar olmasa dahi, 

kuvvetli ve hatta yeterli bir donanmanın kısa zamanda temin edilmesi mümkün 

değildi. Ayrıca İmparatorlukta, Donanmayı geliştirecek, yaşatacak bir endüstri 

de mevcut değildi.9” Karadeniz’de ve Marmara Deniz’inde bu üstünlük 

sağlanırken Ege Denizi’nde güçlü Yunan filosu karşısında Osmanlı 

Donanması Hamidiye zırhlısı dışında hiçbir varlık gösteremedi10. Zaten 

Balkanlı müttefiklerin planlarına göre Yunan donanmasının görevi 

Anadolu ve Rumeli arasındaki deniz trafiğini kontrol ederek Osmanlı 

Devleti’nin Makedonya’ya birlik göndermesini engellemekti 11. 

Yunan Donanması savaşın başında hazırladığı harekat planlarına 

uygun olarak;  

- Osmanlı Devleti’nin savaştaki deniz ulaştırma yollarını 

kapatmış,  

- Osmanlı donanmasını Çanakkale’de kapalı bırakmış,  

- Makedonya’daki Osmanlı kuvvetlerinin denizden geçen 

seferberlik yığınak nakliyatı ile ikmal yollarını engellemişti12. 

Bunun sonucu olarak 5 numaralı projeye göre Garp Ordusunun 

ikmal eratının İzmir ve dolaylarından gemilerle Selanik’e taşımasının 

                                                 
9 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III ncü Cilt, 6 nci Kısım (1908-1920), Genelkurmay Basımevi, 

Ankara, 1971, s. 479. 
10 A.g.e., s. 477; “1910-1912 yıllarında Türk Donanmasında yer alan gemiler ve özellikleri 

için ek:10’a bakınız. Ayrıca, s. 467-468, 481; Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Dördüncü Bası, Ankara 1995, s. 76; BELENDİR, 

A.g.e., s. 66. 
11 Necdet HAYTA, “Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları Sorunu”, Dokuzuncu Askerî 

Tarih Semineri Bildirileri II,  Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 2006, s. 255. 

12 Celalettin YAVUZ, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Donanması Neden Kullanılmadı?”, 

Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri II,  Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 2006, s. 

384. 
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planları yürürlüğe konulamamıştı. Bu da “…seferberliğin ve harekatın 

olumsuz sonuçlar doğurmasına sebep ve amil olmuştu. Ordunun seferberlik 

hazırlıklarında işlenen hatalar, bütün sefer süresince düzeltilememiş ve 

seferberlikteki bozukluk, hezimetin başlıca nedenlerinden ve en önemlisi 

olmuştu.13” Alman Genelkurmayı’nın Alman-Fransız seferine (1871) dair 

yazdığı eserde de ifade edildiği gibi “Vaktiyle orduların yığınak emrinde 

işlenen hatalar hemen bütün sefer esnasında tamiredileme”di14. 

Osmanlı Donanması ise; 

- Türk Karadeniz limanlarından ve Köstence’den yapılan 

nakliyatın korunması; 

- Bulgar limanlarının abluka ve bombardımanı; 

- Çatalca mevziindeki kuvvetlerin yanlarına, Karadeniz ve 

Marmara kıyılarından yapılan ateş desteğiyle yardımda bulunma 

konularında başarı ile hizmet etmişti.15 

Donanmanın desteği altında Karadeniz limanlarından ve 

Köstence’den yapılan nakliyatın deniz yolu ulaştırma işleri hazardan 

itibaren düzenlenmemişti. Bu da dolayısıyla başta seferberlik nakliyatı 

olmak üzere deniz yolu ulaştırması işlerinde aksaklıklara neden oldu16. 

Deniz yolu ulaştırma işlerinin Donanmanın korumasına ihtiyaç 

duyacağını Harbiye Nezareti başta düşünmemişti. Bir Alman heyeti 

tarafından yönetilen17, Seyrisefain İdaresi (Denizyolları)18 Bahriye 

                                                 
13 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 283; “…her iki ordunun ikmali deniz yoluyla yapılacaktı. 

Oysa ne harp filosu, ne de ticaret filosu bu vazifeyi layıkı ile görecek kapasitede idi. 

Ulaştırma germileri ve bu gemileri koruyacak harp gemileri yoktu. Bulgar, Sırp ve 

Yunan orduları onyedi gün içinde seferberliklerini tamamlamış, 17 Ekim 1912’de 

Osmanlı sınırlarını geçmeye başlamışlardı. Bu tarihte Osmanlı Ordusu seferi 

mevcutlarının ancak üçte birini tamamlamış bulunuyordu. Osmanlı Ordusunda 

hazırlıklar kağıt üzerinde tamamlandı, fakat gerçekte bu yapılmadı. Çünkü seferberlikte 

çok büyük önemi olan demir yolları ile deniz ulaştırması hakkında yanlış hesaplamalar 

yapılmıştı…”, BELENDİR, A.g.e., s. 72; YAVUZ, A.g.m. s. 383. 
14 BELENDİR, A.g.e., s. 49. 
15 TSK Tarihi, III ncü Cilt, 6 nci Kısım, s. 481. 
16 Balkan Harbi (1912-1913) I. Cilt, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993, s. 230. 
17 “O sıralarda Alman yanlısı İttihat ve Terakki hükümeti nasıl ki askeri komuta 

kademelerinde Alman uzmanlara görev verdiyse, Seyr-i Sefain İdâresinin başına Karl 

Leke genel müdür, Blum adlı kişiyi de Levâzım müdürlüğü, Aypin adlı diğer bir Alman 

uzmanı da makine müdürlüğünün başına getirildi... “, Kasım SÖZER, 1913 Tarihli 
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Nezaretine bağlı bulunmaktaydı. Ancak Harbiye Nezareti’nce, içinde 

herhangi bir deniz şubesi olmayan Daire tarafından nakliyat işleri 

yönlendiriliyordu. İki nezaretin koordinasyonu, gemilerin taşıma 

kapasitesini tespit eden bir faaliyet ile sınırlı bulunuyordu. Harbiye 

Nezaretinin seferberlik nakliyat planlarını hazırlarken Deniz 

Kuvvetlerinin harekat ve teknik imkanlarını göz ardı etmesi, Bahriye’nin 

de bu konularda Harbiye Nezaretine yol göstermemesi Balkan Harbi’nin 

başlangıcında büyük karışıklıklara neden oldu19. 

Balkan Harbi’nde istifade edilen ticaret gemileri ve bağlı 

oldukları şirketler şöyledir: 

Seyrisefain İdaresinin: 

Büyük hacimde: Bezmialem, Gülcemal, Mithatpaşa, Akdeniz, 

Karadeniz, Kızılırmak, Yeşilırmak; 

Orta hacimde: Pelevne, Nilüfer, Bandırma, Gelibolu, Edremit, 

Mersin, İnebolu, Girit, Bingazi, Nimet; 

Küçük hacimde: Haydarpaşa, Fenerbahçe, İhsan, Neveser, Şahin, 

Ferah, Anadolu, Kalamış, Nüzhetiye; 

Şirket-i Hayriye: Tevfikıye, Kesendere, Sühulet (araba vapuru), 

Sahilbent (araba vapuru), Nusret, Gayret, Üsküdar, İhsan, Şükran, 

Rehber, Metanet, Eserimerhamet, İkdam, İntizam, Rezan Tarzınevin, 

Rüçhan, Dilnişin, Hale, Seyyale, Süreyya, Şihap, İnşirah, İnbisat, Bebek, 

                                                                                                                        
Bahriye-i Ticariye Salnamesindeki Bilgiler Işığında Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Deniz Ticaret 

Yapısının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 15.  
18 “1910 yılında Osmanlı Seyri Sefain İdaresi kuruldu. Osmanlı Seyri Sefain İdaresi 

yanında, başka şirketlerin de kurulduğu ve Osmanlı sularında etkinlik gösterdiği 

bilinmektedir. Bunların önemlileri Hilal ve İttihat adlı iki ayrı şirkettir. Hilal adlı şirket, 

1910 yılında kuruldu ve 1928 yılına kadar etkinlik gösterdi. İttihat adlı şirket ise, 1913–

1918 yılları arasında etkinlikte bulundu. Gerek Osmanlı Seyri Sefain İdaresi ve gerekse 

diğer milli şirketlere, yabancı kumpanyalar karşısında yük ve insan taşıma konularında 

rekabet edecek, onlarla boy ölçüşecek düzeye hiçbir zaman gelememişlerdir. Ellerindeki 

gemiler eski, bakımsız ve gerekli düzenekten yoksun durumda bulunuyordu.”, Kemal 

ARI, İzmir’den Bakışla Türk Ticareti Bahriyesi ve Mübadele Gemileri, Lozan’dan Kabotaya, 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 2008, s. 58. 
19 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi VII. Cilt Osmanlı Deniz Harekatı (1912-1913), 

Genelkurmay Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, 1993, s. 28, 64-65. 
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Göksu, Trabya, Nimet, Kamer, Rağbet, Sultaniye, Hünkariskelesi, 

Sütlüce, Küçüksu, Sarayburnu, Boğaziçi, Kalender, Güzelhisar, Hüseyin 

Haki, Ziya; 

Haliç Şirketi: 12 adet küçük vapur; 

Gümüşhak Şirketi: Seyyar, Mahmutşevketpaşa, 10 Temmuz, 

Zonguldak; 

Hilal Şirketi: Hilal, Güzel Girit, Millet;  

Adalar Şirketi: Tahir, Heybeliada, Kınalıada; 

Pandeli Şirketi: Stefanos, Dafni, Toksiyadi;  

Hacı Mustafa Şirketi: Beykoz, Hanefiye; 

Rasim Bey Şirketi: Bandırma, Erdek; 

Trabzonlu Hasan ve Ortakları: Necdet; 

Hüdavendigar Şirketi: Başlangıç, Terakki; 

Toma Fotyadis Şirketi: İstefanos; 

Haralambo Şirketi: Despina20. 

29 Ocak 1912’de Sevkiyat İdaresi’nde bulunan istimbotlar; Sarım, 

Levazım, 1 nolu İstimbot, İrini, Doğu, Linde , Dibofili, Estefanos, 

Propondis idi.21. 31 Ocak 1913 tarihine gelindiğinde Şirket-i Hayriye 

bütün vapurlarını emre hazır hale getirmiştir22. 

Sıralanan gemilerin çokluğuna rağmen, seferberlik nakliyatına 

yeterli olmamaktadır. Öyle ki Harbiye Nezareti bakımdaki gemilerin 

dahi onarımlarının ne zaman biteceği konusunda yazışmalar yaparak 

bunları da planlamaya ve nakliyata sevk etmeye uğraşmıştı23.   

Harbiye Nezareti, Bahriye Nezareti’nden askeri nakliyata 

elverişli düşman ticaret gemilerine el konulmasını ve askeri idare altına 

                                                 
20 A.g.e., s. 28. 
21 ATASE Arşivi Kls.35, Dos.4, Fih.1. 
22 ATASE Arşivi; Kls. 35, Dos. 4, Fih. 2. 
23 TSK Tarihi Balkan Harbi VII. Cilt, s. 29. 15 Ekim 1912 tarihinde nakliyat görevine sevk 

edilen gemilerin isimleri ve görevlerini gösterir çizelge için bk. s. 67. 



 

 107 

alınmasını istemişti. Bu isteğin yerine getirilmesine yönelik faaliyetlerin 

icra edildiğini görmek mümkündür24. 

Deniz ulaştırmasında koordine edecek belli bir merci, bir 

seferberlik hazırlığı da yoktu. “Ve çoğunlukla deniz işyarlarında da iyi niyet 

yoktu. Birçok vapurlar, “eşya ve asker koyacak yerim yoktur” sözleriyle 

iskelelerden ayrılmışlar, bir kısmı da iskelelerden uzaklaşmışlar veya bu 

iskelelere yanaşmamışlardı. Buna karşılık birçok hamiyetli gemi süvarileri de 

gemilerinin alabileceğinden kat kat fazla yüklerle ve erlerle yola çıkmaktan 

çekinmemişlerdi.25”  

Yetersiz deniz ulaştırma vasıtası ve plansızlık yüzünden varlık 

içinde yokluk çekilmişti. Anadolu’da toplanan bir çok hayvanı 

Trakya’ya geçirmek mümkün olamamıştı. “Örneğin, 2 nci Kolordu için 

toplanan 5000 hayvandan ancak 500’ü yerine ulaştırılabilmişti.26” Hayvan, 

cephane ve malzemelerin taşınması için araba vapurları tercih 

ediliyordu. Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere toplam iki adet 

araba vapuru vardı. Bu vapurlar ise çok eski olduklarından çok yavaş 

işlemekteydi27. 

Ankara’daki bir tümenin 14 gün içinde Lüleburgaz’da bulunması 

hesaplanırken, bu süre içinde ancak bir alayı Lüleburgaz’a intikal 

ettirilebiliyordu28. Seferberlik tam bir kargaşa içinde gerçekleşirken bazı 

birliklerin çok kısa bir sürede hazır hale geldikleri de gözükmektedir. 

“Bazı redif taburları en az bir zamanda hazırlanarak hemen demiryolu 

istasyonlarına ve iskelelere gelerek harekat bölgesine taşınmalarını istemişlerdi. 

Ancak ne demiryolları ne de deniz yolları için pratik ve uygulanabilir bir 

nakliyat planı vardı. Gerçi bu yapılmıştı, fakat nazari idi. Bu sebeple birlikler 

istasyon ve iskelelerde beklemek zorunda kalmışlardı.29” Taşıma için bir araç 

bulunduğunda ise yeterli yükleme ve boşaltma teçhizatının 

bulunmaması, iskele yapılarının buna müsait olmaması, yükleme ve 

                                                 
24 A.g.e. , s. 62-64. 
25 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 287. 
26 A.g.e., s. 286. 
27 SÖZER, s. 19. 
28 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 283; BELENDİR, A.g.e., s. 72; İbrahim ARTUÇ, Balkan 

Savaşı, Kastaş A.Ş. Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, Kasım 1988, s. 186. 
29 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 284. 
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boşaltma için sarf edilen süreyi arttırmaktaydı30. İskelelerde bir vapurun 

yüklemesi ve boşaltılması için 8-10 saatlik sürelere ihtiyaç duyuluyordu. 

Eski ve çok yavaş olan gemilerle seyahat insan sağlığı için de uygun 

değildi31. Dr. Mehmet KUNTMAN’ın gemi yolculuğu ile ilgili anıları, 

gemilerin durumu ve yükleme bindirme ile geçen zaman hakkında 

oldukça açıklayıcı bilgiler vermektedir.  

“16 Aralık 1912’de Trabzon’a geldik. Askerlerin çoğu deniz, vapur 

görmemiş olduğundan limanda bekleyen, binecekleri vapuru uzaktan merak ve 

hayretle seyrediyor, bu ufak gemiye nasıl sığacağız? Diye konuşuyordu. 

Gerçekten Necat vapuru ufak tefek bir şeydi ve uzaktan daha küçük 

görünüyordu. Trabzon’dan ayrıca yedek askeri aldığımızdan bindirme işi 

günlerce sürdü. Nihayet limandan ayrıldık. Uğradığımız her iskeleden yine 

asker alıyorduk.32” 

Menzil Bölgesi  - Ordu/Kolordu Geril Bölgeleri 

Arasındaki Ulaştırma Hizmetleri:  

Menzil bölgelerine deniz ve demir yolları ile getirilen birlikler 

harekat bölgelerine ya demir yollarıyla ya da yaya yürüyüşlerle 

intikallerini tamamlıyorlardı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya 

Savaşı’nda bile orduların en temel ulaştırma vasıtaları ayaklar ve 

hayvanlardan oluşmaktaydı33. İkmal maddeleri ise ordu bölgelerine ve 

cephe kolordularının gerilerinde kurulan ambar ve depolara ya demir 

                                                 
30 TSK Tarihi Balkan Harbi Şark Ordusu II. Cilt 1nci Kitap, s. 289; BELENDİR, A.g.e., s. 66. 
31 Metin ÖZATA, Bir Doktorun Harp ve Memleket Anıları, Genelkurmay Basımevi, İkinci 

Baskı, Ankara, 2009, s.49. 
32 “Samsun’dan sonra hava bozdu. Şiddetli bir karayel fırtınası başladı. Vapurumuz bir 

kayık gibi sallanıyordu. Askerin çoğunu deniz tuttu. Ambarlarda yerlere serilerek 

yattılar. Durum geceleri daha korkunç oluyordu. Karanlıkta dalgaların vapura, 

lombozlara çarpması ve teknenin bazı sesler çıkarması bizi ürkütüyordu. Bu köhne 

vapur dalgalara dayanamaz, batar diye korkuyor, vapurun kıç kamara salonunda 

toplanıp arkadaşlarla dertleşiyorduk. Bereket versin vapurun makinisti yumruğu ile 

geminin putrellerine vurarak: “Korkmayın arkadaşlar. Bunlar İngiliz meşesidir, bir şey 

olmaz.” Diye bize cesaret veriyordu. Fakat bizim endişemiz bir türlü gitmiyordu. Bu 

ufak tekne bir alay askerle dalgalar arasında bocalanıp duruyor, saatte 3 - 4 milden fazla 

gidemiyordu. Ortada, tayfalardan başka kimse görünmüyor, herkes bir tarafa sinmiş, 

sonunu bekliyordu. Şimdi bu kalabalık vapurda ses seda kesilmiş, sessizlik başlamıştı. 

Yalnız rüzgârın şiddetinden meydana gelen ıslık sesleriyle ambarlardaki hayvanların 

açlık feryadı bunu bozuyordu.”, A.g.e., s.49. 
33 CREVELD, A.g.e. s. 112. 
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yolu ile ya da menzil ulaştırma birlikleri tarafından taşınmaktaydı34. 

Menzil alanı, yurtiçi ile harekat alanı arasında kalan ikmal 

zincirinin oluşturulduğu bir bölge olarak değerlendirilmektedir35. 1911 

yılına kadar ferman ve hükümlerle idare edilen bu teşkiller, bu tarihten 

itibaren Menzil Hidematı Nizamnamesi esasları ile yönetilmişti36. 

Bu bölgede yapılan ulaştırma hizmetleri için en önemli ulaştırma 

çeşidi demir yolları idi. Balkan Harbi’nde İstanbul-Selânik arasında 234 

km.lik demiryolu yaşamsal bir önem taşıyordu. Selânik’ten Manastır’a 

ve yine Selânik’ten Üsküp-Mitroviçe’ye ulaşan, birincisi 219, ikincisi 363 

km.lik iki hat bulunmaktaydı. Balkan Harbi’nde Garp ve Şark 

ordularının bağlantısını sağlayan ve ana ikmal yolu olan İstanbul-

Selânik demiryolunun emniyetinin çok zayıf olan Kırcaali Kolordusu’na 

bırakılması ise büyük bir hata oluşturdu. Daha harbin ilk günlerinde 

İstanbul-Selanik demiryolunun kesilmesi iki ordunun arasındaki irtibatı 

tamamen kesmiş, Batı Ordusu’nun kendi kaderiyle baş başa kalmasına 

neden olmuştu37. 

Deniz yollarında olduğu gibi demiryolları için de pratik ve 

uygulanabilir bir ulaştırma planı yoktu. “Gerçi bu yapılmıştı, fakat nazari 

idi. Bu sebeple birlikler istasyon ve iskelelerde beklemek zorunda kalmışlardı. 

Bazı redif taburları ise, noksan mevcutlarla emrolunan günlerde 

garnizonlarından hareket ederek harekat alanlarına yönelmişlerdi.38” Yapılan 

hesaplamalarda tren kabiliyetleri dikkate alınmamıştı. Bu da 

hesaplamaların hatalı çıkmasına neden olmuştu39. Alt yapı 

eksikliklerinin hesaba katılmamış olması da harekatın ilerlemesini 

yavaşlatıyordu. Örneğin su pompaları çalışmıyor, lokomotifler ihtiyaç 

duydukları suları bulamıyorlardı. Lokomotiflere kovalarla su ikmali 

                                                 
34 TSK Tarihi Balkan Harbi Şark Ordusu II. Cilt 1nci Kitap, s. 273. 
35 TSK Tarihi Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım, s. 50; İzzet, SAK, Cemal ÇETİN, 

“XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve Fonksiyonları: Akşehir 

Menzilleri Örneği”, Selçuk Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, Güz 2004, s.198; Rıza 

BOZKURT, Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri, Ankara, 1966, s. 3. 
36 TSK Tarihi Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım, s. 50. 
37 BELENDİR, A.g.e., s. 73; KÖSOĞLU, A.g.e., s. 155. 
38 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 284. 
39 A.g.e, s. 286-287; Balkan Harbi (1912-1913) I. Cilt, s. 186. 
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yapılırken40; kömür bulmak ayrı bir sorun oluşturuyordu. Bunun 

nedenlerinden biri de seferberlik emri gereği Ereğli ve Bartın 

taburlarının kömür işletmelerinde çalışan işçileri askere almaları idi41. 

Yan yolların, rampaların bulunmayışı, yük aktarma teçhizatındaki 

yetersizlikler tren kabiliyeti sınırlamaları artıyordu.  

Trenler tamamen silahlı kuvvetlerin ulaştırması için seferber 

edilmişti42. Bu bile yeterli olmamıştı. Demiryollarında yolculuk koşulları 

da pek iç açıcı sayılmazdı. Öyle ki yük vagonlarında dahi asker sevk 

edildiği sıklıkla vakidir43. 

Demiryolları her şeyden önce kendi menfaatlerini gözeten 

yabancı şirketlerin elinde bulunuyordu44. Balkan Savaşı’nda büyük 

zorlukların doğmasına ve ulaşımın aksamasına neden olan en önemli 

etkenlerden biri de bu olmuştur45. “Yabancı işletmelerin çıkardıkları 

zorlukları hisseden subaylar demiryollarına karışmaya başlamışlardı. Bu sebeple 

demiryollarında işletme disiplinli de tamamıyla bozulmuştu.46” Gerçi 

demiryolu teşkilleri askerlik bakımından Genelkurmay’a bağlı idi. 

                                                 
40 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 229. 
41 “…Bu arada kömür ocaklarının işletilebilmesi için işçiye ihtiyaç bulunduğu, bundan 

ötürü kömür işçilerinin askere alınmamaları istenmiş ve nihayet Ereğli ve Bartın 

taburlarının, madenlerde çalışan erlerin silah altına alınmamaları da 10 Ekim 1912’de 

emredilmişti.”, A.g.e., s. 284,  
42 ARTUÇ, A.g.e., s. 84. 
43 “…Sirkeci istasyonuna geldim. Tren erzak götürüyordu. Askerlerle dolu bir yük 

vagonuna girdim. Askerler karma karışık yatmışlardı. Kimi arkası üstü, dizleri yukarı, 

kimi de ağzı açık uyuyor ve horluyordu.”, Georges REMOND, Mağluplarla Beraber (Bir 

Fransız Gazetecinin Balkan Savaşı İzlenimleri), Osmanlıcaya çeviren: Hasan Cevdet, 

Hazırlayan: Muammer Sarıkaya, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 14, ayrıca s. 27-29. 
44 “Demiryollarının işletilmesinde kumpanyalar, her şeyden evvel kendi menafi 

maddilerini nazarı itibara alırlar. Bu sebeple, işletme mürettebatı nakliyat-ı cismiyeye 

kifayet etmez. Nitekim Türk-Yunan Seferi’nde harbin bidayetinde iltisak hattında 

müstahdemin cihetiyle o kadar noksanlık görülmüştür ki mevcut edevatı 

müteharrikeden tamamıyla istifade olunamamış ve Avusturya ve Belçika ve Fransa’dan 

yardımcı memurlar gelinceye kadar mevcudun bitap düşmesinden dolayı 24 saatte üç 

trenden fazla tahriki mümkün olmamıştır.”, Mahmut BELİĞ, Balkan Harbinde Mürettep 

Dördüncü Kolordunun Harekatı, Askeri Matbaa, İstanbul, 1928, s. 16. 
45 TSK Tarihi, III ncü Cilt, 6 nci Kısım, s. 468-469. 
46 A.g.e., s. 229; Gustov von HOCHWÄCHTER, Balkan Savaşı Günlüğü “Türklerle Cephede”, 

Çeviren: Sumru Toydemir,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009, 

s. 45. 
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Ancak demiryolu faaliyetlerini icra etmek üzere kurulan birlikler 

Arnavutluk ve Yemen isyanı ile Trablusgarp Harbi’nin bu dönemlerde 

çıkmış olması sebebiyle işleyemez hale gelmişlerdi. Tren numune 

taburlarının elinden dokuz defa talim-terbiye görmüş erleri ve 

hayvanları alınmıştı. Dolayısıyla tren için araba ve malzeme kalmamıştı. 

Tüm bunlara rağmen numune taburları sefer sırasında iyi hizmetler 

vermişlerdi47. 

“Balkan Harbinde Demiryol Birlikleri 

Dersaadet şimendifer alayı, büyük kısmiyle Anadolu hatlarında ve 

Sirkeci-Edirne kısımlarında vazifeye sevkedildi. Selanik ve İzmir’deki 

müfrezeler takviye edildi. Balkan Harbinin esasen büyük bir intizamsızlık ve 

bozgun şeklinde cereyanı bu birliklerden hakkiyle istifadeye mani oldu. Buna 

rağmen bilhassa Selanikteki müfreze kayda değer şu işleri gördü.  

a. Alasonya ordusunun güneye çekilmesi üzerine ve hiristiyan 

personelin işbaşına gelmemesiyle ortada kalan cephane ve yiyecek yüklü 12 tren 

bu müfreze tarafından iltisak hattına getirilmiştir.  

b. Mesta suyu üzerindeki 150 metrelik demir köprü, Hırkaköy 

istasyonu tahrip edilmiştir.  

c. Harbden evvel Edirneye gönderilen II nci Tb. un 6ncı bölüğü ve 

Suroviçe gönderilen I nci Tb. un 3 ncü bölüğü İstanbul- Edirne hattındaki 

istasyonların tevsiatını yapmışlardır.  

d.  Alay umumiyetle şirketlerin personelini ikmal etmiştir.  

Balkan Harbinde demiryol birliklerinden iyi randıman alınamamasının 

diğer bir sebebi de ihtisas birliği halinde çalışılmamış olmasıdır.48” 

Balkan Harbi süresince karşılaşılan bu problemlerden sonra 

harbin bitiminde Osmanlı Devleti’nin elinde -- 292 kilometre olan 

İstanbul-Edirne demiryolu hariç olmak üzere savaşta kaybedilen Rumeli 

ile birlikte-- 2383 kilometrelik demiryolu kalmıştır. 

 

                                                 
47 ATASE Arşivi, Kls.2, Dos.6, Fih.1-1. 
48 Ahmet ONUR, Türkiye Demiryolları Tarihi (1860-1953), KKK. Yayınları, İstanbul, 1953, 

s. 76. 
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Önemli bir demir yolu hattı elimizden çıkmıştır. Bunlardan  

Bulgaristan’a  bırakılan   64 km. 

Yunanistan’a  bırakılan 294 km. 

Sırbistan’a bırakılan 370 km. olmak üzere  

Toplam   728 km. demir yolu Balkanlı 

devletlere terk edilmek zorunda kalınmıştır49. 

Menzil bölgesindeki demir yolu ulaştırma faaliyetlerinin yanı 

sıra menzil ulaştırma birliklerinden de istifade edilmekteydi. “Menzil 

ulaştırma kolları, menzillerin en önemli icra araçları kabul edilirdi. Bunlar 

memleketteki hayvanların ve araçların cinsine (at, öküz, manda, koşulu 

arabalar; develer, merkepler ve mekkare esterleri) göre teşkil olunurlardı. Kural 

olarak tek cins hayvan veya hayvan koşulu olmak üzere beş on koldan mürekkep 

bir grup, bir menzil nakliye katarı namını alırdı. Menzil kol ve katarları menzil 

kuruluşu içinde sıra ile numara alırlardı. Menzil nakliye katarları işleyecekleri 

menzil hatları üzerinde bulunan nokta komutanlıklarının emirlerine 

verilirlerdi. Bunların işletilmesi nokta komutanlıklarına, eğitim ve 

denetlemeleri ile ikmalleri menzil nakliye komutanlıklarına aitti.50” Birliklerin 

kadro ihtiyaçlarına göre kurulan çeşitli cins ikmal maddesi kollarının 

katarlar halinde birleştirilmesi esastı. Nakliye katarları ulaştırma 

taburlarınca veya topçu bölüklerince oluşturulurlardı. Nakliye 

kollarının bütün bölümleri nadiren bir arada olmakla birlikte, birinci ve 

ikinci hat seyyar hastaneleri; topçu ve piyade cephane kolları; seyyar 

ekmekçi kolları; erzak kolları; köprücü takımı; beygir deposu sırası ile 

hareket ederlerdi51. Ayrıca ülke dışından sağlanan motorlu araçlarla da 

desteklenirdi52. 

Ancak diğer teşkilatlarda görülen eksiklikler bu konuda da 

kendisini göstermişti. Balkan Harbi’nde bu yukarıda sayılan esaslar 

uygulanamadı. Seferberlik ulaştırma kaynaklarında bir yığılmaya neden 

oldu. Ayrıca silahlı kuvvetlerin seferberlikten beklediği kaynak artışı da 

                                                 
49 A.g.e., s. 28. 
50 TSK Tarihi, III ncü Cilt, 6 nci Kısım, s. 464-465. 
51 TSK Tarihi Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım, s. Ek-10; TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 

450-452. 
52 A.g.e., s. 273. 
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gerçekleşmedi53. Ekimin üçünde ancak katar ve kafileler 

oluşturulabiliyordu. Oluşturulan bu katarlar ise Türk ordusunu ancak 

bulunduğu yerde ikmal edebilecek kapasiteye sahipti. Taşıt araçlarının 

kapasitelerinden dolayı ordu ancak bir-iki günlük yürüyüşe muktedir 

bulunmaktaydı54. Ziya Paşa’ya göre ise nakliye kollarının teşekkül 

edilemeyişi, taşıt araçlarının yetersizliğinden değil, daha ziyade 

kolordularda bu konuda barış zamanından itibaren gerekli tedbirlerin 

alınmaması ve sefer zamanında da idame edilmemesinden 

kaynaklanmaktadır55. 6 Kasım 1912 gününe kadar, Çatalca savunma 

bölgesi için ulaştırma işlerinin yapılabilmesine gerekli menzil ulaştırma 

kolları henüz kurulamamıştı. “Ancak bu tarihten sonra Menzil Genel 

Müfettişliği’nce, gerekli ulaştırma işlerinin yapılabilmesi için, elde mevcut ve 

Çatalca Mevzii’ne çekilmekte olan birliklerin ulaştırma araçlarından, beş kol 

halinde yeni bir menzil ulaştırma örgütü kuruldu. Bu örgüt şöyleydi:56” 

Öküz   Koşum (At)  Mekkâri 

Sağ kanat kolu 274 81 80 

Merkez kolu  395 13 80 

Sol kanat kolu  260 - 80 

İhtiyat kolu  72 71 204 

Cephane kolu  - - 320 

 

Harekat Alanında Ulaştırma Hizmetleri:  

Harekat alanı ulaştırma faaliyetlerinde yer alan esas ulaştırma 

çeşidi kara yolu ulaştırmasıydı. Kara yollarında da durum içler acısıydı. 

“Mevcut karayollarıyle bu yollar üzerinde hareket ettirilen taşıma araçları çok 

yetersizdi.57” Ordu sefere çıkmadan önce yolların durumu incelenir ve 

güçlendirilmesi gereken yerler müsellemler tarafından onarılır veya 

                                                 
53 A.g.e., s. 272-273. 
54 Balkan Harbi (1912-1913) I. Cilt, s. 146. 
55 A.g.e., s. 145. 
56 TSK Tarihi Balkan Harbi Şark Ordusu II. Cilt 1nci Kitap, s. 289-291. 
57 TSK Tarihi, III ncü Cilt, 6 nci Kısım, s. 466. 
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yeniden yapılırdı58. Ancak Balkan Harbi için bunu söylemek mümkün 

değildir. Gustov von HOCHWÄCHTER anılarında yolların durumu ile 

ilgili olarak: “Almanya’da olsa yollar en azından “Topçu birlikleri geçemez”  

diye belirtilirdi, çünkü yüzlerce küçük derenin üstünde köprüler inşa 

edilmemiş. Şose diye adlandırılan yollardan en önemlisi olan Babaeski-Edirne 

arasındaki köprüler yok, ümitsiz bir durum. Tüm bunlar ve kötü mevsim 

şartlarına rağmen, 15 Ekim’de bu bölgede saldırıya geçildi. 

Mareşal F.v. Goltz seferberlik tamamlanmadan hiçbir girişimde 

bulunulmamasını önermişti.59” Mahmut Muhtar Paşa’nın 

değerlendirmelerine göre yollardaki ve şoselerdeki yetersizlikler hem 

topçunun manevrasını hem de mühimmat ikmalini ciddi şekilde 

sınırlayıcı etkiler ortaya koymaktaydı. “Yollarımız ve taşıt araçlarımız göz 

önüne alındığında, seri ateşli sahra toplarıyla çokça donatılan bir kolordunun 

uzunca bir savaşın ortasında cephanesiz kalacağı açıktır.60” diyerek sıkıntısını 

dile getirmekteydi. Ayaklar ve hayvanlar Balkan Harbi için de en temel 

ulaştırma vasıtalarıdır61. Yaralılar bile kendilerine tahsis edilmiş trenlere 

binebilmek üzere çok uzun mesafeleri yürümek zorunda kalıyorlardı62. 

Olumsuz hava şartları altında intikal etmek zorunda kalan askerler 

yağmur altında ve Trakya’nın yapışkan çamurunun içinde 24 saat yol 

yürüdükten sonra muharebe etkinliklerini de kaybediyorlardı. 

Kendilerini soğuktan ve yağmurdan koruyacak elbiselere de sahip 

bulunmuyorlardı63. Hava durumu hem insan sağlığını, hem de hayvan 

sağlığını tehlikeye soktuğu gibi ulaşımı da yavaşlatıyordu. Harekat için 

son derece sakıncalı olan sonbahar ve kış mevsimlerinde gerçekleşen 

Balkan Harbi’nde, yağışlar zaten yetersiz olan kara yollarını daha da 

                                                 
58 Osmanlı Ordu Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı Devletinin 700’ncü Kuruluş 

Yıldönümü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, s. 28. 
59 “Havsa’ya kadar olan yol çok kötü, arabam bir çok kez yolda kaldı ve askerler 

tarafından çukurlardan çıkartıldı. Arabaya 10-12 tane manda koşulmuş olmasına 

rağmen bir tümenin köprü nakliye kolu bir tepenin önünde hendeğe düşmüş çıkamıyor, 

tekerlekler kısmen dingile kadar yumuşak zemine gömülmüş, sonunda adamlar gayretle 

itip çıkardı.”, HOCHWÄCHTER, A.g.e., s. 15, ayrıca s. 18, 64. 
60 A.g.e., s. xxiv. 
61 CREVELD, A.g.e. , s. 112. 
62 HOCHWÄCHTER, A.g.e., s. 32-33. 
63 KÖSOĞLU, A.g.e., s. 30, s. 31; HOCHWÄCHTER, A.g.e., s. 29. 
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kötü bir duruma sokmuştu64. Taşıma unsurları olarak at, deve, katır, 

eşeklere ilave olarak öküz ve manda başta olmak üzere bu hayvanların 

çektikleri arabalar kullanılıyordu65. “…Her ne kadar Balkan Harbinden 

sonra ve özellikle Birinci Dünya Harbi sırasında Almanlar tarafından yapılan 

yardımlarla Orduya bir miktar motorlu araç katılmışsa da, Ordu taşıma 

araçlarının çoğunluğunu hayvanlı araçlar teşkil etmekte idi. Genel olarak 

bunlar, bir çift öküzle çekilen iki tekerlekli kağnılar, tek atla çekilen iki tekerlekli 

arabalar, bir çift öküz, manda veya atla çekilen dört tekerlekli arabalarla tek at, 

katır, merkep ve develerdi. Bunların günlük ulaştırma kabiliyetleri şöyle idi:66”  

 

Araçların cins ve türü 
Taşıma kabiliyeti 

(kg.) 

Günlük yürüyüş 

süratı (km.) 

İki tekerlekli kağnı 100-150 15-20 

İki tekerlekli tek atlı araba 180-200 25 

Dört tekerlekli çift atlı araba 300-400 30-40 

Dört tekerlekli bir çift manda 

ile çekilen araba 
350-400 25 

Dört tekerlekli bir çift öküzle 

çekilen araba 
300-400 25 

Mekkare (at veya katır) 70-75 25 

Deve 120-150 25 

                                                 
64 “Önümüzde giden askerler fırtınanın etkisiyle koyun sürüsü gibi birbirlerine 

sokularak yürüyorlardı. Çok yavaş hareket edenler de artık yürümeye mecalleri 

kalmadığından, su dolu hendekler içinde ölüme mahkum bir teslimiyetle oturmuşlardı. 

Yağmur geniş ufukları sulara gömüyordu. Yağmur o kadar çok yağdı ki, çok ıslanmış bir 

muşamba gibi, toprak suları alamayarak sel halinde akıtmaktaydı. 

Bir çiftlikte konaklayıp dinlendikten sonra yine hareket ettik. Hep aynı manzara… Gece 

de çökmeye başladı. Yol boyunda kalan atlar düşüp ölüyorlardı. Taşan bir nehri de 

geçtikten ve dört-beş saat daha yürüdükten sonra Çerkezköy’e gelebildik. Bütün evler 

askerlerle doluydu. Yatmak için yer yoktu…”, REMOND, A.g.e., s. 46-47; 

HOCHWÄCHTER, A.g.e., s. 42-45. 
65 TSK Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım, s. 126; REMOND, A.g.e., s. 26, 27-28. 
66 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 450-452; Bu hayvanların kullanılış şekilleri ve 

sınırlamalarının bazıları şu şekilleri için bk., TSK Tarihi Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci 

Kısım, s. 126-127, 
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Merkep 50-60 20-25 

Kamyonet 1500-2000 200 

Kamyon 3000-5000 180 

Tek veya arka arabalı 

(römorklu) kamyon 
5000-10000 150 

 

Balkan Harbinde 112.155’i kıtalar için, 75.969’u da cephane 

kolları ve nakliye katarları için olmak üzere toplam 188.124 hayvana 

ihtiyaç duyulmaktaydı67. Bu ihtiyacı karşılamak üzere İmparatorluğun 

çeşitli yerlerinde hayvan ve araba toplamak üzere kurulan Vesaiti 

Nakliye Komisyonlarına seferberlik hazırlıkları kapsamında atamalar 

yapılıyordu68. “Ordu geri hizmet teşkilatı için Anadolu’da birçok hayvan 

toplanmıştı. Ancak bunların Trakya’ya geçirilmesi mümkün olamamıştı...69” 

Hayvan tedariki ve ikmali de ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktı. 

Barışta 4 top koşamayan bataryalar sefer kadrolarına göre 11 parça 

koşacaktı. “Bunlar için gereken hayvan memlekette bulunamadığından 

İstanbul Tramvay İdaresinin 800 ila 1000 kadar lagar kadanasına el konmuş, 

fakat bunlar bataryalar için iyi bir koşum hayvanı olamamışlardı. Bu sebeple de 

topçu sınıfının seferberliği tam yapılamamıştı. Birçok bataryalar dörder top ve 

dörder cephane arabasından ibaret kalmışlardır. Hafif cephane kollarının yerine 

ancak beşer öküz arabası verilebilmiş ve bunlarla da pek az cephane 

taşınabilmiştir. Topçu cephanesinin büyük kısmı geride depolarda kalmıştı.70”  

Tramvayların beygirlerine el koyulmuş olması şehir içi taşımacılığın da 

aksamasına neden olmaktaydı71.  

Bu el koymalar sadece Anadolu için değil, İstanbul için de 

geçerlidir. Vesaiti Nakliyenin nasıl toplanacağına dair uygulama esasları 

mülki amirlere gönderilen seferberlik vazifelerini açıklayan talimatlarda 

açıkça yer almaktaydı72. Savaş esnasında İstanbul’da gezen araç 

                                                 
67 Balkan Harbi (1912-1913) I. Cilt, s. 144. 
68 ATASE Arşivi, Kls. 17, Dos. 26, F. 4. 
69 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, 1971, s. 286. 
70 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 286. 
71 ARTUÇ, A.g.e., s. 84; REMOND, A.g.e., 2007, s. 15, 19. 
72 ATASE Arşivi, Kls. 14, Dos. 4, F. 1-3, 1-4, 1-5, 1-5a, 1-6, 1-6a, 1-7, 1-7a, 1-8, 1-8a, 1-9, 1-

9a. 
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sayısında da hissedilir bir miktarda azalma meydana gelmiştir. Bu 

azalmalar da doğal olarak gündelik hayatı olumsuz etkilemiştir73.  

Osmanlı Ordusu’nun Rumeli’de kullandığı yaklaşma 

istikametleri ve yollar şu şekildedir74:  

a. İstanbul-Çorlu-Kırklareli-Aydos-Pravadi-İsakçı-Akkerman-

Özi-Prekop Kırım yolu, 

b. İstanbul-Çorlu-Edirne-Filibe-Samakov-Köstendil-Kamanova-

Üsküp-Priştine-Metroviçe-Yenipazar-Vişigrad-Saraybosna-Dalmaçya, 

c. İstanbul-Çorlu-Edirne-Filibe-Samakov-Köstendil-Kamanova-

Üsküp-Prizren-İşkodra, 

d. İstanbul-Çorlu-Tekirdağ-Keşan-İpsala-Gümülcine-Kavala-

Selanik-Görice-Tepeden-Avlonya, 

e. İstanbul-Çorlu-Tekirdağ-Keşan-İpsala-Gümülcine-Kavala-

Selanik-Yenişehir-Lamia-Lavadiye-Atina. 

Bu yollar kullanılarak kolordu geri bölgelerine kadar getirilen 

ikmal maddelerinin dağıtımı başlı başına bir sorun olmuştu. Memleket 

ve millet varını yoğunu ordusunun emrine vermiş olmasına karşın 

uygun yapılmayan dağıtım planları nedeni ile cephedeki Mehmetçik 

varlık içerisinde yokluğa mahkum edilmiş, bu da harekatın daha 

başlamadan sonlanmasına neden olmuştu75. 

İkmal merkezlerinin mümkün olduğu kadar geride 

oluşturulması gerektirmektedir. Ancak Balkan Harbinde, ulaştırma 

vasıtalarının ve alt yapının yetersizliği ile olumsuz hava koşulları ve 

arazinin zorlaması da birleşince birlikler kendilerine en yakın yerlerde 

ikmal merkezlerini oluşturuyorlardı. Bu durum ise geri çekilmelerde 

sorun yaratıyordu. Birlikler geri çekilirken ya da kaçarken(?) aynı hızda 

ikmal maddelerini de beraberlerinde taşıyamıyorlardı. Bu da ikmal 

maddelerinin düşmanın eline geçmesine neden oluyordu ki, bu durum 

                                                 
73 REMOND, A.g.e., s. 15. 
74 TSK Tarihi Osmanlı Devri, III ncü Cilt, 7 nci Kısım, s. 115; BOZKURT, A.g.e., s. 1. 
75 TSK Tarihi III. Cilt, 6. Kısım, s. 283; “…Anbarlar erzak ve eşya ile dolu olmasına 

rağmen, ordu aç ve cephanesiz kaldı. Çünkü plansızlık ve karışıklık hakimdi.”, 

BELENDİR, A.g.e. , s. 73. 
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dost birliklerin aleyhine, ikmal merkezlerinden uzaklaşan düşman 

birliklerinin lehine bir sonuç doğuruyordu. Bir imha planının 

yapılmamış olması da, en azından ikmal maddelerinden düşmanın 

faydalanmasını engellemekten çok uzaktı. Bu büyük hata birliklerin 

günlerce erzak ve yiyecek olmadan, kışın zor şartlarında muharebe 

etmesine neden olmuştu76. 

Trafik düzenlemesi adına da yapılan iyi bir şey 

bulunmamaktaydı. Yollarda ileri hareket eden birlikler, yaralı tahliyesi 

yapan araçlar, kaçan askerler, bütünleme katarları, topçekerler, esir 

tahliyesi yapan araçlar ve kaçanların yollara attıkları ağırlıklar nedeniyle 

yollar kapanma noktasına gelmişti ki bazı yerlerde geçmek imkanı dahi 

bulunmamaktaydı77. 

Seferberliğin ilanını takiben, Türk Milleti ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri bütün imkan ve kabiliyetini, büyük bir gayret içinde savaşın 

kazanılması yönünde seferber etmişti. Ancak savaş başlamadan önce 

yapılan stratejik planlama hataları, bütün iyi niyetli çalışmalara rağmen 

giderilemedi. Ulaştırma ve lojistik alanında barıştan itibaren yapılmayan 

hazırlıklar, eğitimler, savaş sırasında, sonuca menfi etki edecek şekilde 

kendisini gösterdi. Siyasi çekişmeler de her alanda olduğu gibi ulaştırma 

hizmetlerinde de kendisini göstermekteydi. “…Ordu’nun komuta 

kademesi Çatalca’da atılacak top mermisi kalmadığını söylerken, savaş alanına 

gitmek üzere hazırlanmış iki tren cephane Sirkeci garında hareket emrini 

beklemekteydi…78” Bu nedenlerden ötürü, çektiği bütün cefaya rağmen 

harekat alanında üstün bir cesaret örneği göstererek, büyük bir 

fedakarlıklarla savaşan Mehmetçik bu savaşın kaybedilmesinde 

sorumluluğu bulunmayan en temel unsurdu. Savaşın kaybedilmesinin 

sorumluları, şahsi menfaatlerini milletin ve memleketin menfaatinden 

üstün tutan, sorumsuzca davranarak gerekli önlemleri barıştan itibaren 

almayan, yetkili kademeleri işgal eden kişilerdi.  

 

                                                 
76 REMOND, A.g.e., s. 70-71; “Muhakkak Bulgarların durumu kolay değil, takviye 

kuvvet beklemek zorundalar, ilerlerken Osmanlıların geri çekilirken çektikleri 

zorlukların aynısını çekiyorlar, ellerinin altında demiryolu da yok. Fakat galip 

gelecekleri inancı içinde ilerlemekten geri kalmıyorlar.”, HOCHWÄCHTER, A.g.e., s. 74. 
77 REMOND, A.g.e., s. 29, 38; ARTUÇ, A.g.e., s. 207; HOCHWÄCHTER, A.g.e., 43. 
78 KÖSOĞLU, A.g.e., s. 161. 
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İKİNCİ OTURUM 1.KISIM 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

 

SORU 1: Albay Abdullah ALBAYRAK: 5 Numaralı Seferberlik 

Planını ordular neden beklemedi kayıp mı olmuştu yoksa yer mi 

bildirilememişti.  

CEVAP 1: Tnk. Yzb. Serkan ER: Ahmet İzzet Paşa’nın hazırladığı 5 

Numaralı Seferberli Planı, Yemen’deki isyanı bastırıp Yemen’den evlerine 

döndükten sonra bu sefer planının yerinde bulunduğunu söylemişti. Fakat 

gönderilmediğini ve yaşanan aksaklıklarda da bazı maddelerin o zaman görevde 

bulunan Erkan-ı Harbiye Nazırı’nın bu plandaki bazı yerleri uygun 

görmediğinden bu planın yayınlanmadığını bildirmiştir. Bu yüzden 

gönderilememiş. O zamanki Erkan-ı Harbiye Nezareti, kendisi bu 1 ve 2 nolu 

Planları birleştirerek bir plan yapıp bunları göndermiştir. 

 

SORU 2: İkmal ve lojistik ile ilgili olarak uygulanan sitem Balkan 

Savaşları döneminde de vardı. Askerlikte iki tane kıta yükü erzak 

vardır. Bir tanesi 3 günlük diğeri de duruma göre 30 günlük veya yukarı 

çıkar. Balkan Savaşları, hoş, uzun sürdü ama, ikmalde de düşündüğüm 

bir şey var; kıta yükü, demirbaş erzak ve ikmal kollarından sonra 

Anadolu’dan daha büyük bir toprağa sahip değildir Balkanlar, geriden 

ahaliden satın alma yoluyla askerler doyurulamadı mı? Gerek hayvan, 

et olarak gerek nohut mercimek, yağ, un olarak, bunun bir nedeni mi 

var, gerçi göçe maruz kalan soydaşlarımız var, bir de bu gıda maddeleri 

Bulgarlar, Yunalılar ve Sırpların elinde de sattırmak istediler mi? Buna 

dair bir tespitiniz oldu mu? Nedir bu ikmalin sıkıntısı? Yani Balkanlar 

bir çöl değil ki! 

CEVAP 2: Dr. Bülent DURGUN: depolarda aslında erzak var, 

depolarda erzak olmasına rağmen çok ciddi problemler var öyle ki harekat 

alanının yakınına kadar getirilmiş depolardaki erzakı birliklere dağıtamamışlar. 

Bunun da en temel sebebi işte az önce de bahsettiğim gibi, ulaştırma 

kaynaklarının daha önceden seferber edilmeyişi, çünkü ulaştırma kaynağını 

çektiğiniz zaman mesela, harekat alanına 1000 tane hayvan sevk etmişler 

tramvayları çeken ama topçular bunları kullanamamış. Topçular bunları 
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kullanamadığı gibi, tramvaylar da işleyemez hale gelmiş. İstanbul’un şehir içi 

ulaşımını da aksatmış ki bu da iskeleye veya istasyona sevk edilecek birliklerin 

taşınmasında problem olmuştur. Yani esas itibariyle dağıtımdan tutun da ana 

arterdeki kapatmalara kadar ulaştırma başlı başına yanlış işletilmiş. Bu da tabi 

depolarda erzak ve silah mühimmat olmasına rağmen birliklerin savaşamaz hale 

gelmesine neden olmuş ve Kolordu Komutanı bile yiyecek peksimet 

bulamadığını söylüyor ancak öbür tarafta depoların dolu olduğunu biliyoruz. 

Yani alt yapıdaki o kaynaklara erişmeden daha önce seferberlik ilanı kapsamında 

hazırlanmış ve depolara konulmuş olan iaşe maddelerini bile dağıtamamıştır.  

 

SORU 3: Prof. Dr. Mahir AYDIN: İki bildiri ardından benim 

edindiğim izlenim şu: Burası ne Yüksekova ne Sarıkamış, bu kadar 

düzgün bir coğrafyada bu kadar tel tel dökülmenin çok ciddi nedenleri 

olsa gerektir. Sayın Er, ilk toplu taşıma araçlarına değindiniz fakat bizim 

ihtiyacımız olan değil o Manchester fabrikalarına kadar çok güzel 

değindiniz. Ancak personel sıkıntısı eksikliği var bunu 1915 tehcirinde 

Ermeni sürgünleri, Ermeni görevliler taşımak istemedikleri için göreve 

gidiyorlar bu anlamda sivilde böyle bir sıkıntı var mı? Yani barış 

döneminde var mı ki vatan aşkı, savunma coşkusu olduğu halde böyle 

bir sıkıntı yaşanıyor? Satır aralarında böyle bir durum siz Balkan 

Savaşları’nda da tespit edebildiniz mi? 

19165 1. Dünya Savaşı’na girmeden önce Batum’dan Sayda’ya 

kadar işe yarar bütün özel gemiler tekneler, ciddi takalara devlet 

tarafında el konuluyor. Siz 13 şirkete bağlı özel gemiden söz 

ediyorsunuz. Acaba böyle bir girişimde bulunan oldu mu? Yoksa bu 

hatadan dolayı mı 1. Dünya Savaşı’nda bu tecrübeden yararlanamadık? 

CEVAP 3: Tnk. Yzb. Serkan ER: Yapmış olduğum incelemelerde 

gayrimüslim çalışanların fazla olmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda bir vatan 

aşkı vatan sevgisi bulunmamaktaydı. Vatan sevgisini biz Çanakkale 

Savaşları’ndan itibaren Kurtuluşu Savaşları ile görüyoruz. Bu milliyetçilik 

duygularını yani yarınki panelde de anlatılacak Balkan Harbi’nde milliyetçilik 

duyguları zaten de bu milliyetçilik duyguları, Balkan Demiryollarında çalışan 

gayrimüslim memurların kendilerinin bağlı bulundukları devletlere yardım 

etmelerinden dolayı, onların yararına faaliyet göstermelerinden dolayı, bu 

demiryolu aksaklıkları Osmanlı Devleti tarafından tespit edilip, bunların 
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işlerine son veriliyor. Görevlerinden alınıp yerlerine işlerin daha iyi 

yürütülmesi maksadıyla kendi tebaamızdan personel teşkil ediliyor fakat arz 

ettiğim gibi bu personelin de tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı yeteri kadar 

faydalanılamıyor.  

 

SORU 4: Prof. Dr. Mahir AYDIN: Benim kastettiğim askerle 

ilgiliydi. Yani diyebilir miyiz ki barışta neydi ki savaşta ne olsun gerçek 

yüzü burada ortaya çıktı diyebilir miyiz demiryolları taşımacılığı için? 

CEVAP 4: Dr. Bülent DURGUN: Şimendifer alaylarını örnek verecek 

olursak, Arnavutluk’taki isyan, Trablusgarp Harbi ve Yemen nedeniyle dokuz 

kez talim görmüş olan erleri araçlarıyla birlikte bu bölgelere sevk ediliyor. 

Dolayısıyla şimdi eğitim görmemiş personelle siz ne kadar şevkli olursa olsun-

özellikle lojistik için konuşuyorum-  siz ehil olmayan insanlarla bu işi yürütmek 

mümkünü değil. Mesela tren yolu, tren yolu birliklerinin özellikle Balkan 

Harbi’nde demiryollarında göreve, hastayım diyerek veya istemeyerek gitmeyen 

gayrimüslimlerin yerine görevlendirmesi lazım evet görevlendiriyorlar ancak 

bunlar işletmeyi bilmediğinden tren yoluyla sevk edemiyorlar işletemiyorlar. 

Ben burada görev aşkını yani en azından şevkle elinden geleni yaptığını 

söyleyebilirim ama elinden gelenle en iyisini yapabildiklerini söyleyemem. 

Bunun da en temel sebebi eğitimsizlik ki 1913 yılında ulaştırma okulunun 

kurulmasına dair olan raporları da buna dayandırmak mümkündür.   

Denizyolları ile ilgili olarak da yansıda kullandığım gibi hepsi Balkan 

Harbi’nde kullanılan şirketlerdir. 100 adet gemi kullanılmış, bunlardan 2 tanesi 

araba vapuru. Bir tanesi zaten arızalı olduğu için kullanılamıyor. 1. Dünya 

Savaşı’nda da biliyorsunuz şirketler gayrimüslimlerin elindedir. Personel 

özellikle Yunanlıların tekelinde. 1. Dünya Savaşı ile birlikte Balkan Harbi de 

dahil olmak üzere sadece bizim muharip gemilerimize değil,  diğer ticaret 

gemilerine de el konuluyor. Dolayısıyla en ufak bir kayığa bile gemi diye 

takalara bindirilerek bölgeye intikal ettirilmek zorunda kaldık deniliyor. Tabii ki 

1. Dünya Savaşı’nda bu tecrübelerden istifade ediliyor.  
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MAKİNELERİN SAVAŞI: BALKAN SAVAŞLARI’NDA 

OSMANLI ORDUSU’NDA MOTORLU TAŞIT KULLANIMI 

(1912-1913) 

        Mustafa YENİLMEZ1 

Sultan II. Abdülhamid dönemi Osmanlı ordusu, dünyadaki yeni 

askeri teknolojiyi yakından takip etmişti. Bu bağlamda Avrupa 

devletlerinin yaptığı askeri tatbikatlar, Balkan devletlerinin yeni satın 

aldıkları silahlar hakkında bilgi sahibi olan Sultan, diğer yandan da silah 

tüccarlarının teklifleriyle ilgilenmişti. Nitekim bu yeni silahlar arasında 

nakliyatı kolaylaştırması bakımından en çok dikkat çekenlerden biri de 

otomobiller olmuştu. Bu bağlamda Sultan, geniş toprak parçaları 

bulunan Osmanlı Devleti’nin sınırlarını korumanın ancak motorize 

birliklerle mümkün olduğuna inanmıştı. Dönemin gazeteleri de Sultan 

ile aynı fikri paylaşmış ve Osmanlı ordusunun bir an evvel motorlu 

taşıtları kullanmasını tavsiye etmişlerdi. Bununla beraber Osmanlı 

ordusu, motorlu taşıtlara geçmeden önce bisikletlerle tanışmıştı. 

Osmanlı ordusu bisikletlerden süvari olarak faydalanmak istemiş 

ve bisiklet kullanan askerine “velospidli süvari” ismini vermişti. Nitekim 

muharebelerde bisiklet kullanımına 1904 yılında izin verilmiş ve bu 

durum Seferiye Kanunnamesi’nde belirtilmişti. İlk velospitli süvariler 

ise Balkanlarda Kırkkilise’de ortaya çıkmıştı. Bölgenin yolların bisiklet 

kullanılmasına nispeten uygun olması sebebiyle subaylar kendi 

paralarıyla tedarik ettikleri bisikletleri kullanmaya başlamışlardı. 

Osmanlı ordusunun “Ronar katarı” ismini verdikleri motorlu 

taşıtlarla tanışması ise Sırbistan ve Bulgaristan’ın bu araçlardan satın 

almak için teşebbüse geçtiğinin İstanbul’da haber alınmasından sonra 

başlamıştı. Bu bağlamda Sofya Sefareti’nden alınan bir tahriratında, 

Ronar katarının, Osmanlı ülkesinde hem askeri nakliyatta ve hem de 

ticarette büyük faydalar sağlayabileceği haber verilmişti. Nitekim Ekim 

1908 tarihinde iki tane Ronar katarı İstanbul’a getirilmişti. Bunun 

üzerine bir Heyet-i Feniyye-i Askeriye oluşturularak, araçların ilk 

denemesi Tophane’de gerçekleştirilmişti. Deneme başarısızlıkla 

sonuçlanmış ve heyet, araçlardan Osmanlı ordusu için beklenilen 

                                                 
1 Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi (mstfyeni@gmail.com). 
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verimin alınamayacağına karar vermişti. Bunun yanında aynı günlerde 

zırhlı otomobillerin denemeleri de yapılmıştı. Osmanlı idarecileri bu iki 

araç arasındaki tercihlerini zırhlı otomobillerden yana kullanmışlardı.  

Osmanlıların zırhlı otomobil adını verdikleri araçlar Paris’teki 

Hotchkiss Fabrikası’nda üretilmişti. Osmanlı ordusunun da 

faydalanabileceğine inanılan teknolojinin son icadı olan zırhlı otomobil 

alımında Osmanlılar çabuk karar vermişlerdi. İlk zırhlı otomobiller 

Ekim 1908’de İstanbul’a ulaşmıştı. Beş adet zırhlı otomobil, Tophane-i 

Amire’ye teslim edilmiş ve ilk denemesi yapılmıştı. Denemeleri geçen 

zırhlı otomobiller satın alınmış ve Edirne’de kullanılmaya başlanmıştı. 

Osmanlı ordusunda ilk defa otomobil kullanımına Balkan 

Savaşları’ndan önce başlanmıştı. Nitekim 8 Ekim 1911’de Meclis-i 

Vükela’da ordu komutanları için otomobil satın alınması görüşülmüştü. 

Bundan iki gün sonra acil olarak 4 adet binek otomobilinin pazarlık 

suretiyle alınmasına ve bunların bedeli olan 4.400 liranın Nakliyat-ı 

Umumiye tertibinden ödenmesine karar verilmişti. Böylece Osmanlı 

ordusunda kullanılan ilk otomobiller subayların nakliyesi için satın 

alınmıştı. 

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını paylaşmak amacıyla 

başlatılan Balkan Savaşları (1912-1913), Avrupa’da kendi zamanına 

kadar yaşanan en büyük teknolojik mücadeleye sahne olmuştu. Bu 

bağlamda savaşlarda kara nakliye araçlarında ilk defa otomobiller 

kullanılmış ve nakliye sorunları savaşların sonuçlarına tesir etmişti.  

Balkan Savaşı başladığında İstanbul’da otomobil kullanılmasının 

üzerinden çok geçmemişti. Dolayısıyla ülke içinde çok sayıda otomobil 

bulmak mümkün değildi. Bundan dolayı otomobil isteyen birliklere, 

daha önceden hangi nakliye vasıtları kullanılıyorsa onlarla nakliye 

yapılmaya devam edilmesi bildirilmişti. Bununla birlikte nakliye 

vasıtası sıkıntısı aşamayan Osmanlı ordusu otomobil kullanmaya 

mecbur kalmıştı. Nitekim Birinci Balkan Savaşı’nın ortalarından itibaren 

kullanılmaya başlanan otomobiller farklı şekillerde tedarik edilmişti. 

Binek otomobil ihtiyacı ülke içerisinden karşılansa da yük otomobilleri 

olan kamyonların Osmanlı topraklarında az sayıda bulunmasından 

dolayı büyük kısmı savaş başladıktan sonra Avrupa’ya sipariş 

verilmişti. Fakat otomobillerin Avrupa’dan gelmesi bir aydan fazla bir 
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zaman almıştı. Binek otomobillerini kendisi satın alan subaylar da 

bulunuyordu. Sol Cenah Kumandanlığı ve Abuk Ahmed Paşa binek 

otomobilleri tedarik tedarik etmişlerdi.  

Balkan Savaşlarında kolordu kumandalıklarındaki subayların 

nakliyesinde 24 adet binek otomobil kullanılmıştı. Kamyonlardan ise 

istasyonlara getirilen erzak, silah ve cephanenin taşınmasında 

faydalanılmıştı. Binek otomobiller ve kamyonlar hastaların 

taşınmasında da kullanılmıştı. Hastalıkların yayılmasını engellenmesi 

için ise kamyonlar çinkoyla kaplanmış ve araçlar temizlenene kadar 

erzak nakl edilmemişti. Bununla birlikte bölgedeki hastanelerde de 

otomobillerden istifade edilmişti.  

Osmanlı ordusunun nakliye sorununa çözüm bulmak için 

motosikletlerden de yararlanmıştı. Bu bağlamda orduda kullanılan ilk 

motosikletler İstanbul’dan tedarik edilmişti. Motosikletler, birliklerde 

zabit veya çavuş rütbelerindeki askerler tarafından kullanmıştı.  

Balkan savaşlarında Yunan ordusu, Fransız Renault ve Berliet, 

İtalyan Fiat marka kamyonlar kullanmışlardı. 

Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan şoförler, İmalat-ı Harbiye Top 

Fabrikası’nda yetiştirilmişti. Fakat otomobil yokluğundan dolayı İmalat-

ı Harbiye’ye ait otomobiller birliklere sevk edilmişti. Bu sebeple şoför 

ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşanmıştı. Savaş sırasında 

Osmanlı ordusunda iki farklı çeşit şoför ve muavin görevlendirilmişti. 

Bunlardan birincisi subayların binek otomobillerinde görevlendirilen 

askeri şoförlerdi. Menzil Müfettişliklerinde ve Karargah-ı Umumiye’de 

ise askeri şoförlerin yanı sıra sivil şoförler ve muavinler de 

görevlendirilmişti. Sivil şoförler savaşların bitimine kadar istihdam 

edilmişlerdi.  

Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusunun hareket 

kabiliyetini sınırlandıran en önemli sorunlardan biri kara yollarının 

durumu olmuştu. Altyapılarının yetersizliğinden dolayı yollar kış 

aylarında kar ve yağmur sularıyla kullanılmaz hale gelmişti. Bunun 

yanında zamanında bakım yapılamayan şose yolların durumu dahada 

kötüleşmişti. Bu bağlamda yollar sürekli olarak gözetim altında 

tutulmuş ve bundan sonra otomobil kullanılmasına izin verilmişti. 



 

 128 

Balkan savaşlarında Osmanlı ordusunun lojistik hizmetleri 

Menzil Müfettişliği tarafından karşılanmıştı. Osmanlı ordusunun 

akaryakıt ihtiyacı ise Kıtaat-ı Feniyye Mevki-i Mustahkem Müfettiş-i 

Umumiliği tarafından giderilmişti. Müfettişlik, Osmanlı ordusunun 

ihtiyacı olan yakıtı, benzin müteahhidi denilen kişilerden satın almıştı. 

Ordunun ihtiyacı olan akaryakıtın zamanında temin edilmesi için 

benzin ücretleri peşin olarak müteahhidlere ödemişti. Bununla birlikte 

akaryakıt temininde sıkıntı yaşanma ihtimali düşünülmüştü. Bundan 

dolayı İstanbul’da bulunan şirket ve tüccarların sahip oldukları benzin 

göz hapsinde tutulmuştu. Ayrıca gaz depolarında bulunan benzinin 

halka satılmasına da engel olunmuştu. 

Balkan savaşları sırasında Osmanlı ordusundaki motorlu taşıtlar, 

yolların kötü durumu, teknolojik yetersizlikler, zamanında bakımının 

yapılmaması ve şoför hataları sebepleriyle arızalanmışlardı. En çok 

karşılaşılan sorunlardan biri, şoförlerin engebeli arazide hızlı 

gitmesinden dolayı araçların krank millerinin kırılması olmuştu. 

Savaşlar sırasında Osmanlı ordusunun otomobil yedek 

parçalarına olan ihtiyaçları hiçbir zaman tam olarak karşılanamamıştı. 

Bu bağlamda kamyonların ve binek otomobillerinin çok sık arıza 

çıkarmasından dolayı yedek parça ihtiyaçları da oldukça artmıştı. 

Nitekim menzil müfettişlikleri sürekli olarak yedek parça tedariki 

istemişlerdi. Yedek parça tedariki sağlanamadığı zaman ise bozulan 

otomobillerin parçaları sökülerek tamir edilmesi için İstanbul’a 

gönderilmişti. 

Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri ile aynı tarihlerde askeri 

teşkilatında otomobil kullanmaya başlamıştı. Fakat Osmanlı Devleti, 

otomobil üreten Avrupa ülkelerinden farklı olarak bu teknolojiyi ithal 

etmişti. Bundan dolayı savaş sırasında Osmanlı ordusu ihtiyacı olduğu 

kadar otomobili temin edememiş ve nakliye araçlarını kendi 

kaynaklarından karşılamak zorunda kalmıştı. Balkan Devletleri de savaş 

sırasında otomobil kullanmaya başlamışlardı. Bununla beraber Balkan 

ülkelerine, büyük güçlerin yardımları sonucu ordularının ihtiyacı olan 

otomobilleri tedarik etmekte zorlanmamışlardı.  

Motorlu taşıtlar Balkan savaşlarının sonucuna tesir etmişlerdi. Bu 

bağlamda nakliye sorununu çözen ülkeler savaşlarda başarılı 
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olmuşlardı. İkinci Balkan Savaşı sırasında motorlu taşıt sorununu çözen 

Osmanlı ordusu, birinci savaş sırasında kaybettiği bölgelerden bir 

kısmını geri almayı başarmıştı. 
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I. BALKAN SAVAŞI’NDA SİPER SAVAŞI  

VE I. ÇATALCA MUHAREBESİ 

Doruk AKYÜZ1 

Osmanlıların Balkan Savaşı macerası kısa sürede tüm cephelerde 

felakete dönüşmüş ve Bulgarlar İstanbul kapılarına dayanmışlardı. 

Savaşın başladığı 8 Ekimden tarihinden bir ay kadar sonra Bulgarlar, 

İstanbul’un 35-40 kilometre kadar yakınına geleceklerdi. Bu noktada 

1877 yılında yapılan Çatalca tahkimatları, İstanbul’un ve tüm Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bu savaşta ki kaderini belirleyecekti.  

Çatalca’da Bulgarlar, kendilerini hiç beklemedikleri tipte bir 

muharebe olan siper savaşının içinde buldular. O zamana kadar bütün 

zaferlerini süngü hücumlarıyla kazanmışlardı. Çatışmalar, siper savaşı 

adı verilen yıpratma savaşına dönüşmeden, çabuk bir şekilde sona 

ermişti. Balkan Savaşlarında, Karadağ hariç, tüm taraflarda, savaşı, siper 

savaşına dönüştürecek makineli tüfek ve seri atışlı top gibi unsurlar 

mevcuttu. Bu tipte silahlarla techiz edilmiş ordular karşı karşıya 

geldiklerinde, birbirilerine karşı üstünlük sağlayamamaları halinde, 

savaş statikleşebilir ve siper savaşına dönüşebilirdi. Bu dönüşümün 

sebebi de seri atış yapan, uzun menzilli obüslerin artık çok etkili 

bombardımanlar yapabiliyor olmasıydı. Özellikle obüslerden atılan 

şarapnel bombaları, açık alandaki askerler için ciddi bir tehdit 

oluşturuyordu. II. Balkan Savaşı’nda, Sırp topçunun nehir kenarında 

kıstırdığı bir Bulgar tümeni sadece topçu ateşiyle 5000 ölü verecekti. 

Ama Osmanlı ordusunun tüm cephelerde çok kısa bir süre içinde 

yenilmesinden dolayı, savaş bir çok yerde siper savaşı aşamasına 

gelmeyecekti. I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi, siper savaşları Balkan 

Savaşları’na damgasını vurmayacaktı. 

Bulgarlar Çatalca’ya geldiğinde, istisnasız her çatışmayı 

kazanmışlardı. Bu durum da bazı yanlış kanıların oluşmasına sebep 

olmuştu. Osmanlı ordusu sadece Bulgarlar karşısında değil, savaşa 

katılan diğer Balkan ordularının karşısında da ciddi bir hezimete 

uğramıştı. Bunun en temel sebebi de Osmanlı ordusunun kötü 

yönetilmesiydi. Ama bu durum Bulgar tarafında ırksal bir üstünlük 
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havası yaratmıştı. Gerçekte Balkan Savaşı’na katılan ordular arasında, 

teknik olarak gözle görülür farklar yoktu. Tüm ordular benzer silahlarla 

techiz edilmişti ve tüm orduların insan kaynağı, profesyonel askerlerden 

değil, endoktrine edilmiş geniş halk kitlelerden oluşuyordu. I. Dünya 

Savaşı’nda teknoloji cesaretin yerini almıştı. I. Dünya Savaşı’nın provası 

sayılan Balkan Savaşlarında ise, en azından Çatalca muharebesine kadar 

cesaret, hala teknolojiden daha üstün gibi görünüyordu. Süngü hala 

orduları zafere götüren en temel unsurdu.  Bulgar komuta kademesi, 

savaş boyunca olduğu gibi, Japonvari ani ve kararlı süngü hücumlarının 

Çatalca’da da işe yarayacağına inanıyordu. Bulgar generali Dimitriyev, 

ani bir saldırıyla %85-%90 oranında başarı şansı olduğunu iddia etmişti. 

Yaptığı planda sürpriz, manevra ve aldatmaca yoktu. Basitçe ön cepheye 

şiddetli bir taarruz yapılacaktı. Osmanlılar ise saldırıyı beklediklerinden, 

baskın etkisi söz konusu olmadığı gibi, asıl sürprize uğrayacak olan 

taraf Bulgarlar olacaktı. 

Bu durumun haricinde Bulgarlar için başka dezavantajlar da söz 

konusuydu. Daha önce Osmanlılarda görülen kolera salgını şimdi 

Bulgar saflarında da görülmeye başlanmıştı ve sağlık merkezlerinden 

oldukça uzaktaydılar. Osmanlılar ise tüm savaştaki en iyi sağlık 

hizmetine sahiptiler. Çatalca’da 4.500 Bulgar koleradan ölmüştü ve 

durum sağlık ekiplerinin başa çıkabileceği ölçüyü aşmıştı. Osmanlı 

tarafında ise kolera kontrol altına alınmıştı. 

Bulgar birlikleri yorgundu ve eksik ikmal ediliyordu. Bulgarlar, 

en yakın tren istasyonundan 130 kilometre uzaktaydılar. Buda ciddi bir 

lojistik sorunu anlamına geliyordu. Osmanlılar kendi güçlerinin 

kaynağına yaklaşmışken, Bulgarlar uzaklaşmışlardı. 

Ayrıca Bulgarların Çatalca hakkında yeterli bilgileri yoktu. 

Birliklerinin bu noktaya ulaşacaklarını tahmin etmediklerinden, 

İstanbul’un işgali üzerine bir plan da yapmamışlardı. Çatalca hattı 

hakkındaki tüm bilgileri 1906’da bir subayın Çatalca’ya yaptığı gizli bir 

keşiften ibaretti. 

Osmanlı tarafında ise durum nispeten daha iyi idi. Bulgarlar gibi 

Osmanlılar’da, Bulgarların İstanbul kapılarına dayanacaklarını tahmin 

etmiyorlardı. Bu yüzden Çatalca’da savunma yapmak üzerine bir plan 

hazırlanmamıştı. Osmanlıların bütün planları taarruz üzerineydi. 
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Çatalca’da savunma yapma kararı, Osmanlı ordusu Lüleburgaz-Pınar 

hisar hattına geri çekilirken alınmıştı. Hattın savaşa hazırlanması zaman 

gerektiren bir işti ama Lüleburgaz-Pınarhisar savaşından sonra 

Bulgarların Çatalca’ya iki hafta gecikmeli olarak gelmesi, Osmanlılara 

gerekli olan zamanı fazlasıyla verecekti. Savaş bu noktaya vardığında 

Osmanlıların Bulgar ordusunu imha etmek gibi bir hayali kalmamıştı, 

Çatalca, Edirne, Yanya gibi müstahkem mevzilerin arkasında kuşatılan 

Osmanlıların beklentisi yıpratma savaşı ile düşmanı barışa zorlamaktı. 

Çatalca hattı, İstanbul’un 35-40 kilometre kadar batısında 

,kuzeyde Terkos, güneyde de Büyükçekmece gölü arasında toplamda 50 

kilometrelik bir alanı geçişe kapatıyordu. Hat 6.5 kilometre kadar bir 

derinliğe sahipti. 

Düşmanın amfibik harekat yapma yeteneğine sahip olmaması, 

hattın iki ucundaki Terkos ve Büyükçekmece göllerini geçilemez 

kılıyordu. Bu göllerin her ikisi de toplamda 16 kilometrelik bir alanı 

geçişe kapatıyordu.  

Çatalca hattı sofistikeliği bakımından I. Dünya Savaşı’nda Batı 

Cephesi’nde görülecek olan tahkimatlarla bire bir benzerdi ve o anda 

tüm dünyadaki en iyi savunma sistemlerinden biriydi. 

Hat boyunca toplamda 10 adet tabya vardı. Tabyalarda makineli 

tüfekler ve hafif toplar mevzilenmişti. Hattın arkasına ise ağır toplar 

bulunuyordu. Tabyalar tepelerin üstüne konuşlandırılmıştı. Bu 

bakımdan Osmanlılar coğrafi üstünlüğe de sahiptiler. Tabyaların 

altlarında ise cephanelikler vardı. Yer altından geçen telefon ve telgraf 

ağı tabyaların bir birleriyle ve cephe gerisiyle iletişimini mümkün 

kılıyordu. Ayrıca telefon, topçunun kullanımında da hayati rol 

oynayacaktı. Telefon sayesinde düşman piyadesinin yoğunlaştığı bir 

noktaya ani topçu desteği çağırmak mümkün oluyordu. Bu önceki 

savaşlarda görülmeyen ve Bulgarların o anda sahip olmadığı bir lükstü. 

İstanbul’dan hatta uzanan demiryolu ve asfalt yollar, lojistik 

desteğin kesintisiz ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktı. 

İstanbul ise hastaneleri, silah ve mühimmat fabrikaları ve limanlarıyla 

Osmanlıların en önemli lojistik kaynağıydı ve cepheye 35 kilometre 

kadar uzaklıktaydı. 
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Bulgar hücumu 17 Kasım sabaha karşı saat beşte, topçu ateşi ile 

başlamıştı. Topçu ateşinin hemen ardından piyade hücumu başladı. 

Osmanlılar Bulgar taarruzuna hemen karşılık verdiler. Bulgarların 400 

topuna karşılık, Osmanlıların 200’den fazla topu ve savaşa iki kıyıdan 

katılacak olan muharebe gemilerinin topları vardı. Bulgarlar ilk başta 

Osmanlı mevzilerine birkaç yüz metre kadar yaklaştılarsa da topçu 

tarafından durduruldular. Osmanlı topçusu, düşman topçusu ile 

düelloya girmek yerine ateşini piyade üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bulgar 

topçusunun açtığı ateş ise, siperlerde ve tahkimatlarda mevzilenmiş 

Osmanlı askerlerine tesir etmiyordu. Osmanlı donanmasının açtığı 

ateşin ise fiziksel olarak ciddi bir etkisi olmasa da düşman morali 

üzerinde kötü bir etki yaratmıştı. 

Saat dokuza geldiğinde Bulgar taarruzu tüm noktalarda 

durdurulmuştu. Bulgar kayıpları ağır olmasına rağmen, Osmanlı 

kayıpları oldukça azdı ve hat hiçbir yerde yarılmamıştı. Akşama doğru 

saat beş civarlarında Bulgar birliklerinin çoğu, taarruza başladıkları 

noktaya geri dönmüşlerdi. 

17 Kasım günü Bulgarların yegane başarısı, ani bir gece baskını 

yapan tek bir alayın kuzey bölgesindeki bir tahkimatı, İleri adlı tabyayı 

düşürmesi olacaktı. Bulgarlar bu süngü taarruzuyla hattı 500 metre 

kadar yardılar ama burayı zamanında takviye edemedikleri için, karşı 

taarruz eden 2 Osmanlı alayı tarafından geri püskürtüldüler. Eğer bu 

taarruz başarılı olsaydı, yarıktan içeri hücum edecek olan düşman 

piyadesi topçuyu susturabilir ve hattı kuşatabilirdi. Bu Bulgarların tüm 

muharebe boyunca elde edecekleri tek başarı şansıydı ve 

değerlendirilmesi Osmanlılar için felaketle sonuçlanabilirdi.    

General  Dimitriyev 18 Kasım günü tekrardan taarruz emrini 

verdi. Gene sabaha karşı saat beşte topçu ateşini takiben piyade taarruzu 

başlamıştı. Osmanlılar gene ateş üstünlüğünü çok kısa sürede ele 

geçirmişler ve Bulgarları bütün noktalarda geri püskürtmüşlerdi. Bu 

sefer çatışma daha erken bir vakitte, saat ikide sona erecekti.   

Bu çatışmadan sonra Bulgarlar ileri hatlarını terk ederek, 

savunma mevzisi alacaklardı. Bu iki gün Bulgarlar için çok kötü 

geçmişti ve artık taarruz edecek güçleri kalmamıştı. Ateşkesin yapılacağı 

8 Aralık tarihine kadar, Osmanlıların birkaç başarısız çıkış denemesi 
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hariç, topçu düellolarından başka sessizliği bozan bir unsur 

olmayacaktı.  

Çatalca Muharebesi sadece Bulgarlar için değil, Osmanlılar ve 

savaş alanındaki tarafsız gözlemciler içinde bir sürpriz olmuştu. Birçok 

kişi İstanbul’un düşeceğine kesin gözüyle bakarken, tek bir muharebede 

gidişat tamamen değişmişti. Bulgarlar kazandıkları zaferlerle 

morallerine moral katarken, iki gün içerisinde bir daha taarruz 

edemeyecek duruma gelmişlerdi. Çatalca Muharebesiyle İstanbul 

üzerindeki tehdit tamamen ortadan kalkmakla kalmamış, Osmanlı 

askerinin yıkılmış haldeki morali de düzelmişti.   

Bu muharebenin bir başka önemi de, gelecekte olacak 

muharebelerde nelerin yaşanacağına dair sinyaller vermesiydi. Çatalca 

muharebesi dünya çapında ses getirmişti. Ama savaşın taktiksel boyutu 

büyük ölçüde es geçilmişti. Savaşı gözlemleyen bir Alman subayı, top ve 

makineli tüfeklerle desteklenmiş, tahkimli bir mevziye ön cepheden 

saldırmanın ne gibi sonuçlar doğuracağının yerine, iyi yönetilen 

Osmanlı askerinin neler başarabileceğine dair yorumlar yapmıştı. Bu 

gibi yaygın yorumların yanı sıra Alman ve Avusturya 

genelkurmaylıklarında Çatalca muharebesi ve siper savaşı üzerine 

detaylı analizler de yapılacaktı. Ama bu çalışmalar henüz bir meyve 

verme fırsatı bulamadan I. Dünya Savaşı patlak verecekti.  Çatalca’da 

yaşananların aynısı iki sene sonra I. Dünya Savaşı’nda da yaşanacaktı ve 

4 yıl boyunca taraflar, bu kilitlenme durumuna bir çözüm arayacak. 
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İKİNCİ OTURUM 2. KISIM 

SORU CEVAP BÖLÜMÜ 

 

SORU 1: 2.Abdülhamid’in askerleri için otomobil aldığını ama 

sivil hayata geçerken böyle bir şeyi istemediğini fakat, daha sonraki 

dönemde otomobil alımını desteklediğini söylemiştiniz. Bunun sebebi 

neydi?  

CEVAP 1: Mustafa YENİ:  Aslında 2. Abdülhamit’in otomobil 

politikasını iki senede ancak çözebildim. Kısaca şöyle açıklayayım; Çünkü bazı 

belgelerde izin veriyor bazılarında vermiyor, 2. Abdülhamit Osmanlı halkının 

mümkün olduğunca otomobillerden uzak kalmasını istiyor. Ama bunun aksi 

şekilde davranıyor. Bir bakıyorsunuz İzmir’de büyükelçiye otomobille giriş için 

izin geçiş izni veriyor, fakat Balkanlarda Osmanlı vatandaşının kullanmasına 

izin vermiyor, gümrükten geçişine izin vermiyor. 2. Abdülhamit’in politikasını 

ben şöyle çözdüm, o, ilk önce devletin hızlanmasını istiyor. Devleti ve askeri 

yeteri kadar hızlandıktan sonra diğerlerinin hızlanmasını istiyor. Dönemin 

personeli şöyle diyor “Abdülhamit her şeyi yasakladı, otomobili yasakladı, 

dolayısıyla 2. Abdülhamit özgürlük düşmanı” böyle ciddi ciddi Abdülhamit’i 

eleştiriler var. Hatta Balkanlardan 1907 yılında gelen bir telgrafta “Padişahım 

eğer siz buna izin vermezseniz Avrupa’da hakkımızda çok kötü politikalar 

uygulanacaktır, dolayısıyla hak etmediğimiz iftiralara maruz kalacağız” diyor. 

2. Abdülhamit de buna karşın otomobillerin şehir dışında kullanılmasına 1907 

yılında izin veriyor. Fakat otomobiller şehir içlerine de girmeye başlıyorlar. 

Söylediğimiz gibi, ayrıcalıklı olan kişiler, işte büyükelçiler veya yabancı devlet 

başkanları ise şehir içlerine çok rahat bir şekilde otomobille giriyorlar. 

Abdülhamit’in bunların takip edilmedi yönündeki emirleri ise çoğu zaman bir 

işe yaramıyor. 

 

SORU 2: Otomobil düzenli olarak Türkiye’de savaşlarda ne 

zaman kullanılıyor? Ama küçük bir açıklama yapmama izin verin, ilk 

olarak düzenli orduda 1. Dünya Savaşı’nda Fransızlar tarafından Alman 

kuşatmasına karşı kullanılıyor. Bu kullanışta Paris’teki askerler hızlı ve 

düzenli sevk ediliyorlar. Dünyada başlangıç olarak bunu söyleyebiliriz. 

Tabi bu Türkiye’de ne zaman oldu onunla ilgili bir bilginiz var mı? 



 

 138 

 

CEVAP 2: Osmanlılar Balkan Savaşları’nda Otomobil kullanıyorlar 

fakat bu otomobiller söylediğim gibi savaş başladıktan sonra geliyor. Dolayısıyla 

düzenli olarak 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlıların sadece 27 araba kolu var. 

Fakat özellikle Alman ve Avusturya otomobil kollarından faydalanıyorlar. 

Fransızların ilk otomobil kullanımına dair kurduğunuz cümle çok eksik, o 

zaman siz bilmiyor musunuz ki ABD Ford firması 1. Dünya Savaşı’nda 1914-

1918 arasında yaklaşık olara 50 bin tane otomobil üretiyor sadece 1. Dünya 

Savaşı için. Bir de bunun ABD İngiltere kısmı vardır. Bugün yaptığımız en 

büyük hata çok az otomobil vardı diye düşünüyoruz. Hayır çok az otomobil 

yoktu. Bu tarihlerde 1912 yılında İstanbul’da en az 10 tane otomobil firmasının 

acentesi var. 1913’den sonra bu sayı 15’e 20’ye çıkıyor. Çünkü otomobil imal 

edilebildiği için herkes bir otomobil firması açıyor ve ve imal edilmeye 

başlanıyor. O nedenle bizde otomobilin kullanımının başlangıcı Balkan Savaşı 

ama bizde perakende alıyoruz. 

 

Eklemeler: 

1905 yılında 2. Abdülhamit’e bir otomobil hediye ediliyor Ford firması 

tarafından hatta Yıldız Sarayı Bahçesi’nde birkaç tur atıyor kendisi fotoğraflar 

falan çekiyor kendisi teknolojiye meraklı ama diyor ben bu otomobile binersem 

benim paşalarım da sadrazamlarım da vezirim de binmek ister ve bizim ülkemiz 

sizin otomobilinizin pazarı haline gelir dolayısıyla böyle bir kararın vebalini 

üstlenemem diye bir cevap veriyor reddediyor bu hediyeyi.  Sonra tepeden 

indiremedikleri bu alışkanlığı ABD halka hediye ediyor ve sonucunda araba 

sevdası diye bir şey ortaya çıkıyor ve üretemedikleri için üreten ülkeye 

bağımlılığı artıyor böyle bir duruma mahal vermemek için halkın kullanımına 

da kısıtlama getiriyor Abdülhamid. 

Cevap : Mustafa Yeni: Birincisi, 1905- 1906 yılında Ford’un 

Osmanlı’da bir acentesi yok. İlk İstanbul’da acente açan bir İsveç firması. Daha 

sonra Almanlar ile ortak çalışıyor. İkincisi Abdülhamid’in böyle bir politika 

uygulaması bize çok ilginç geliyor çünkü böyle bir politika uygulayacak bir 

kişilik değil Sultan Abdülhamid. O aslında kontrolünü kaybetmemek için 

otomobillerin halk tarafından kullanılmasını istemiyor. İttihat ve Terakki’nin 

otomobillere izin vermesinin nedeni de bu. Mahmut Şevket Paşa, Talat Paşa, 

Damat Ferit Paşa, otomobil sahibi bu kişiler mutlaka kaza yapıyorlar. 
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Osmanlı’nın otomobil sahibi olmasında aslında 1891 yılında 2. Abdülhamid’in 

otomobili var. Fakat bu otomobil Yıldız Sarayı’ndan dışarı çıkmıyor. 6500 mark 

veriyor o zamanki parayla ve iki tane otomobil getirtiyor. 

 

SORU 3: Dr. Rıfat Uçarol: 1912lere kadar bi bakıma motorlu araç 

savaşa girsin girmesin tartışılırken halkın ve subayların bu düşüncesi bir 

kişiye mi bağlı yoksa bir oluşum mudur? 1. Dünya Savşaı’na kadar bu 

bir gelişim midir yoksa kapak mı açıldı? 

Cevap  3: Mustafa Yeni: Motorlu taşıtlar açısında bilinmesi gereken 

ilk şey bu araçlar çok pahalı araçlar. 1200 lira. Müslüman halkın elinde çok 

fazla sayıda otomobil yok. Belgelerden gördüğümüz kadarıyla gayrimüslimlerin 

elinde dolayısıyla devlet bir bakıyor mecbur kalıyor bunlarla iş yapmaya. Parça 

tedarikçileri dediğimiz yedek parçacılar yine gayrimüslimler ya da Osmanlı 

içinde yaşayan yabancı vatandaşlar. Dolayısıyla otomobil teknolojisi bunların 

elinde. Ve bir başka şey Osmanlı bürokrasisi otomobil alırken ilk önce ben 

bunları deneyeceğim diyor. Deneyip öyle alacağım diyor. Ancak ülkede bugün 

anladığımız gibi galeri yok deneyip almak için. Dolayısıyla sipariş edip 

getirtmesi lazım bunun için de parasının peşin ödenmesi lazım. Bu nedenle 

müteahitler getiriyor yani otomobil tedarikinde de çok sıkıntılar var. Otomobil 

işi belli bir teknik mobil bilgi gerektiriyor. Şoför gerektiriyor.ama bu tür 

eğitimlerden Müslüman ahalisi yoksun. Yani kapak kalktı kesinlikle dediğiniz 

gibi. Ne yaparsanız yapın teknolojiye engel olamazsınız. Ama teknolojinin 

kendi kuralları vardır. Eğer siz ona kendi kurallarınızı koyarsanız, bu teknoloji 

bir işe yaramaz. Dolayısıyla Osmanlı’da bu dönüşüm biraz daha sürer. 1918’de 

başlıyor ve 1919 yılında Türkiye’de bir otomobil patlaması yaşanacak, kapak 

tamamen bugün anladığımız manada açılmış olacaktır.  
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ÜÇÜNCÜ OTURUM   

OSMANLI-KARADAĞ SINIR SORUNLARI  

VE BALKAN SAVAŞI’NA ETKİLERİ 

            Bilgin ÇELİK1 

Giriş 

Karadağ, Adriyatik kıyısında, küçük dağlık bir bölgedir ve nüfus 

olarak oldukça küçük bir ülkedir. 2006 tarihinde Sırbistan’dan ayrılarak 

bağımsızlığını ilan eden Karadağ’ın 19. Yüzyılın sonuna kadar Osmanlı 

Devleti ile oldukça uzun süreli ve sorunlu ilişkileri olmuştur. 

Balkanların oldukça dağlık bu bölgesi Osmanlı egemenliği için hep 

zorluk yaratmış ve gayrı-nizami harbin ilkel bir şeklini benimsemiş olan 

Karadağlı kabileler Osmanlı askerlerine ciddi sorunlar yaratmıştır. 

Karadağ tarihinde iki kez bağımsızlık ilan etmiş ender devletlerden biri 

olarak dikkati çekmektedir ki, ilk bağımsızlık ilanı 19.yüzyılın son 

çeyreğinde Osmanlı karşıtı olarak gerçekleşmişti. 

 

Başlangıçtan 19. Yüzyılın Son Çeyreğine 

Osmanlı-Karadağ ilişkileri ortaçağda Osmanlı Devleti’nin 

Balkanlara yayılmaya başladığı bir dönemde başlamıştı. Karadağ’ın 

dağlık arazi yapısı ve verimli olmayan toprakları Osmanlı 

yöneticilerinin ilgisini yeterince çekmediği için bölge yarı-bağımsız bir 

niteliğe sahip olmuştur. Hayvancılık ile geçinen bölge halkı belli 

vergilerini ödemekle yükümlü olmuşlar, iç işlerine fazla 

karışılmamıştır.2 Karadağ uzun yıllar Osmanlı ile Venedik devletleri 

arasında bir çatışma alanı olmuştur. Buranın yerel yöneticileri de kimi 

zaman Osmanlı kimi zaman da Venedik’le uzlaşarak hakimiyetlerini 

korumaya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti’ne karşı sıklıkla çeşitli 

gerekçeler ileri sürerek ayaklanan bölge halkının özellikle 18. yüzyıldan 

itibaren Rusya etkisi altına girmeye başladığı görülmektedir. 1709 

yılında Büyük Petro, Karadağ’ın dinsel ve yerel lideri konumundaki 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
2 Osman Karatay, “Osmanlı Hakimiyetinde Karadağ”, Balkanlar El Kitabı Cilt I, 

Çorum/Ankara 2006, s.361 



 

 142 

Vladika ile Osmanlı karşıtı bir ittifak kurmuş, Rusya’nın sağladığı 

maddi destek Karadağ’ın Rusya’ya bağımlı hale gelmesine zemin 

hazırlamıştır.3 Rusya’nın bölgeye çeşitli heyetler göndererek burada 

kendisi ile işbirliği yapacak bir toplumsal taban oluşturma gayreti daha 

sonraki dönemlerde etkisini gösterecektir.  

19. yüzyılın başında Karadağ, ikiyüz kırk kasabada yaşayan 

otuzaltı kabileye bölünmüş, yüz yirmi bin kişinin oturduğu bir 

bölgeydi.4 B. Jelavich’e göre, Yüzyılın başında bu ülkenin sınırları belli 

değildi ve Osmanlı İmparatorluğu karşısındaki statüsünün de 

tanımlanması gerekiyordu. Karadağlı liderler sık sık kendilerinin 

bağımsız olduklarını iddia ediyor; Osmanlı İmparatorluğu ise aksine bu 

toprakların kendi ülkesinin bir parçası olduğunda ısrarlı 

davranıyorlardı. Hem siyasi hem de iktisadi açıdan çok geri bir 

bölgeydi. Yüzyıl boyunca açlık temel bir sorun olmuştu. Ülke nüfusunu 

beslemek için çok fakirdi ve bu nedenle Karadağlılardan bir kısmı 

değişik yerlere göç etmek durumda kalmışlardı.5Yarı-özerk yapının 

sağladığı imkanları kullanan Karadağ’ın yöneticileri, 19. Yüzyılın 

ortalarında artık bağımsızlık istiyorlardı. Daha önceki dönemde değişik 

nedenlerle birçok kez Osmanlı’ya karşı ayaklanmış olan Karadağ, Paris 

Konferansı sırasında bağımsızlık elde edebileceğini beklemiş ancak 

Osmanlı Devleti’nin muhalefeti nedeni ile bu istekleri gerçekleşmemişti. 

Prens Vladika Danilo, Osmanlı yönetiminin yeni ayrıcalıklar vererek 

sorunu çözme teklifine sıcak bakmayarak 1857 yılında bağımsızlığını 

ilan etmiş ancak Osmanlı Devleti bu kararı tanımayarak bölgeyi ele 

geçirmişti. Sonunda Avrupalı devletler araya girerek sorunu çözmek 

için uluslar arası bir komisyon kurmuşlar ve bu komisyonun önerisi ile 

1858 tarihinde Karadağ’a varolan sınırları içinde özerklik verilmesini 

kararlaştırmışlardır. Sorunun devam etmesi üzerine 1862 yılında 

İşkodra’da yapılan ve yine Avrupalı Devletlerin içinde bulunduğu bir 

görüşmeler süreci sonunda Karadağ’ın eski sınırları içinde özerkliği 

yeniden tanınmış ve komşuları ile çıkabilecek sınır sorununda tek 

                                                 
3 Abidin, Temizer, Osmanlı-Karadağ Sınır Anlaşmazlıkları ve Çözümü (1878-1912), 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 (Tez 

YÖK’ün Web sayfasından indirilmiştir.) 
4 Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Milliyet Yayınları, 1995 İstanbul, s.315 
5 B.Jelavich, Balkan Tarihi 18.ve 19. Yüzyıllar, Cilt I, Küre  Yayınları, İstanbul 2006, s.273 
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aracının Bab-ı Ali olacağı kabul edilmiştir.6 Karadağ aşırı fakirliği ve 

küçük yüzölçümüne tamamen zıt bir şekilde, uluslar arası ilişkilerde 

önemli bir konuma sahipti. Adriyatik kıyısında oluşu ve Rusya ile tarihi 

ilişkileri, başta Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de 

dikkatini çekiyordu. Başkent Çetine’de 13 yabancı konsolosluk 

bulunması Avrupa’nın gösterdiği ilginin açık göstergesiydi.7   

1875 yılında Bosna-Hersek’te çıkan isyan Balkanlarda önemli bir 

bunalımın da başlangıcı olmuş ve ortaya çıkan kriz hem Bulgar isyanı 

hem de Osmanlı-Sırbistan-Karadağ savaşlarına zemin hazırlamıştır. Bu 

olaylar daha sonra ortaya çıkacak olan Osmanlı-Rus Savaşı’nın (1877-

1878) da nedenini oluşturmuştur.8 Bu açıdan Bosna-Hersek isyanı 

Balkanlardaki gelişmeleri tetikleyen bir olay olarak dikkati çekmektedir. 

M. Smith Anderson, Bosna isyanı ile başlayıp, Osmanlı Rus Savaşı ile 

biten 1875-1878 tarihleri arasındaki dönemi “Doğu Krizi” olarak 

tanımlamaktadır.9 Bosna isyanını, artan vergilere ve katlanılmaz 

tarımsal koşullara bağlayan Anderson, isyanın Büyük Güçler’in 

başkentlerinde huzursuzluk, Slav dünyasının büyük bölümünde ise 

sempati yarattığını dile getirmektedir.  

1876 yılında Sırbistan ve Karadağ işbirliği yaparak Osmanlı 

Devleti’ne Bosna-Hersek isyanını gerekçe göstererek savaş ilan 

etmişlerdir. Askeri açıdan başarısız olan müttefiklerin imdadına 

Avrupalı güçler ve özellikle Rusya yetişmiştir. Özellikle Sırbistan’ın 

yaşadığı başarısızlıklar sonucu Belgrad’ın düşmesi ihtimalinin belirmesi 

Rusya’yı harekete geçirmiş ve Osmanlı ile müttefikler arasında bir 

ateşkesin imzalanması için Bab-ı Ali üzerinde ciddi bir baskı 

oluşturulmuştur.10 

1876 yılında İstanbul’da Büyük Güçlerin temsilcileri ile Osmanlı 

temsilcileri bir araya gelerek Balkanlardaki gelişmelere bir çözüm 

                                                 
6 S.J.Shaw-E.K.Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, e Yayınları, 2. Cilt 

(1808-1975), İstanbul 1993, s.191-192 
77 Jelavich, a.g.e, s.279 
8 Mithat Aydın, Balkanlarda İsyan, Osmanlı-İngiliz Rekabeti, Bosna-Hersek ve 

Bulgaristan’daki Ayaklanmalar (1875-1876), Yeditepe Yayınları, İstanbul 2005, s.41  
9 M.S. Anderson, Doğu Sorunu 1774-1923, YKY, İstanbul 2001, s.195  
10 E. Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 

VIII: cilt, TTK, 4. Baskı, Ankara 1995, s.24  
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bulmak üzere toplandılar. Bu toplantıda Osmanlı-Karadağ sınır meselesi 

de en kapsamlı şekilde ilk kez ele alınmıştır. 3 maddeden oluşan bir 

karar ile Osmanlı’nın Karadağ’a bırakacağı yerler ve tarafların uyması 

gereken hükümler belirtilmiştir.11 

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı ve Sonuçları 

İstanbul Konferansı ile Balkanlardaki krize uluslar arası bir 

çözüm aranırken, Osmanlı Devleti’nin Kanun-u Esasi’yi ilan ederek 

meşruti rejimi benimsemesi konferansın içeriğini etkisiz hale getirme 

girişiminde bulunmuştu. Ancak Büyük Güçlerin temsilcileri bu 

oldubittiye aldırmaksızın görüşmelerine devam etmiş ve sonuçta ıslahat 

tekliflerini sunmuş, ancak Osmanlı Devleti bu teklifleri reddetmiştir. 

Bunun üzerine konferans dağılmış, ancak Rusya İstanbul’da alınan 

kararların uygulanmasını sağlamak için Büyük Güçler nezdinde 

girişimlerini sürdürmüş ve Londra’da bir protokol imzalanmasını 

sağlamıştır. Anderson’a göre, bu protokol Rusya’nın önerilerinin 

sulandırılmış bir versiyonu idi.12 Bu protokol hükümlerini Osmanlı 

Devleti’nin reddetmesi üzerine Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştır. Savaş 

Osmanlı açısından oldukça yıkıcı etkiler yaratmış ve ağır bir mağlubiyet 

ile sonuçlanmıştır. Rusya kazandığı önemli askeri başarıyı siyasi bir 

başarıya dönüştürmek istiyordu. Bu amaçla Osmanlı’ya dayattığı 

Ayastefanos Antlaşması hükümleriyle Balkanların statüsünü tek başına 

önemli ölçüde değiştirmiş oluyordu. Balkanlarda Sırbistan ve Karadağ 

gibi iki Slav devletinin bağımsızlığı Osmanlı yönetimince tanınırken 

antlaşmanın Bulgaristan ile ilgili olan bölümünde ise Bulgaristan Ege’ye 

kadar uzanan geniş bir alanı kapsayacak sınırlara sahip oluyordu. 

Ayrıca Romanya’nın bağımsızlığı da tanınmış oluyordu. 

Ayastefanos Antlaşması’nın ilk iki maddesi Karadağ ile ilgiliydi. 

1. madde Osmanlı-Karadağ sınırını tespitini, 2. madde ise Karadağ’ın 

bağımsızlığının tanınmasını içeriyordu.13 Bu antlaşma ile Karadağ’ın 

sınırları genişletilmiş ve Spezzia ile Antivari limanları da terk edilmiştir. 

Osmanlı ile yaşanacak sınır anlaşmazlıklarında ihtilafın çözümü Rusya 

                                                 
11 Temizer, a.g.t, s.37-38 
12 Anderson, a.g.e, s.208 
13 Süleyman Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, İzmir 1944, s.243 
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ve Avusturya devletlerine havale edilecekti.14 Karadağ’a Ayastefanos 

Antlaşması ile Nikşik, Gaçka, İşpoz, Podgoriça, Zablyak, Bar ve Ülgün 

gibi önemli ve geniş bir arazi bırakılmış ve Karadağ toprakları eskiye 

oranla oldukça büyümüştü (3.5 kat).  

Ancak Karadağ’a verilen topraklar konusunda bölgede 

yaşamakta olan Arnavutların yoğun bir tepki göstermesi, bölgede yeni 

karışıklıkların habercisiydi. Arnavutlar İstanbul’da kurdukları bir 

komite ile Arnavutların haklarını savunma ve Avrupa kamuoyuna 

duyurma çabası içine girmişlerdi. Yani Ayastefanos Antlaşması 

Balkanlarda yaşayan Arnavutların da milliyetçi bir örgütlenme sürecine 

girmelerine zemin hazırlamıştı. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda 

imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Arnavutların yaşadığı bazı 

toprakların Karadağ’a verileceğinin anlaşılması Arnavutlarda büyük bir 

tepki yaratmış ve Yanya’da mebus Fraşharlı Abdül (Fraşheri) Beyin 

başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Karadağ’a bırakılan 

yerlerin savunulması amacıyla askeri ve idari komitelerin kurulmasına 

karar verilmiştir. 1878 baharında Abdül Fraşheri’nin başkanlığında 

İstanbul’da gizli bir Arnavut komitesi kurulmuştur. Kurucuları arasında 

Abdül Fraşheri dışında kardeşi Şemseddin Sami (Fraşheri), Vasa Paşa, 

Jani Verto, Ziya Priştina, gibi Arnavut ileri gelenlerinin yer aldığı 

komitenin adı ‘Arnavut Ulusunun Hakları Koruma Komitesi’dir.15 Avrupa 

Devletlerine başvurarak Ayastefanos kararlarını protesto etmişler ve 

Arnavutların da bir ulus olduğunu ve otonomi (özerklik) elde etme 

çabası içinde olduklarını belirtmişlerdir. Alpan, Abdül beyin bir 

gazetede ‘büyük bir Arnavutluk’ kurulması fikrini ortaya koyduğunu 

iddia ediyor.16 Komite 30 Mayıs 1878 tarihinde yayımladığı bir bildiride 

“Arnavutlara ait topraklar Arnavutlara verilmelidir.” talebini dile 

getirmişlerdir.17 Bu talep siyasi içeriğe sahip olması açısından dikkat 

                                                 
14 Karal, a.g.e, s.65 
15 K.Fraşheri, The History of Albania, Tiran, 1964 s.129; Alpan, Prizren Birliği ve 

Arnavutlar, Ankara 1978, s.45 
16 Alpan, Prizren..., s.45, Alpan, Basiret gazetesinin 21 Nisan 1878 tarihli, 2416 numaralı 

nüshasını kaynak olarak gösteriyor.  Buna göre Arnavutluk’un sınırlarını belirten Abdül 

Bey, “...İyon ve Adriyatik denizleri ile işbu sınırlar içinde yaşayan ve iki milyonu bulan kıtada 

güçlü bir büyük Arnavutluk kurmaktan başka çare yoktur.” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

Arnavut tarihi ve Arnavutların kökenleri ile ilgili bilgiler de verilmektedir.   
17 Alpan. Prizren..., s.46 
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çekici bir çıkıştır. Arnavutların ve diğer Müslüman unsurların Berlin 

Kongresi öncesinde Prizren kentinde toplanarak kurdukları Prizren 

Birliği özellikle Karadağ’a verilen toprakları savunmak üzere aktif bir 

mücadele vermiştir.18  

Ayastefanos Antlaşması Rusya dışındaki Büyük Güçlerin de 

tepkisi çekmişti. Rusya’nın Balkanlarda tek başına inisiyatif alması ve 

statükoyu belirlemeye çalışması kabul edilemez bir durumdu. Sonuçta 

Berlin’de bir kongre toplanmasına karar verildi ve burada Balkanların 

statüsü yeniden belirlenmiş oldu. 

Berlin Antlaşması, Büyük Güçlerin Balkanları kendi hedefleri 

doğrultusunda, yeniden yapılandırma çabasının bir ürünüdür. Berlin 

Antlaşması ile Balkanlarda sağlanan yeni denge kutuplaşmakta olan 

Avrupa’yı savaşmaktan uzak tutmayı amaçlayan ve Rusya ile 

Avusturya-Macaristan arasında bir denge oluşturmayı esas alan 

özellikleri ile dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti’ne Makedonya’nın 

ıslahat yapılması karşılığında geri verilmesi, hem Osmanlı Devleti 

üzerinde yaratılacak dış baskının gerekçesini oluşturmuş hem de yeni 

kurulan Balkan ulus-devletlerine milli hedeflerine ulaşmaları için bir 

odaklanma noktası yaratılmıştır. Böylece Avusturya kendisine 

yönelebilecek Balkan milliyetçiliğinin odak noktasının Osmanlı 

toprakları olmasını sağlamış ve kendisi de uygun şartların oluşmasını 

bekleyerek Balkanlardaki nüfuzunu arttırma gayreti içine girmiştir. 

Rusya da Berlin Antlaşması ile kurulan Slav devletleri vasıtasıyla 

Balkanlarda gücünü arttırma gayreti içine girmiştir. Bu Antlaşma ile 

Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazanırken, Bulgaristan 

hem sınır olarak küçültülmüş hem de özerk bir prensliğe 

dönüştürülmüştür. Bu açıdan Berlin Antlaşması Balkan devletlerini 

tatmin etmekten uzaktı ve her biri milli hedeflerini gerçekleştirmek için 

fırsat kollamaya hemen başlamışlardı. 

Berlin’de Karadağ sınırı konusu konuşulurken Osmanlı baş 

delegesi Kara Todiri Paşa, Ayastefanos’ta verilen Bar’ın Arnavutlarca 

                                                 
18 Y. Çelik, Prizren İttihad Cemiyeti ve Faaliyetleri (1877-1881), Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

1997; Bozbora, Nuray, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun 

Gelişimi, Boyut Kitapları, İstanbul 1997 
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meskun bir yer olduğunu ve buranın tesliminin sorun yaratacağını ifade 

etmiş ve önceki antlaşmada hatalar yapıldığını belirterek Bar yerine 

İspiç’in verilmesini önermiştir.  Ancak Osmanlı temsilcisinin görüşleri 

dikkate alınmamıştı. Bu sadece Osmanlı temsilcisi için geçerli bir durum 

değildi. Balkan Devletlerinin diplomatları ve kongreye iki temsilci 

gönderen Arnavutların da talepleri, Büyük Güçlerin temsilcilerince 

dikkate alınmamıştı.  

Osmanlı Devleti’nin bir diğer temsilcisi olan Mehmet Ali Paşa, 

ahalisi Müslüman olan ve Osmanlı Devleti’nin sınır güvenliğini 

sağlamada stratejik bakımdan önemli Plava, Podgoriça ve Bar’ın 

verilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını, ancak Hersek 

tarafından Karadağ’a toprak verilebileceğini belirtmiştir. Büyük 

Güçlerin konu hakkında görüş birliğine varamaması üzerine, Karadağ’a 

bırakılacak yerler Tahdid-i Hudud Komisyonuna havale edilmiştir.19 

Komisyon raporunu hazırlayarak heyete sunmuş ve sonuçta üzerinde 

en çok durulan Bar ve sahillerinin bazı şartlarla Karadağ’a bırakılmasına 

karar verilmiştir. Raporun 6. Maddesinde yer alan “Bar Limanı ile bütün 

Karadağ her milletin harp gemilerine kapalı olacaktır.” hükmünün 

Rusya’yı hedef aldığı açıktır. 5. Madde de ise Karadağ’ın harp gemisine 

sahip olmayacağı ifade edilmektedir ki, bu da dolaylı yoldan Rusya’nın 

sıcak denize inme ve Akdeniz’de güç kazanmasına bir engel oluşturma 

amacı taşımaktadır. Berlin Antlaşmasına göre Karadağ’a bırakılan 

yerler; Ragnov, Plava, Gusine, İşpoz, Podgoriçe, Zablyak ve Barın bir 

kısmı bırakılmıştır. Berlin Kongresi ile Karadağ’a bırakılan arazi miktarı 

3776 kilometrekare, nüfus ise 92.000 idi.20 Ayrıca Karadağ’ın 

bağımsızlığı da kabul edilmişti. Böylece çok uzun süredir devam eden 

statü sorunu Karadağ açısından başarı ile sonuçlanmıştır. Bunda Büyük 

Güçlerin, özellikle de Avusturya ile Rusya’nın ciddi rolü vardır. Bu iki 

devlet Balkanları kendi nüfuz alanları olarak görüyor ve diğer güçlerin 

burada etkinlik sağlamasını istemiyorlardı. Karadağ sınırı sadece 

Osmanlı ile Karadağ’ı ilgilendiren bir konu değildi, özellikle Avusturya 

Akdeniz’e açılabilmek için Arnavutlar üzerinde nüfuz sağlama 

gayretindeydi ki, Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları İşkodra ve 

                                                 
19 Temizer, a.g.t. s.52 (web sayfasında tezin sayfa numaraları verilmediği için tüm 

sayfalar dikkate alınarak verilmiştir.) 
20 Külçe, a.g.e, s.245 
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Yanya vilayetlerinin bulunduğu yerler Adriyatik Denizinin daraldığı bir 

bölgeydi ve bu bölgede İtalya’nın da yoğun bir nüfuz sağlama çabası 

vardı. Rusya ise Karadağ üzerindeki tarihi nüfuzu arcılığı ile 

Adriyatik’te bir üs elde etmenin gayreti içindeydi. 

Berlin Hükümlerine Arnavutların Tepkileri  

Berlin Antlaşması’nın hükümlerinin Karadağ sınırı ile ilgili olan 

bölümünün uygulanması oldukça sorunlu olmuştur. Podgoriça ve 

İşpoz’un teslimi sorun yaratmazken, Plava ve Gusine bölgesinde 

Arnavutlar Karadağ’a ciddi bir direniş göstermişlerdir. Halkı teskin 

etmek üzere bölgeye gönderilen ve Berlin’de Osmanlı diplomatlarından 

biri olan Mehmet Ali Paşa, Yakova’da Arnavutlar tarafından 

öldürülmüştür. Plava ve Gusine’de Arnavut direnişini kıramayan 

Osmanlı yönetimi, bölgeye askeri kuvvet göndermiş fakat beklenen 

başarı sağlanamamıştı. Karadağ da askeri birlik göndererek bölgeyi ele 

geçirmeye çalışmışsa da Arnavut güçlerine yenilmişlerdir. Osmanlı 

büyümekte olan krizin yaratabileceği etkileri bildiği için Büyük Güçlerin 

tepkisi önlemek gayreti içindeydi. Buna karşılık Avrupa başkentlerinde 

Arnavut direnişinin arkasında İstanbul’un olduğu iddiaları dolaşmaya 

başlamıştı. Malcolm, Arnavut direnişi ile Yıldız Sarayı arasındaki ilişkiyi 

şöyle değerlendirmektedir; “ …sınır değişikliklerine karşı yürüttüğü 

kampanya Osmanlı Devletinin çıkarına olduğu için birçok yabancı diplomatın 

gözünde de komite İstanbul’un kuklasından başka bir şey değildi.”21 A. 

Andonyan da eserinde, Arnavutların direnmesinin Abdülhamit’in işine 

yaradığını ve bu nedenle el altından silah erzak ve cephane yardımı 

yaptığını ileri sürmektedir.22 Külçe’ye göre de, Prizren İttihadı’nın 

çalışmalarına Sultan II. Abdülhamit başlangıçta olumlu yaklaşmış ve 

bölgede görevli bürokratlara ittihadın hareketlerine müsamaha ile 

karşılamaları lüzumunu iletmişti.23 Ancak İstanbul’dan gönderilmiş olan 

Mehmet Ali Paşa’nın Yakova’da öldürülmesi İstanbul ile bağlantılı 

direniş söylemini çürütmüştü. Bu nedenle 1880 baharında Büyük Güçler 

Karadağ’a başka yerlerin verilmesi için toplanmışlar ve sonuçta Hot, 

Klemendi ve Gruda’nın Karadağ’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Buradaki 

halkın Katolik Arnavut olması Karadağ’â sorun çıkarmayacakları 

                                                 
21 Noel Malcolm, Kosova, Balkanları Anlamak İçin, Sabah Yayınları, İstanbul 1999, s.275 
22 Aram Andonyan, Balkan Savaşı, Aras Yayıncılık, 2. baskı 2002, s.170 
23 Külçe, a.g.e, s.249 
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beklentisini göstermektedir. Ancak Katolik Arnavutlar da Müslüman 

Arnavutlar gibi Karadağ’a tepki vermişlerdir. Bu tepki aynı zamanda 

İstanbul yönetimine de yönelikti. Üstelik bu gelişmeler Katolik ve 

Müslüman Arnavutlar arasında işbirliğini de geliştirmiş, dayanışma 

duygusunu da pekiştirmişti ki, bu Arnavut milliyetçiliğinin geleceği 

açısından önemliydi.  

Karadağ ikinci kez amacına ulaşamaması üzerine Büyük Güçlere 

başvurmuş ve Osmanlı yönetimini şikayet etmiştir. Ancak tüm çabalara 

rağmen istenilen sonuç elde edilemeyince Karadağ’a bu kez, Ülgün’ün 

bırakılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca burada da bir direniş olması 

halinde Bar’a bir uluslar arası donanma gönderilmesine karar 

verilmişti.24 İşlerin giderek çıkmaza girdiğini gören ve Ülgün sorunu 

nedeni ile Büyük Güçlerin tepkisini çeken ve hatta İzmir ile Selanik 

limanlarının işgali tehdidini alan Osmanlı yönetimi bir an önce Ülgün’ü 

Karadağ’a teslim etmeye karar verdi. Derviş Paşa bölgeye gönderildi ve 

1880 yılının Kasım ayının sonlarına doğru Ülgün Arnavut isyancılarının 

elinden alındı ve Karadağ’a teslim edildi. Ayrıca Derviş Paşa Prizren 

ittifakını dağıtmakla görevlendirildi ve 1881 yılında bu birlik dağıtıldı, 

üyeleri Anadolu’ya sürgüne gönderildi.  

Bu olay sonrasında bölgedeki gerginlik büyük ölçüde ortadan 

kalkmış oldu ancak Karadağ, Rusya’dan sağladığı destek ile sınır 

bölgesinde düşük yoğunluklu çatışmalar yaratmaktan geri kalmadı. 

Avusturya-Macaristan da bölgedeki Arnavutlara destek vermekteydi, 

böylece sınırda sıklıkla ihlaller ve bunun sonucunda da küçük çaplı 

çatışmalar gerçekleşmekteydi. Ancak bu 1912 yılına kadar geniş çaplı bir 

savaşa dönüşmedi. II. Abdülhamit Karadağ kralı Nikola’yı İstanbul’da 

iki kez ağırlayarak onu kazanmaya çalışmış ve Balkanlardaki yeni 

yapılanma içinde Karadağ’ı Sırplardan uzak tutmaya gayret etmiştir.    

II. Meşrutiyet Sonrası 

1908 yılında meşrutiyetin ilanı ve hemen arkasından ortaya çıkan 

bazı gelişmeler Balkanların statükosunu değiştirmiştir. Avusturya’nın 

Berlin Antlaşması ile işgal ettiği Bosna Hersek’i ilhak etmesi ve 

Bulgaristan’ın bağımsızlığı Berlin Antlaşmasının oluşturduğu 

                                                 
24 Temizer, a.g.t, s.64 
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statükonun sonu anlamına geliyordu. Bu aşamadan sonra tüm Balkan 

devletleri artık milli hedeflerini gerçekleştirmek için uygun bir zemin 

yakalamışlardı. Artık Balkanların sınırlarının yeniden belirlenmesine 

sıra gelmişti ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalan son toprakları bu 

devletlerin genişleme hayallerinin en önemli hedefiydi. 

Osmanlı Karadağ ilişkileri Meşrutiyetin ilanı sonrasında ortaya 

çıkan Arnavut isyanları25, nedeni ile yeniden gerilmeye başladı. Vergi, 

askerlik ve özellikle de silahların toplanması gibi nedenlere dayanan 

Arnavut isyanları 1909 yazında başlamış ve her yıl bahar aylarında 

tekrarlanmıştır. Özellikle 1910 yılında Kosova’da çıkan ve oldukça güç 

bir şekilde bastırılan Arnavut isyanı sonrasında birçok Arnavut’un 

Karadağ’a sığınması, iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. 1910 

ayaklanması sona ererken, Karadağ sınırına yakın yerlerde mücadele 

devam etmiş ve birçok isyancı Arnavut 1910 yılı sonbaharında koruma 

ve yardım buldukları Karadağ’a sığınmışlardır.26  Bir Osmanlı 

belgesinde 1910 sonbaharında Karadağ’a iltica eden asi Arnavutların 

isimleri, vilayet, sancak ve kazalarını gösteren listenin gönderildiği 

bildirilmektedir.27  

Osmanlı hükümeti başlangıçta Karadağ’a sığınan isyancılara 

karşı katı bir tutum sergilemiş28 ve Karadağ’a firar eden asi Arnavut 

liderlerinin geri dönme isteklerinin kabul edilmeyeceğini ilan etmişti.29 

Osmanlı hükümetinin başlangıçta ortaya koyduğu bu kararlı tavır kısa 

bir süre sonra değişmeye başlamış ve Karadağ’a firar edenleri geri 

döndürmek amacıyla yoğun bir çabanın içine girmiştir. Osmanlı 

hükümetinin bu tutum değişikliğinin nedeni, Arnavut mültecileri 

konusunun bir uluslar arası sorun haline gelmesinden çekinmesiydi. 

Hükümet önceki kararından dönerek Kasım ayı başında mültecilerin 

şartsız olarak evlerine dönebileceklerini duyurmak zorunda kalmıştı.30 

                                                 
25 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilgin Çelik, İttihatçılar ve Arnavutlar, Büke Yayınları, 

İstanbul 2004, 4. Bölüm   
26 Bartl, a.g.e, s.295;  Bir Osmanlı belgesinde Karadağ’a iltica eden asi Arnavutların 

isimleri, vilayet, sancak ve kazalarını gösteren listenin gönderildiği bildirilmektedir. 

BOA, HR. SYS, dosya no. 134/14, 25 Ocak 1911 tarihli belge.  
27 BOA, HR. SYS, dosya no. 134/14, 25 Ocak 1911 tarihli belge. 
28 BOA, HR. SYS, dosya no. 133/ 30, 22 Eylül 1910 tarihli belge. 
29 BOA, HR. SYS, dosya no. 133/ 34, 10 Ekim 1910 tarihli belge. 
30 BOA, HR. SYS, dosya no. 133/42, 9 Kasım 1910 
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İsyancı liderlerinden İsa Bolatin genel af ilan edilmesini beklediği için 

hemen dönmeyi uygun bulmamıştı.31 Karadağ hükümeti de, Osmanlı 

hududunda yaşanan çatışmaları bahane ederek Çetine’deki büyük 

devletlerin temsilcilerine bir muhtıra vererek olayları devamı halinde 

Osmanlı ile bir savaş yaşayabilecekleri uyarısında bulunmuştur.32       

Malcolm, bu gelişmelerin Karadağ’ın eline önemli bir güç 

verdiğini, Arnavutların Karadağ’dan silah almaya başladığını ve 

Karadağ’ın özellikle Kuzey Arnavutluk’taki Katolik Arnavutlar 

üzerinde nüfuzunu arttırdığını, bunların barınma ve yiyecek 

masraflarının Karadağ tarafından karşılandığını ve toplam sayının 5000 

civarında olduğunu belirtmektedir. Karadağ Prensi Nikola’nın Kuzey 

Arnavutluk ve kuzeybatı Kosova üzerinde emelleri olduğunu, burada 

çıkacak karışıklıklardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçladığı ifade 

edilmektedir.33 

İşin ilginç tarafı Berlin Antlaşması sonrasında Karadağ’a 

verilecek yerler konusunda büyük zorluk çıkaran Arnavutların bu 

tarihlerde Osmanlı Hükümetine (özellikle İttihatçılara) tepki olarak 

Karadağ’a sığınmalarıydı. Bu değişim Karadağ’ın başarısı değildi, ancak 

bundan en uygun şekilde yararlanmaya kararlıydı.  

1911 yılı başında ortaya çıkan Malisör İsyanı, hem Osmanlı-

Karadağ ilişkileri açısından hem de daha sonra ortaya çıkacak Balkan 

ittifakına zemin hazırlaması bakımdan önemli bir gelişmedir. Osmanlı 

Devleti’nin Balkanlarda en sağlam müttefiki konumunda olan 

Arnavutların İttihatçı politikalara tepki göstermesi ile başlayan isyan 

dalgasının Balkan ulus-devletleri açısından ciddi bir fırsat yarattığı 

açıktı. Bu nedenle Balkan başkentlerinde daha 1909 yılında diplomasi 

trafiği başlamıştı. Bulgaristan’ın öncülük ettiği ittifak girişimleri 1912 

baharında meyvelerini verecekti.  

Malisör isyanı başlangıçta yerel ve küçük bir olay olarak 

algılanmış fakat gelişmeler isyanın uluslar arası bir nitelik kazanmasına 

                                                 
31 BOA, HR. SYS, dosya no. 133/43, 10 Kasım 1910 
32 BOA, HR. SYS, dosya no. 133/47, 27 Kasım 1910, Karadağ buna benzer girişimlerini 

1911 yılında da sürdürerek dış destek sağlamaya çalışmıştır. 
33 Malcolm, a.g.e, s.299 
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neden olmuştur. 1911 yılı başında Kuzey Arnavutluk’ta Malisörlerin34 

yaşadığı bölgede yeni bir isyan hareketi başlamıştır. Özellikle Karadağ’a 

sığınan Katolik Arnavutlar, Karadağ’ın da teşviki ile Osmanlı 

karakollarına karşı saldırıya geçmiş ve isyan kısa sürede yayılmıştır.35 

Karadağ’a sığınmış bulunan Katolik kabile (klan) mensupları, 1911 yılı 

Martında yeni bir isyan çıkarmak üzere Osmanlı topraklarına dönmeye 

başlamışlardır.36 Hüseyin Kazım Kadri, İşkodra valisi Bedri Paşanın, 

Malisör isyanı hakkındaki görüşünü şöyle vermektedir; “Biz bir gemi 

mısır yetiştirmiş ve aç kalan halka dağıtabilmiş olsaydık, Malisör isyanının 

önünü alabilirdik.”37 

Daha 1911 yılı Ocak ayı başında, Arnavutluk’ta bir ayaklanma 

çıkacağı söylentisi yayılmaya başlamış, Osmanlı hükümeti ise bunu 

tekzip etmiştir.38 Fakat çıkacak ayaklanmanın desteklenmesi için başta 

Balkan devletleri olmak üzere İtalya ve Avusturya da gerekli hazırlıkları 

yapmışlar ve Arnavutluk’a silah, cephane ve erzak sokmaya 

başlamışlardır. Sırbistan ve Karadağ’ın Ocak ayında büyük miktarda 

silahı Arnavutluk’a soktuğu görülmektedir.39 Romanya Arnavutları da, 

Romanya’nın harp silahlarını Arnavut isyancılara satmışlardır.40  

İtalya’nın Arnavutluk’a gönderdiği binlerce tüfeğin Katolik din 

adamları vasıtasıyla halka dağıtıldığı ve kilise ambarlarında saklandığı 

ifade edilmektedir.41 Makedonya’daki hedeflerine ulaşmak isteyen 

Bulgaristan’ın Arnavutluk’ta çıkacak ihtilalden yararlanmak amacıyla 

                                                 
34 “Arnavut dilinde ‘Mal’ dağ, ‘Malisör’ dağlı, ‘Malisya’ dağlık anlamına gelmektedir. 

Malisörlerin yaşadığı bölgenin oldukça dağlık olmasından dolayı bu isim verilmiştir.  ” 

‘Malisörler’, Tanin, 9 Eylül 1327  
35 Malisör ayaklanması hakkında bilgi için bkz. Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, 

cilt II. Kısım I ,TTK, Ankara 1983, s.35-45; Hans Rodhe, bu ayaklanmayı İngiltere 

hesabına hareket eden İtalya ile Karadağ’ın teşvik ettiğini belirtmektedir. H. Rodhe, 

Asya için Mücadele ve Şark Meselesi, Askeri matbaa, 1932, Çev. Binbaşı Nihat, s.54 
36 Malcolm, a.g.e, s.300  
37 H. K. Kadri,  Balkanlardan Hicaza İmparatorluğun Tasfiyesi (10 Temmuz İnkılabı ve 

Netayici), Pınar Yayınları, İstanbul 1992, s.99      
38 BOA, HR. SYS, dosya no.137/18 
39 BOA, HR. SYS, dosya no.141/1 
40 BOA, HR. SYS, dosya no.141/21;  Bükreş’teki silah fabrikasından  silahların çalındığı ve 

bundan dolayı birçok Müslüman Arnavut’un tutuklandığını, tüfeklerin çoğunun 

Arnavutluk’a gönderildiği ifade edilmektedir. ‘Arnavutluk için esliha sirkati’, Renin, 20 

Haziran 1327   
41 BOA, HR. SYS, dosya no.141/3, 134/23 
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Karadağ’a parasal yardımda bulunması42, bazı Arnavut ileri gelenlerinin 

silah tedariki için Paris ve Viyana’ya gitmeleri43, Karadağ subaylarının 

‘mektep hocası’ adı altında Arnavutluk’un muhtelif kasaba ve köylerine 

silah ve bomba götürmeleri, Almanya’dan mavzer tüfeği almak için iki 

Arnavut’un oraya gönderilmesi44, büyük bir ayaklanma hazırlığı içinde 

olunduğunu ve bunun dış desteğinin de oldukça güçlü olduğunu 

göstermektedir. Osmanlı yönetimi de bu silah kaçakçılığını önlemek 

amacıyla Preveze sahillerinde bulunan bir torpido ile bir istim botu 

Arnavutluk sahillerinde gözetleme yapmak üzere görevlendirmiştir.45 

Ayrıca, İtalya ve Avusturya nezdinde Arnavutluk’a silah satışını 

engellemek için girişimlerde bulunmuştur.46  

Karadağ’dan her türlü yardımı alan isyancı Arnavutlar, Osmanlı 

sınır karakollarına saldırmaya başlamış, Tuz’daki Türk garnizonunu 

kuşatmışlardır. Malisörlerin amacı İşkodra-Tuz bağlantısını kesmekti. 

Bu amaçla başlattıkları saldırıda bazı tepeleri de ele geçirmişlerdi.47 

Birkaç gün içinde sadece Tuz ve civar kasabaların değil, İşkodra şehrinin 

bile Malisör tehdidi altına girdiği ifade edilmektedir.48 Bu sırada İşkodra 

valisi Bedri Paşa’nın elinde yeterli bir kuvvet olmadığı için, tek çare 

olarak, isyancıların büyük çoğunluğunun Katolik olmasından 

yararlanılarak isyancı Malisörler kafir ve Osmanlı Devleti’nin düşmanı 

ilan edilmiş ve Müslümanlar cihada çağrılarak, silahlandırılmışlardır.49 

Bartl, Osmanlıların (Türklerin) Arnavutlar arasındaki din farkından 

yararlanma girişimlerinin olumsuz bir sonuç verdiğini, vali tarafından 

kendilerine silah verilen Müslüman Arnavutların, isyancılarla daha ilk 

temaslarında onlara katıldıklarını dile getirmektedir. İsyanı bastırma 

görevi bir yıl önceki başarısından dolayı Şevket Turgut Paşaya 

                                                 
42 BOA, HR. SYS, dosya no.141/8 
43 BOA, HR. SYS, dosya no.141/48 
44 BOA, HR. SYS, dosya no.141/10 
45 BOA, HR. SYS, dosya no.141/12  
46 BOA, HR. SYS, dosya no.141/14 
47 BOA, HR. SYS, dosya no.141/56 
48 Salname-i Servet-i Fünun, 1328, s.412, İşkodra’da yeterli asker olmadığı, bu karşılık, 

Malisörlerin Karadağ tarafından silahlandırıldığı, Karadağ subayları tarafından sevk 

edildikleri hatta top kullandıkları ileri sürülmüştür. 
49 BOA, HR. SYS, dosya no.142/60, Osmanlı hükümeti yetkililerden, isyancı Malisörlere 

karşı İşkodra Müslümanlarının silahlandırılmasının Karadağ ve Avrupa devletleri 

tarafından yanlış anlaşılmasına meydan verilmemesini istemiştir.  
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verilmiştir. Şevket Turgut Paşa, başlangıçta isyanı önemsiz bir olay gibi 

görme eğilimine girmiş50, kısa süre sonra ise yanıldığını, yeniden 

gönderildiği İşkodra’da başarı sağlayamaması ve ağır kayıplar vermesi 

üzerine anlamıştır. 

Nisan ayı başında Osmanlı basınında yer alan bir haberde 

Karadağlı bir diplomatla yapılan mülakat ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Popoviç isimli Karadağlı diplomat, Malisörlerin Karadağ’da 

silahlanmasının son derece doğal olduğunu, çünkü burada 

silahlanmanın serbest olduğunu ileri sürmüştür.  Diğer taraftan 

Karadağlıların da çatışmalara katıldığı yönündeki haberlere de, 

Malisörlerin kıyafetleri ile Karadağlılarınkinin benzediğini ve bunların 

arasında çatışmaya katılan Karadağlılar olabileceğini ancak bunun 

Karadağ hükümetinin teşviki ile gerçekleştiğinin kanıtı olamayacağını 

iddia etmiştir.51 Popoviç, isyancıları ülkelerine kabul edip, onlara gıda 

yardımı yapmalarını insani gerekçelerle açıklamaktadır. 

Karadağ’ın başkenti Çetine’den aktarılan bir gazete haberine 

göre ise, Karadağ hükümeti olaylar karşısında tarafsız olduğunu 

göstermek için yoğun bir gayretin içine girmiştir. İsyana 

Karadağlılardan katılanlar olup olmadığını tespit için bir araştırma 

başlatıldığı, bu yönde davrananlardan 3 gün içinde dönmeyenlerin firari 

sayılacağı ve ona göre muameleye uğrayacakları, Osmanlı askerlerinden 

yaralananların Podgoriça’da tedavi edilmelerine izin verileceği, ayrıca 

Podgoriça’dan Tuz kaymakamlığına erzak temininin sağlandığı 

bildirilmektedir.52  

Tanin gazetesinin başyazarı ve önde gelen İttihatçılardan olan 

Hüseyin Cahit Yalçın, gazetesinin 12 Nisan tarihli sayısında, Viyana’dan 

Times gazetesine çekilen bir telgrafta Osmanlı askerlerinin bazı köyleri 

ve bir Katolik kilisesini yaktıkları haberinin verildiğini ifade etmektedir. 

Bu tür haberlerin bundan sonra Osmanlı aleyhine çıkacak olan yazıların 

bir öncüsü olduğunu ve bu haberlerin kasıtlı olarak çıkarıldığını 

belirtmektedir. 14 Nisan tarihli bir gazete haberinde ise isyanın 

arkasındaki devletin Karadağ olduğu açıkça dile getirilmektedir. Silah 

                                                 
50 Tanin, 2 Nisan 1911         
51 Mösyö Popoviç’in Beyanatı”, Tanin, 10 Nisan 1911 
52 “İşkodra Vakayi”, Tanin, 11 Nisan 1911  
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ve cephanenin çok ucuza satıldığı ve bu paranın kaynağının da Karadağ 

olduğunun ortaya çıktığı belirtilen haberde paranın asıl kaynağı 

sorgulanmaktadır.53   

Malisör asilerinin liderleri daha Nisan ayı başında Büyük 

Devletlere ve Karadağ hükümetine sundukları muhtırada, 

“Arnavutluk’un tamamiyet-i mülkiyesini, Arnavutça’nın lisan-ı resmi olarak 

kabulünü, bir Arnavut vali tayinini, ahz-ı asker ve vergi hususunda...” talepte 

bulunmuşlardır.54 Hükümet ise Malisörlere verdiği yanıtta asilerin üç 

içinde ülkelerine geri dönerek silahlarını teslim etmemeleri halinde 

kanuni işlemlere başlayacağı uyarısında bulunmuştur.55 Müslüman 

Arnavutların da vatanı korumak için İTC’ne gönüllü yazıldıkları 

yolunda haberler basına yansımıştır ki56, bu da Arnavutlar arasında bir 

birlik olmadığını, olayı ulusal bir mücadele olarak algılamadıklarını, 

hatta bir yabancı oyunu olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. H. 

Cahit ise, Karadağ sınırından yapılan saldırılara ; “ Bu nedir? Karadağ 

hükümeti tarafından bir ilan-ı harp mi? Mahalli bir isyan mı? Karadağ’da 

bulunan bir takım mültecilerin tertip ettikleri bir tecavüz mü?”57 sözleri ile 

tepki göstermiştir. 

Karadağ kralı Osmanlı devletinin Çetine’deki elçisi ile yaptığı 

görüşmede, Karadağ’ın Osmanlı’ya karşı düşmanca bir tutum 

göstermediği ve göstermeyeceğini, hiçbir Karadağlının da bu harekete 

katılmasına izin verilmeyeceğini, Arnavutları da kışkırtmadıklarını 

iddia etmiştir. Hatta iyi niyet gösterisi olarak Osmanlı askerlerinin 

isyancıları takip ederken Karadağ sınırına girilmesine de izin 

                                                 
53 “Jurnal de Selanik’den”, Tanin, 14 Nisan 1911 
54 ‘Rüesayı Usatın Muhtırası’, Tanin, 12 Nisan 1911, Muhtıranın Fransız elçisine verildiği, 

onun tarafından da diğer elçilere ulaştırıldığı ifade edilmektedir. Tanin’in başka bir 

sayısında, 30 Mart tarihinde Çetine yapılan bir Arnavut mitinginde Yukarı Arnavutluk 

liderleri ile isyancı Arnavut liderlerinin bir muhtıra hazırladıkları ve bu muhtırada 

yukarıda belirtilen taleplerin gündeme getirildiği belirtilmektedir. Bir iki küçük farklı 

nokta ise şöyle verilmektedir; Arnavutluk’ta tahsil edilen verginin yine aynı yerde 

kullanılması, savaş dışında Arnavut askerlerinin yine Arnavutluk’ta görev yapmaları. 
55 ‘Usata Beyanname Neşri’, Tanin, 20 Nisan 1911 
56 ‘Arnavut Gönüllüler’, Tanin, 21 Nisan 1911 
57 H. Cahit, ‘Karadağ Hududunda’, Tanin, 30 Mart 1911 
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verileceğini belirtmiştir.58 Buna karşılık kısa bir süre sonra çatışmaların 

tam da Osmanlı-Karadağ sınırında yoğunlaşması iki ülke arasında 

gerilimi tırmandırmış ve savaş ihtimali belirmiş fakat büyük devletlerin 

devreye girmesi ile bu ihtimal ortadan kaldırılmıştır.59 Karadağ 

hükümeti Büyük Devletlerden beklediği ilgiyi göremeyince, Osmanlı 

sınırındaki memurlara bir genelge yayınlayarak, Karadağ hükümetinin 

Osmanlı’ya karşı tarafsız bir politika izlediğini, bu nedenle Malisör 

isyanında tarafsız kalmalarını tavsiye etmiştir.60  Mayıs ayında 

Rusya’nın Karadağ konusunda Osmanlı’ya verdiği nota61, olayı bir 

uluslar arası sorun haline getirme noktasına gelmiş, bu notaya başta 

İngiltere olmak üzere62, Avusturya-Macaristan ve Almanya tepki 

                                                 
58 ‘Karadağ Hududunda’, Tanin 31 Mart 1911; H. Cahit bu konu hakkında yazdığı bir 

makalede, karalın açıklamasının başlangıçtaki tepkiyi yumuşattığını, ancak bu teminatın 

sözde kaldığını vurgulamıştır. Birçok Karadağlının Osmanlı sınırını ihlal ederek 

Osmanlı askerlerine Malisörlerle beraber saldırdığını, bunun Karadağ’ın Osmanlı 

arazisine tecavüz konusunda gizli bir amacı ve ciddi bir girişiminin kanıtı olduğunu ileri 

sürmektedir.  ‘Türkiye ve Karadağ’, Tanin, 7 Nisan 1911, Gerçekte ise Karadağ ilerleyen 

dönemde Osmanlı’ya karşı askeri harekat için gerekli hazırlıkları yapmıştır. H. Cahit, 

Karadağ’da bazı taburların seferber hale getirildiğinin haber alındığını belirtmiştir.    
59 BOA, HR. SYS, dosya no.142/49, 10 Nisan 1911 tarihli bu belgede, büyük devletler, 

Karadağ’ı Malisör isyanında tarafsız kalması konusunda uyarmışlardır. Bu uyarı, büyük 

devletler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığını, çıkabilecek bir Osmanlı-Karadağ 

savaşının yaratabileceği bunalımın çözümünün daha da güç olacağının farkında 

olduklarını göstermektedir. Tanin, 7-8 Nisan 1911, H. Cahit büyük devletlerin 

tutumunun takdire şayan olduğunu belirtmektedir. Eğer bunu ihlal ederse başına 

geleceklerden kendisinin sorumlu olacağı uyarısına dikkati çekmektedir. Büyük 

devletler, Karadağ’ı sınırını isyancılara kapatması ve mültecilere destek vermekten 

kaçınması konusunda uyarmışlardır.    
60 ‘Karadağ’ın Vaziyeti’, Tanin, 8 Nisan 1911, Karadağ hükümeti tarafından sınır 

güvenliğini sağlamak için gönderilmiş olan topların isyancılar tarafından kullanılması 

ihtimaline karşı toplar tekrar geri çekilmiş, isyancıların en önemli teşvikçisi Sokolbaş 

(Sokol Bachi) Çetine’ye çağrılarak olaylar bitinceye kadar Çetine dışına çıkışı 

yasaklanmıştır.  
61 BOA, HR. SYS, dosya no.144/23, Notada Osmanlı’nın Karadağ sınırında askeri 

harekatının barışı tehdit ettiği uyarısı yapılmıştı. Bu nota Osmanlı yönetimi ve 

kamuoyunu rahatsız etmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisinde de Arnavut ve diğer etnik 

unsurların mebusları bu konuyu dışişleri bakanına sormuşlar ve hükümetin tepkisini 

öğrenmek istemişlerdir. Bkz.  ‘Mebusan Meclisinde Arnavutluk Sorunu’   
62 BOA, HR. SYS, dosya no.144/25 
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göstermiştir.63 Arnavutluk sorunu Avrupa meclislerinde gündeme 

gelmiş ve hükümetler izledikleri politikaları açıklamışlardır.64 Özellikle 

İtalya, Avusturya- Macaristan ve Rusya arasında Arnavutluk meselesi 

konusunda bir uzlaşmaya varıldığı ve bu ülkelerin Balkanlarda barışın 

korunması için Malisör isyanında tarafsız kalmayı kabul ettikleri ifade 

edilmektedir.65 

Malisör ayaklanması daha öncekilerle kıyaslandığında çok daha 

organize ve dış desteği fazla olan bir Arnavut ayaklanması olarak dikkat 

çekmektedir. Malisörlerin Katolik Hıristiyan olması Avrupa basınının 

da konuya ilgisini yoğunlaştırmıştır. Malisör İsyanı İtalya ve Avusturya 

ile birlikte Rusya’nın yoğun ilgisini çekmiş ve Osmanlı üzerindeki 

baskıyı arttırmıştır. Bu arada Osmanlı Mebusan Meclisi’nde bir imtiyaz 

meselesi tartışılırken çıkan gerginlik sırasında saldırıya uğrayan adem-i 

merkeziyetçi Jön Türklerden ve Arnavut milliyetçilerinden olan İsmail 

Kemal Bey’in İstanbul’u terk ederek Karadağ’a gidişi ve isyancılarla 

görüşmesi olayın rengini değiştirmiş ve İngiliz yanlısı olarak bilinen 

İsmail Kemal Bey’in isyancı Arnavut liderleri ile yaptığı görüşme 

sonrasında Arnavutluk için özerklik taleplerini içeren bir muhtıranın 

İngiltere Dışişleri Bakanı E. Grey’e gönderilmesi isyanın geldiği noktayı 

göstermektedir. Aynı yönde talepler Osmanlı yönetimine de iletilmiştir.  

23 Haziran’da Karadağ’daki bir köyde, İsmail Kemal Bey ve 

Luipj Gurakuqi’nin bizzat iştiraki ve öncülüğü ile hazırlanan 

muhtıra66 kabı kırmızı bant ile kaplandığı için ‘Kırmızı Kitap’ adını 

                                                 
63 BOA, HR. SYS, dosya no.144/29; Daha sonraki bir tarihte, İngiltere’nin Arnavutlar için 

yapmayı düşündüğü bir girişimin Almanya tarafından reddedildiği, gerekçe olarak da 

hem bunun Osmanlı’yı gücendireceği hem de sorunu çözmeyeceğinin ifade edildiği 

bildirilmektedir. ‘Arnavutluk’ta’ Tan gazetesinden aktaran Renin, 23 Haziran 1327  
64 ‘İngiltere Parlamentosu ve Arnavutlar’, Renin, 18 Haziran 1327; Avusturya 

parlamentosunda da bir mebusun sorusu üzerine açıklama yapılmıştır. ‘Arnavutluk 

Hakkında’, Senin, 6 Haziran 1327; her iki ülke hükümetleri de sorunun Osmanlı’nın bir 

iç meselesi olduğunu, fakat bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.    
65 ‘Arnavutluk Meselesinde Düvel-i Selase Arasında Muvafakat-i Efkar’,  NFP’den aktaran 

Renin, 25 Haziran 1327 
66 Bartl, Peter, Milli Bağımsızlık Esnasında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), 

Bedir Yayınları, İstanbul 1998, s.300. Bartl eserinde ‘Kırmızı Kitab’ın 23 Temmuz’da 

hazırlandığını ifade etmekteyse de, muhtıranın hazırlanış tarihi 23 Hazirandır. Bartl ve 

Malcolm, muhtıranın 13 maddelik olduğunu ileri sürmekteyseler de muhtıra 12 

maddeden oluşmaktadır.  
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anılmaktadır. Muhtıra Arnavutça ve Fransızca bir broşür olarak 

basılmıştır. Bartl, hazırlanan bu ‘Kırmızı Kitap’ın bir nüshasının da 

Çetine’deki (Karadağ’ın başkenti) büyük devlet temsilcilerine 

verildiğini ifade etmektedir. Muhtırada Arnavutların sultana sadık 

oldukları ve şimdiye kadar devleti her türlü saldırıya karşı 

savundukları, anayasayı sevinçle karşıladıkları belirtildikten sonra 

padişahın yetkilerinin kısıtlanmasına karşı oldukları ve İttihatçıların 

despot bir rejim uyguladıkları iddia edilmiştir.67  

Başlangıçta Arnavut taleplerini reddeden Osmanlı yönetimi 

isyanın uluslar arası bir nitelik kazanmasından çekinerek taleplerin 

büyük bir kısmını kabul etmiştir. Ancak sorun tam anlamıyla 

çözülmemiştir. 1912 yılına girildiğinde ise yapılan seçimlerdeki 

uygulamalara tepki gösteren Arnavutlar ile İttihatçıların baskısı ile 

seçilemeyen Arnavut kökenli mebusların başlattığı isyan Temmuz 

ayında İttihatçıların hükümetten çekilmesi ile sonuçlanmıştır. Ancak bu 

sırada Balkanlarda Osmanlı karşıtı bir ittifak oluşmuştu ve daha 1912 

yılının bahar  aylarında Avrupa basınında Balkanlarda bir savaş 

çıkacağına dair söylentiler yayılmaktaydı. Buna rağmen yeni Osmanlı 

hükümeti (Büyük Kabine) Balkanlardaki Osmanlı birliklerinin bir 

kısmını terhis etmiş ve Arnavutların birçok talebini kabul etmişti. 

Balkan Devletleri bu nedenle bir an önce savaşa girmeleri gerektiğinin 

farkındaydı. Balkan Savaşı bu şartlarda ortaya çıkmıştı ve savaşın 

başlatıcısı Karadağ olmuştu. Balkanların en küçük devleti zaten uzun 

süredir bu savaşa hazırdı ve diğer müttefikleri hazırlıklarını 

tamamlayıncaya kadar öncü kuvvet olarak saldırıya geçmişti. 

Karadağ’ın en büyük hayali İşkodra idi ve burayı alarak gücünü 

kanıtlamak istemişti ancak uzun süre İşkodra önünde çakılı kaldı ve 

ancak Sırpların yardımı ile kaleyi düşürebildi. Ancak İşkodra daha 

sonra yapılan antlaşmalar ile Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını 

ilan eden Arnavutluk’un sınırları içinde kalmıştır.  

 

 

 

                                                 
67 Bartl, a.g.e, s.300 
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Sonuç 

Osmanlı-Karadağ ilişkileri 19. yüzyılda önce statü belirsizliği ile 

geçmiş, birçok kez taraflar silahlı bir çatışma içine girmişler, daha sonra 

Berlin Antlaşması ile birlikte bu çatışmalar Karadağ- Arnavut 

çatışmasına dönüşmüş ve Arnavutlar hem Osmanlı hem Karadağ’a karşı 

tepkilerini ortaya koymuşlardır. Karadağ zaman içinde özellikle Kuzey 

Arnavutları ile ilişkilerini geliştirmiştir. İttihatçıların merkeziyetçi 

politikaları sonucunda İstanbul’a olan bağlılıkları azalan Arnavutlar 

milliyetçi söylemleri daha güçlü bir biçimde benimsediklerinde 

yanlarında destekleyici bir komşu bulmuşlardır. Arnavut isyanları 

Osmanlı otoritesini zayıflatırken, Balkan İttifakına da uygun zemini 

hazırlamış ve sonuçta Bulgaristan öncülüğünde başlayan ittifak 

arayışları 1912 ilkbaharında olgunlaşmış ve sağlanan uzlaşma 

sonucunda sonbaharda Balkan Savaşı başlamıştır. Kısa süre içerisinde 

büyük bir başarı sağlayan Balkan Devletleri içinde savaştan ez az 

kazançlı çıkan taraf Karadağ olmuştur. Çünkü askeri gücü diğer Balkan 

devletleri ile kıyaslanmayacak ölçüde zayıf bir ülkeydi. Ama savaşın 

öncülüğünü yapmıştı. Böylece 1 yıl önce Malisör isyanı sırasında 

Osmanlı ile savaşa ramak kalmışken Büyük Güçlerin araya girmesi ile 

önlenen çatışma bir yıl sonra çok daha kapsamlı ve geniş bir savaşa 

dönüşmüştür. 
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SAVAŞ MUHABİRLERİNİN GÖZÜYLE  

OSMANLI HALKI’NIN BALKAN SAVAŞI’NA YÖNELİK  

TUTUM VE ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nazlı EREN1 

1. Bölüm: Savaşa Doğru Halkın Genel Durumu 

1.1. “Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet, Adalet” 

Çevrenize kelimelerle 

verdiğiniz anlam, fikrinizdeki 

algıyı şekillendirir veya 

şeklini ondan alır. 1912 

İstanbul’unu şekillendiren 

“hürriyet, müsavat, uhuvvet, 

adalet”  kelimeleri de, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki farklı 

milletlerin algılarını, 

beklentilerini, sahip 

olduklarını ya da eksiklerini, 

gözler önüne sermektedir. Osmanlı halkının Balkan Savaşları 

öncesindeki tutum ve algıları üzerine, bu parlak ve güzel sözlerin 

İstanbul’un neresine baksanız gözünüze iliştiğini söyleyen Kerimi’nin şu 

gözlemleri önemli bir çıkış noktasıdır. “Sokağa çıkmanla beraber karşında 

Hürriyet Kahvehanesi’ni görürsün. Biraz ilerlersin karşına Meşrutiyet Oteli 

çıkar. Rum, dükkânına Adalet Bakkaliyesi adını vermiştir. Ermeni, Uhuvvet-i 

Osmaniye berberinde Türklerin sakallarını keser, Bulgar sütçünün dükkânının 

kapısında İttihad-ı Anasır Sütçüsü diye yazar, Galata’da Adalet Oteli’nin 

hemen yanında Hürriyet Birahanesi… Nikelden yeni basılan Türk paralarının 

bir yüzünde de “Hürriyet, Müsavat, Adalet” yazar. Bulgar Papaz Okulu’nun 

hemen yanında Hürriyet-i Ebediye Tepesi, İstanbul’a tüm parlaklığını ve 

letafetini gösterdiği bir zamanda Türkiye’de Türklerden başka tüm milletler 

hürriyetsizlikten, adaletsizlikten, müsavatsızlıktan şikâyet ederler.. Arnavutlar, 

Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler hatta Araplar hep birden hürriyet istiyorlar, 

bazıları bunu elde etmek için çatışıyor-savaşıyorlar.”2 

                                                 
1 Harp Akademileri K.lığı SAREN Yüksek Lisans Öğrencisi 
2  
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Türkler ise o dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nda hürriyet, 

müsavat ve adalet istemeyen tek halktır. Onlar, bu memleketi ele 

geçirdiklerinden beri vatanı korumak için tüfekleri omuzlarında sınır 

boylarında ömür tüketirler. Gençliklerini askerlikte geçirdikleri gibi 

aileleri fakir ve evleri perişan olur. Buna karşılık Türklerin dışındaki 

milletler rahatça ticaretle uğraşırlardı. Hüner ve sanat öğrenip 

zenginleşirlerdi. Kerimi’nin gözlemlerine göre; “Ekonomik açıdan 

memleketin sahibi oldular. “Zenginlik, ilim, rahat ve saadet hep onların 

elindedir. Böyle olduğu halde diğerleri hürriyet, müsavat, adalet yokluğundan 

şikâyet ediyorlar. Türkler ise bunları düşünecek vakit bulamıyorlar. Sürekli 

hudut boylarında vatan için can veriyorlar.”3 

1.2. “Fikirde ve Fiilde Savaş Hali Ama Sonra…” 

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından halk kendini bir düzensizlik 

içinde bulmuştur. Bu ortamı yaratan etken ise halkın “özgürlük” 

kavramını yanlış anlamış olmasıdır. Mutlakıyetçi yönetim altında 

“özgürlük kavramı yasak olduğu için Meşruti yönetimle halk artık 

bütün isteklerinin yerine getirileceğini düşünmektedir. “Halkın 

çoğunluğu özgürlüğü, bütün yasakların kalktığı bir düzen olarak algılıyordur.” 

İttihad ve Terakki, Meşrutiyet’i kademeli bir Osmanlılığa ve merkezi bir 

yönetime dayandırmak istemektedir. Kademeli Osmanlılık ise; Osmanlı 

milletinin çekirdeğinin Türklük, çekirdek çevresinin Müslümanlık ve 

                                                 
3 A.g.e., s.153 
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kabuğunun da Osmanlılıktan oluşmasıdır. İmparatorluktaki Türk olmayan 

halkı Türkleştirmek gibi bir anlamı yoktur. 4 

Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıklar, bazı ayrıcalıklara sahip 

oldukları için İttihatçıların anladığı gibi bir Osmanlılık istemiyordur. Dış 

güçlerden de gördükleri destekle hareket etmektedirler. Ancak İttihat 

Terakki’nin bu emeli, yalnızca Hıristiyanlar değil Müslümanlar tarafından da 

benimsenmemiştir. Arnavutlar, Araplar ve Kürtler devletin merkezi 

politikasına kuşkuyla yaklaşıyordur. 5 Dolayısıyla İttihat ve Terakki’nin 

Osmanlıcılık temelli Meşrutiyet yönetimi çökmekte olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kaderini değiştirememiştir. Balkan Savaşları süreci de 

bu dönemin getirisidir. Osmanlı Devleti’nin altı yüz yıllık tarihle çizdiği 

harita “ortaya konulduğu için” bu savaşın çok yönlü değerlendirilmesi 

oldukça mühimdir.  

Halk büyük bir geçim sıkıntısındadır ve ülke ekonomik bir 

bunalım içindedir. Devlet hazinesinin durumu, memur maaşlarını 

ödeyemeyecek kadar kötüdür. Çünkü yakın tarihlerde ardı ardına 

yaşanan savaşlar ve son olarak Trablusgarp Savaşı’nın yarattığı durum, 

o bölgedeki memurların Anadolu’ya göçüne, dolayısıyla istihdamının 

sağlanamamasına, işsizliğin artışına neden olduğu gibi, ülkenin tüm 

kaynaklarının tükenmesiyle birlikte, halkta iş güç ticaret alışveriş 

durunca çoğu kişi geçim sıkıntısına ve sefalete düşmüştür. 

Trablusgarp Savaşı’nın bir çözüme bağlanacağından hep umutlu 

olan halkta Balkan bunalımları pek fazla etki yapmıyordur çünkü o 

kadar uzun zamandan beri devam ediyordur ki artık çok ilgilerini 

çekmiyordur. Halk alışmıştır. Osmanlı nazırları ise durumun ciddi 

olduğunu belirtse de savaş ihtimalini ortaya koymuyorlardır. Bu 

nedenle de 1 Ekim 1912 sabahı halk, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan 

ve Karadağ’ın genel seferberlik ilanını duyunca şaşkına dönmüştür. 

Öğlen gelen telgrafla artık her şey kesinleşmiştir; dört Balkan Devleti 

Osmanlı Devleti’ne karşı saldırı ve savunma ittifakına girmiştir.6 

                                                 
4 Hüner Tuncer, Osmanlı’nın Rumeli’yi Kaybı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010,  s. 100-

101 
5 A.g.e., s. 102 
6 Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, çev. Zaven Biberyan,Sümbül Basımevi, İstanbul, 

1975,  s.201-202 
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Balkan Devletleri’nin seferberlik ilanını duyan halk, ilk başta 

bunu ciddiye almamıştır ve 1 Ekim akşamüstüne kadar Osmanlı 

Devleti’ndeki durumda, korkunç bir savaşın arifesinde olunduğuna dair 

hiç işaret yoktur. Halk o gece Sirkeci’den sevk edilen askerleri görene 

dek İstanbul’da savaş heyecanı çok az hissedilmektedir. 

Ancak ertesi gün artık savaşın kaçınılmaz olduğu herkes 

tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’nin her tarafından gelen 

telgraflar, Türk halkının savaşı coşkuyla, sevinçle kabul ettiğini 

bildiriyordur. Anadolu vilayetlerinden çok sayıda gönüllünün yola 

çıktığı haberi alınmaktadır. “Kosova’da kırk bin kişilik bir miting yapılır. 

Yirmi bin Müslüman ve Hıristiyan Kayseri’de miting yapar. “Yaşasın Harp, 

Sofya’ya! Sofya’ya!” diye bağırıyordur herkes. İstanbul’da da aynı sesler 

inletiyordur yeri göğü.”7 

Gösterici gruplar ağır şark trampetleri sesi altında bir dini alay 

halinde şehri gezmektedirler. Alayın başında daha ziyade bazı hocalar 

ya da medrese talebeleri yürümektedir. Yanlarında ise kırmızı ve yeşil 

zemin üzerinde hilalli bayrakları vardır. Feldmann, o günlerdeki 

gözlemlerini şöyle ifade eder: “Afişlerin üzerinde kocaman Türkçe harflerle 

“Yaşasın Savaş!” ya da “Yine Yunanistan’la!” sloganları yazılıdır. İlginçtir 

halkın o günlerde “ Yine Bulgaristan’la, Sırbistan’la, Karadağ’la!” diye 

bağırdığını hiç duymadım. Akıllarda sadece Yunanistan vardı, sadece ondan 

bahsediliyordu diğer mitinglerde de. Zaten Yunanistan, Türklerin ezeli 

düşmanıydı.” 8 

                                                 
7 Andonyan, 1975, s. 204 
8 Wilhelm Feldmann, İstanbul’da Savaş Günleri, çev. Necmettin Alkan, Selis Kitaplar, 

İstanbul,2004,  s.25 
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Sultanahmet Meydanı’nda, 4 Ekim’de büyük mitingler 

tertiplenir. İstanbul’da unutulmaz bir gün olur, sabah İtilaf, öğleden 

sonra İttihat ve Terakki taraftarı, yüz binlerce Müslüman, Hristiyan, her 

ırktan her partiden “Osmanlılar”, vatan savunması için aynı meydanda 

birleşirler. Bütün gösterici kafileleri hep aynı sloganı tekrarlamaktadır; 

“Harp isteriz Harp! Sofya’ya! Sofya’ya! O günden sonra gösteriler her 

gün tekrarlanır. Merkez Komutanlığı’nda açılan gönüllü defteri hızla 

dolmaktadır”9 Feldmann’ın gözlemelerinde Yunanistan’dan başka diğer 

devletler aleyhinde slogan duymadığını belirtse de Andonyan, Bulgarlar 

için atılan sloganları gözlemlerinde kaydetmiştir. 

Hükümet halktan farklı düşünmektedir ve savaşın 

engellenebileceğini ilan ediyordur. Genel seferberlik ilan edilmiştir 

ancak Mezopotamya ve Doğu vilayetlerinde ilan edilmemiştir. 

Dolayısıyla bu sınırlı seferberliğin de Balkan Devletleri’nin seferberlik 

ilanına karşı mecburen yapıldığını duyurmaktadır. Babıali Hükümeti 

hep barış lehine konuşuyordur, ordunun hazırlıksız olduğuna 

inanılıyordur çünkü benzer bir tehlike yalnız Avrupa sınırında değil 

Asya sınırlarında da baş göstermiştir. Kamil Paşa savaşın 

kaybedileceğinden emin konuşuyordur aksine İttihat ve Terakki ise 

halkı savaşın gereğine yönelik tahrik etmektedir. 

İstanbul’da barış umutları varken, 7 Ekim günü Darülfünun 

(İstanbul Üniversitesi) öğrencilerinin başlattığı gösteri patlak verir, bu 

yarı ayaklanma niteliğindeki gösteri, başlangıçta küçüktür ama gitgide 

meraklı kalabalık ve destekçi halk ile artar. Vatanın şerefini korumak 

için savaş talep etmek için halkı kendileriyle birlikteliğe çağıran 

konuşmalar yapan öğrenciler halk üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü 

“halk arasında Balkan Devletleri’ne karşı şiddetli bir kızgınlık vardı. 30 yıl 

öncesine kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi tebaası olan bu milletlerin, 

şimdi ona meydan okuması bir hakaret gibi geliyordu eski zaferlerin anılarıyla 

dolu Türk halkına.”10 

İstanbul’daki son gösteri bu olur ve 7 Ekim gecesinden itibaren 

Örf-i İdare ilan edilir. Bütün mitingler gösteriler nutuklar yasaklanır. 

Dahası, gösteriyi tertipleyip düzenleyenler tutuklanır. Hatta gazetelerin 

                                                 
9 Andonyan, 1975, s.205-106 
10 A.g.e., s.211-212 
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bu mitingle ilgili bile yazmaları engellenir. “Gazetelere şu bildiri 

gönderilmiştir: Bab-ı Ali bugünkü gösterilerin yurtdışına bildirilmesini 

yasakladığından dolayı, bunun hakkındaki haberleri yayınlamanızı 

yasaklıyorum.11  

Tüm bunlardan dolayı halk, hükümetin bu tutumuna bağlı 

olarak savaşın engelleneceği endişesindedir ki 8 Ekim öğleden sonra 

Karadağ’ın savaş ilanı notası Bab-ı Ali’ye ulaşır. Savaş bu şekilde başlar 

ancak her şey beklenenden farklı gelişmiştir. Çünkü Osmanlı 

Devleti’nde savaş ve barış arasında sürekli devam eden belirsizlik 

halkın heyecanını felce uğratmıştır. Tam bu sırada ise Balkan İttifak 

Devletleri savaş için hazırlanmaya vakit bulabilmiştir. 

8 Ekim günü halk sokaklara dökülmüştür. “Örf-i İdare’ye rağmen 

Babıali çevresinde toplanan halk haber istemektedir. Ama herkesin ağzında 

Bulgar’ın ismi duyulmaktadır. Odur asıl düşman, en ciddi en güçlü hasım! En 

çok Bulgaristan’ın tutumunu bilmek istiyordur halk”.12 

Ertesi gün İstanbul’daki 

görüntü değişir, bir nevi 

muharip şehir hali 

gözlemlenmektedir. Hükümet 

de büyük devletlerden umudu 

kesmiş ve derhal savaş 

kararının gereklerini 

uygulamaya ve hazırlıkları 

hızlandırmaya başlamıştır. Sevk 

edilen askerler görüntüye girer. 

Andonyan askerlerin ve halkın o günkü haline yönelik şöyle 

söyler:“Askere çağrılan yalınayak, sefil, perişan köylüler bir gün sonra askeri 

üniformayı giyince tanınmaz hale geliyor, neşeli, kendinden emin yiğit 

cengâverler olup çıkıyorlardı. Bu kadar cesur askerlerden kurulu bir ordunun 

yenilebileceği akıldan geçmezdi. Askerin geçtiği yerde alkış tufanı kopuyordu. 

Tüm İstanbul’da askerle halk özdeşleşmişti.”13 

                                                 
11 Feldmann, 2004,  s.30 
12 Andonyan, 1975, s.220 
13 A.g.e., s. 220 
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Savaşa yolladıkları oğullarını, nişanlılarını kocalarını son bir defa 

görebilmek için Türk kadınlar ile Hıristiyan kadınlar, kışlalar önünde 

askerler geçerken bir arada bekliyordurlar. Bu manzara iki hafta devem 

eder.  

Asya yakasından Avrupa 

yakasına günde 15 bin asker geçer. Erler 

iyi giyinmiş olsun olmasın hiç 

homurdanmıyorlardır. “O günlerde hiç 

kimse tarihi en korkunç felaketlerinden 

birinin kurbanı olacağını aklından 

geçirmiyordur şevk ve heyecanla gidiyordur 

cepheye. Savaş’ın iki aylık bir gezinti 

olacağına inanç tamdır.”14 

Düşmanlarına oranla Osmanlı 

ordusunun maddi ve psikolojik açılardan 

eksiklikleri ortadadır. Az talim görmüş, 

disiplini tam oturmamış, yorgun elemanı 

çok fazla olan ordunun fiili gücünün yetersizliği özellikle psikolojik 

etkilerle artmaktadır. Andonyan şöyle belirtir: “Ordunun %25’ini teşkil 

eden Hıristiyanlara -Ermeniler ve Yahudiler hariç- fazla bel bağlanamazdı. Ne 

Rum’u ne Bulgar’ı ne de Sırp’ı şevkle dövüşemezdi soydaşlarına karşı.15 

Başka bir açıdan olayları gözlemleyen Feldmann, asker 

yükümlülerinin birçoğunun daha savaş öncesi görevden kaçtığını ifade 

eder. Rum ve Ermeniler, hatta Türkler cepheye gitmemek için 

saklanırlar, askerlikle yükümlü olanların çok azı gönüllü olarak silah 

altında toplanır. Bundan dolayı Jandarma asker kaçakları için ciddi bir 

av başlatır, her mahallede kırmızı fesle yoldan geçenler durdurulup 

‘Osmanlı’ kimliğini göstermeye mecbur tutulur. Askerlikle yükümlü 

olanlar da derhal kışlaya sevk edilir. Feldmann’ın notlarında şu sözleri 

önemlidir: “İlginçtir, Galata’da “kaçak büroları açılmıştı” bunlar Hıristiyan 

asker kaçaklarına normal vatandaş elbisesi tedarik edip, sahte pasaportlar 

düzenleyerek ülke dışına kaçmalarını sağlamıştı.” Sadece Hıristiyan asker 

değildir savaştan ülke dışına kaçan, o günlerde Osmanlı vatandaşı olan 

                                                 
14 A.g.e., s. 221. 
15 A.g.e., s.223 
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diğer Hıristiyanlar için yabancı konsolosluklar da, geç saatlere dek açık 

kalacak derecede yoğundur.  

Konuya ilişkin Feldmann’ın gözleminden farklı bir nokta daha 

vardır; Lauzanne’ın dikkati çektiği o nokta şudur: Bütün Avrupa ve 

Asya’daki Osmanlı topraklarına dağılmış olarak 200 bin Yunanlı 

bulunur. Yalnız 50 bini İstanbul’da 30 bini İzmir’de, 15 bini 

Selanik’tedir. Bu 200 bin Yunanlı’nın en aşağı 20 bininin silah tutar 

durumdadır ve savaş başladığında Yunanistan’a giden ve toprağı için 

silaha sarılan yüz kişi çıkmaz. Feldmann, hepsinde yalnız bir amaç 

olduğunu vurgular “Yaşamaya uygun olmadığını iddia ettikleri Türkiye 

topraklarında kalmak için her türlü çabada bulunmak.” Osmanlı 

hükümetinin tüm Yunanlıları kovacağı haberi geldiğinde ise, savaş 

sırasında Yunanlıların çıkarlarının korunmasını üstlenmiş olan Fransız 

elçiliğine 50 bin Yunanlı’nın hücum ettiğini belirtir. Öyle ki hepsini 

kabul edebilmek için ev kiralanmak zorunda kalınmıştır. Hepsinin tek 

derdi İstanbul listesine girmektir, yani burada kalabilmek. Bu esnada en 

çok hiddet ve şiddet gösterenler ise rahipler ve tercümanlardır, kendileri 

olmazsa yabancıların İstanbul’da yaşayamayacaklarını iddia ederler.16  

Dışişleri Bakanı Gabriel Noradonkyan, Avrupa’ya karşı iyi 

niyetini göstermek için hiçbir Yunanlının Osmanlı toprağından 

kovulmayacağını açıklayınca açıklar ve telaş sona erer. Fakat bu sefer de 

Lauzanne’ın gözlemlerinde çok önemli olan şu ayrıntı ön plana çıkar: 

“Savaşın ilk günlerinde gelen haberler müttefik devletler aleyhine iken 

İstanbul’daki 50 bin Yunanlı evine kapanıp el altından katliam dedikoduları 

yayıyordur. Mağlubiyet haberleri gelmeye başladığında ise, hepsi evlerinden 

çıkıp Beyoğlu caddelerinde oturdukları ülkenin felaketine en gösterişli biçimde 

yeni felaketler uydurarak dolaşıyor, gülüp eğlenir ve hatta mağluplarla alay 

ediyorlardır.”17 

                                                 
16 Stephane Lauzanne, Balkan Acıları, çev:Murat Çulcu, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1990,  

s. 93-94 
17 A.g.e., s. 94 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun bugünlerde hemen her kesimindeki 

genel savaş algısı, şeref ve haysiyeti kurtarmak ve korumak ile 

eşleşmektedir. Çünkü savaşı kazansa dahi bir şey elde edecek değildir. 

Bütün düşman ülkeleri zapt etse bile Avrupa’nın onu orda 

bırakmayacağına dair yargılar halk arasında hayli fazladır. Hâlbuki 

Balkan Devletleri kazansa, işgal ettikleri yerleri alacaktır. Bu bakımdan 

savaş Osmanlı için sadece şeref, namus, haysiyet savaşı olacaktır.”18 

10 Ekim itibariyle Osmanlı İmparatorluğu, 48 saatten beri dört 

güçlü Balkan Devleti ile savaş halindedir.  “Ancak böyle bir hükümetin 

payitahtında bulunduğunu anlamak için insanın büyük bir hayal gücüne sahip 

olması gerekir.”19 Halk o kadar ilgisizdir ki, satıcılar Türkçe, Fransızca, 

İngilizce ve Rumca gazetelerin isimlerini bağırarak geçiyordur ama çok 

az bir satış yapıyordur. Kimse elini uzatıp da bir gazete almıyordur. 

Bütün dükkânlar açıktır. Sahil yönünde pek az faaliyet ve hareket 

belirtisi görünmektedir. İstanbul’da savaşı andıran bir değişiklik yoktur.  

Beyoğlu’ndaki halkın kayıtsızlığı 17 Ekim’de, Babıali’nin savaş 

ilanından sonraki gün de devam eder. Kalabalık, tiyatro ve sinema 

ilanlarıyla dolu caddelerde hiç değişmez. Remond, şöyle bir ayrıntıda 

                                                 
18 Andonyan, 1975, s. 224 
19 Lauzanne, 1990, s.17-18 
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halkın birbirine yönelik algısını örnekler; “Bu halk arasında İtalyanlar ve 

Karadağlılar ile Rumlar birbirlerine oldukça hısım idiler. Karadağlılar, çavuş 

bekçi ve hizmetçi gibi ötede beride bulunmakta ve milli askeri elbiselerini 

giymektedirler. Bu kısım halk, Türklere düşmanlık göstermemekle beraber onları 

mahvetmeyi candan arzu ediyorlardı. Hâlbuki Türklerdeki kayıtsızlığa bundan 

hiç zarar gelmiyordu. Taburlar sokaklardan geçerken bu adamlar onları gizli 

gizli tahrik ediyorlardı. Fakat herhalde şurası muhakkak ki, Türkiye 

İmparatorluğu’nun neredeyse yarısı diğer yarısından nefret etmektedir.”20 

Galata’dan Sirkeci’ye iki ihtiyat taburunun sevkiyatını görmüştüm. 

Bana askerlerinin kaza ve takdire göre subaylarına itaat ettikleri söylenmişti. 

Körler gibi ateşe doğru yürüyorlardı. Bunlarda adeta körlerin tavır ve 

hareketleri vardı. Etrafta toplanan ahali, kendilerini alkışlıyordu. Lakin el 

çırpmaktan ibaret olan alkışlar, askerlere sıkça ayak attıracak veya ses çıkaracak 

kadar bile tesir etmiyordu. Fakat Almanya ile muharebeye başlandığı vakit 

Fransa’da öyle mi idi? Kadınlar, çocuklar askeri kucaklıyorlardı. Hepsi adeta bir 

kalp olmuştu.”21Ancak yine de Remond, o hissiz görünen askerlerin 

arasında dolaştıktan sonraki gözlemlerine dayanarak fikrinin biraz 

değiştiğini ve onların kalplerinde gizli bir ateş, kin ve kızgınlığın 

yatmakta olduğunu, özellikle Bulgarlarla savaşa yönelik şevk ve istekle 

beslendiklerini düşündüğünü belirtir. Ancak Bulgar askerlerinin 

Osmanlı’nın aksine kuvvetli bir bağ ile birbirlerine bağlı olduklarını, 

erden generaline kadar tüm çaba ve amaçların aynı olduğunu, birlik ve 

beraberliklerinin hiçbir durumdan etkilenmediğini belirtmektedir. 

Bulgarların hazırlıklarını tam olarak sürdürdüklerini vurgulayan tüm 

muhabirlerin ortak yargısı; Bulgar askerlerinin, Türklerden daha çok 

galibiyetlerinden emin olduklarıdır. Ancak Remond, Bulgarlarda 

keyfiyet bakımından hissedilen üstünlüğün, cesaretten değil gerekli 

teşkilatın önceden mevcudiyetinden kaynaklandığını özellikle 

vurgulamaktadır.22 Fransız askeri ataşesi Mösyö Maucorps’un Türkler 

için ilginç bir değerlendirmesi burada önemlidir şöyle ki; “Türkler, hissiz 

ve bir şeyi olmadan önce görme konusunda yetenekli olmasalar da şaşılacak bir 

biçimde çevik ve ataktırlar. Bir işi o gün yapmazlar, belki bir iki gün sonra 

                                                 
20Georges Remond,Mağluplarla Beraber, çev. Hasan Cevdet, haz. Muammer Kaya, Profil 

Yayıncılık, İstanbul,2007,  s. 15-16. 
21 A.g.e. s. 17 
22 Remond, 2007, s. 25 
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yaparlar. Daha önce teşebbüs ettikleri tertibat ve teşkilatı buhranlı günlerde 

tamamlarlar.” 23 

2. Bölüm: Birinci Balkan Savaşı Süreci 

Savaş başladıktan sonra Sofya, Belgrat ve Atina’ya hükmeden 

savaş heyecanı, İstanbul’da hiç mi hiç hissedilmemiştir. Gösteriler 

kesinlikle yasaklanmıştır. “Batılı büyük devletlerin ‘halkı kışkırtmaya 

yönelik’ olarak yorumlayabilecekleri her türlü hareketi, Babıali korkulu bir 

şekilde önlemiştir.”24 Feldmann gözlemlerinde İstanbul halkında yine de 

belli bir savaş coşkusu olduğunu belirtir bunun da Osmanlı Ordusu’nun 

sahip olduğu yeteneğe olan mutlak güvenden kaynaklandığını belirtir. 

Ama bu durum sadece askerlerin geçişi esnasında veya küçük 

kahvehanelerde toplanıp oturanlarda sezilmektedir. Ancak Feldmann, 

dikkatini çeken asıl önemli bir noktayı şöyle ifade eder “Osmanlı 

vatandaşı olan Yunanlı ve Ermenilerde böylesi bir heyecan yoktu, zaten 

beklenmiyordu da. İstisnasız hemen hepsi ilgisizlik göstermişlerdi. Pera’da 

savaşlarda hiçbir şey hissedilmemişti.  Onların fikrinde savaş kendilerini hiç 

ilgilendirmiyordu. Bazıları Balkan İttifakı’nın başarılarına sevindiklerini dahi 

açıklayabilmişti. Çünkü Türkiye’yi kendi vatanları olarak görmüyorlardı. 

Hatta hal ve hareketleriyle ne pahasına olursa olsun bunu bütün 

dünyaya göstermek istiyorlardı.25  

2.1. Vatan Neydi? :“Padişahım çok yaşa!”  

 Sevkiyat esnasında Anadolu’dan gelen askerle dolu vapurların 

arasından bir paşa görünür, bütün askerlerin hepsi aynı anda 

“Padişahım çok yaşa!” diye haykırır. Remond, gözlemlediği bu duruma 

şaşırır, anlamaya çalışır. Tüm Rumeli ve Anadolu sahillerinde 

yankılanan bu ses, farklı etnik ve dini unsurlardan oluşan Osmanlı 

tebaasının padişahlarının şahsı için canlarını fedaya şevkle gittiklerini 

gösterir. 

                                                 
23 A.g.e., s. 23 
24 Feldmann,2004, s. 38 
25 A.g.e., s. 38,53 
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Fransız askeri 

ataşesi Mösyö 

Maucorps’un sözleri o 

sesin tebaa üstündeki 

tesirini şöyle belirtir: 

“Şu durum ne kadar 

etkilidir! Bütün bu 

adamlar, can-u 

gönülden padişahlarına 

dua etmekte ve her iki 

kıtaya hâkim olduğunu 

tasdik eylemektedirler.” 

Çünkü bu döneme 

dek İslam dini yalnız 

devletin dinidir. Devlet ideolojisi veya politikası değildir. Osmanlı halkı 

da bu İslam anlayışındaki bu esnek tutum sayesinde farklı dilsel dinsel 

gruplaşmaya rağmen birbirine ve vatanına bağlanırdı. Vatan kutsaldır. 

Ancak vatan da devlet de padişahtır. Vatana bağlılık –korunma 

karşılığı- padişahın şan şeref ve kudretini kabul ve onu korumaktır. 

Remond’un söylediği gibi “Bu kadar medeni icat ve buluşlara karşı manevi 

erdemler yine ilk sırada bulunuyordur.26 

Halkın ve askerin “vatan” hakkında hangi fikir ve bağlılık 

algısına sahip oldukları burada üzerinde durulması gereken önemli 

noktalardan biridir. Batı’daki birlik ve beraberlik manasındaki “vatan” 

algısı Osmanlı için din ve padişah sevgisiyle örtüşüyordur. Dolayısıyla 

birlik ve beraberliğin en kuvvetli olması gereken topyekün savaş 

dönemlerinde, “din’, milliyetçiliğin yükselen değerine dayanak teşkil 

etmektedir. Cephe arkası halkın farklı dinlere mensup olmasının 

olumsuz etkileri de yine bu çerçevede görülür. Ayrıca bu çağda, 

Meşrutiyet’le birlikte Padişah’ın tek ve mutlak otorite olarak 

birleştiriciliği de, onun kuvvet ve yetkilerinin dağılması sonucu 

değişime uğrar ve dolayısıyla vatan kavramını dolduran iki algının, 

halkları birleştiriciliğindeki azalma, vatan kavramının içinin 

boşalmasına neden olmuştur.  

                                                 
26 Remond,2007, s. 24 
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Batıda içi milliyet temelindeki birleştirici algılarla doldurulan ve 

hızla yükselen “vatan” kavramına dair Osmanlı eğitim sistemi yetersiz 

kalmıştır. Köy mekteplerinde onların zihin ve fikirlerini açacak bilgiler 

okutulmadığı için, din hissiyatı azaldığı ve artık şehitlik için 

savaşılmanın ön plana çıkarılmadığı bu çağa yön veren yeni fikirler 

onlara verilmediği için eski faziletler kaybolmuştur. Kerimi’nin 

gözlemlerinde yer verdiği, bir süre önce Avrupa’ya gönderilmiş olan 

Hakkı Paşa’nın sözlerinde belirttiği gibi; ‘Askerlerimiz okuma yazma 

bilmiyor. Burada halk vatan deyince kendi köy meydanını anlıyor. 

Rumeli vatanımızdır onu korumamız gerekiyor desen benim vatanım 

Konya vilayetindeki filan isimli köydür’ diye cevap veriyorlar”27 

2.2. Dedikodular, Söylentiler, Nifaklar 

Osmanlı halkı arasında katliam tehlikesiyle ilgili dedikodular 

yayılıyordur. Tüm söylentilerin yalandan ibaret olduğu tahmin edilse 

bile Pera’da bunlara inanılmaktadır. Gazeteler ise halka sakin olmalarını 

söylese de Pera’da çıkabilecek muhtemel olaylara karşı alınan her tedbir, 

mevcut katliam tehlikesine yönelik bir delil olarak gösterilir. Özellikle 

Levantenler28 arasında korku yaratan bu dedikodulardan bazıları 

şöyledir: “Bin civarında Kürt hamal, Savaş Bakanlığı önünde toplanarak 

Hıristiyanları katletmek üzere silah istemektedir. Ayasofya Camiinde toplanan 

fanatiklerin sözde katliam planladıkları fısıldanır. Müslüman halkı 

Hıristiyanlara karşı kışkırttığı gerekçesiyle birçok medrese öğrencisi 

tutuklanıyordur.”29 

Pera’dakilerin korkularına bir de İstanbul’un diğer korkuları 

eklenmiştir. Yaklaşmakta olan Bulgarların korkusudur bu. Feldman’ın 

belirttiğine göre Pera’da bulunan Avrupalılara sığınan Türk aileler bile 

vardır. Zaten daha önceden de pek çok Türk, Asya’ya kaçmıştır. 

Feldman bu korkunun aynı zamanda cepheden kaçan ve muhtemelen 

geri dönecek olan morali bozuk ordudan da kaynaklandığını 

düşünmektedir ve onlara hak vermektedir.30 Çünkü Kırkkilise’de ciddi 

                                                 
27 Kerimi, 2001, s. 257 
28Levanten: Osmanlı döneminde, özellikle Tanzimat sonrasında İstanbul’da ve büyük 

liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan, Müslüman olmayan azınlıklar. 
29 Feldmann,2004, s.54 
30 A.g.e., s.56 
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bir bozgun yaşanır ve Osmanlı ordusu topyekün ric’at (geri çekilme) 

eder. 

2.3. Kırkkilise- Kırklareli Bozgunu 

Savaş başlangıcında mağlubiyetlerle ilgili gelecek haberlerin halk 

üzerinde olumsuz etki yapacağından endişe edilir ve Türk gazeteleri 

çeşitli zafer haberleri ile doldurulur. Ancak 23 Ekim’de ilk yaralı 

nakliyatı yapılana dek cephelerden gelen haberlerde doğrular gizlense 

ve hatta sonucu belli olmayan savaşa son vermek üzere başarılı 

sonuçlarla geri çekilmelerin yaşandığı anlatılsa da, gerçekler 24 Ekim’de 

İstanbul’a ulaşmaya başlamıştı. Nihayet askeri sansürden kurtulup 

savaş muhabirlerinin Kırklareli ve Edirne savaşları üzerine gizli haberler 

felaketi gösteriyordur. 

Tanin gazetesi ise özellikle hükümet taraftarı gazetelerde çıkan 

zafer haberleri ni ele alarak , 21 Ekim 1912 tarihindeki “Bir Vazife-i 

İhtiyat” başyazısında, Harp heyecanı içindeyken matbuatın doğru 

bilgiler vermesinin önemine dikkat çekiyor ve abartılı başarılardan söz 

edildiğini ancak bunların resmen teyit edilmeyen şeyler olduğunu 

vurguladıktan sonra bu durumun yanlış tesir yapabileceğini, bunların 

telgraflarla dünyanın diğer yerlerine ulaştığını ve bu haberlere 

rastlayanlar da bu haberlerin resmen teyit edilip edilmediğine dikkat 

etmeksizin Osmanlı Hükümeti’nin içeride genel fikriyatı avutmaya 

çalıştığı yolunda bir zan uyandırabileceği ikazında bulunulmuş ve 

ayrıca böyle başarı haberleri vermenin kolay olduğu ve herkesi memnun 

edeceği ancak bu haberler teyit edilmediği ya da tekzip edildiği vakit bir 

muharebe kaybedilmiş gibi bir neşesizliğin ortaya çıkacağı uyarısında 

bulunuyordur.31 

Kırkkilise Osmanlılar için ilk büyük çatışma ilk büyük 

bozgundur. 22-24 Ekim arasında gerçekleşen bu savaşta Osmanlı tümen 

komutanlarının birisinin gece savaşı için saldırı emri vermesi ve aynı 

gece Bulgar askerlerinin de Türk birliklerine saldırıya geçmeleri sonucu 

üstlere bilgi verilmeden, kendiliğinden gerçekleşen buu saldırı bozgunla 

sonuçlanır. Tecrübesiz iki taburun fırtına ve karanlıkta ayrı yollardan 

                                                 
31 Tanin, “Bir Vazife-i İhtiyat” 21 Ekim 1912, Aktaran: Nilüfer Uğraş, “Osmanlı Basınında 

Balkan Savaşları Sırasında Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Siyasal Gelişmeler (İkdam, Sabah, 

Tanin, Tecüman-ı Hakikat)”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008 
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yürüyüşe geçmeleri ve bir süre sonra Bulgarlar ile karşılaştıklarını 

düşünerek birbirlerine ateş etmeleri sonrası iki Türk taburu çok 

yakından birbiri ile savaşır. Tümen korkunç bir düzensizlik içinde 

Kırkkilise’ye doğru kaçmaya başladı panik içinde kente dağıldılar.32 

Hall’a göre “Osmanlı askerleri, düşmanın baskısı altında kalmadan yalnızca 

kötü hava koşulları ve yolların elverişsizliği nedeniyle yenilerek ileride 

giderilemeyecek bir felakete uğramış gibi kaçtılar, savaş malzemelerinin üçte 

birini yitirdiler. Hepsi Bulgarların eline geçti. Bir Osmanlı Paşası’nın daha 

sonra söylediği gibi: “Kırkkilise Osmanlı İmparatorluğu’nun anahtarıydı ve bu 

anahtar düşmana teslim edildi.”33 Ertesi sabah Türkleri aramaya gelen 

Bulgar askerleri Kırkkilise’ye doğru geldiklerinde şaşırıp kalırlar çünkü 

kentin Hıristiyan yerleşikleri özellikle kadınlar ve kızlar Bulgarları 

çiçeklerle karşılarlar. Dolayısıyla Bulgarlar, ele geçirmek için savaşa 

hazırlandıkları Kırkkilise’nin kendiliğinden ellerine düştüğünü görmüş 

olurlar. 34 

 Savaşta yaralanan bir Bulgar subayı, Kırkkilise’nin ele 

geçirilmesinden sonra gördüklerini şöyle anlatır: “Kente hiçbir çatışma 

olmadan girdik. Halk bizi gerçekten çok iyi karşıladı. Türkler biz gelmeden 

kaçmışlardı. Her tarafa, Hıristiyan evlerinin kapılarına birer haç çizilmişti. Bu 

işaretler o kadar canlı renklerde oluyordu ki, insanın gözünden kaçması 

imkânsızdı. Hepsi yeni boyanmıştı. Halkın çok korktuğu davranışlarından 

anlaşılıyordu. Pek çok Hıristiyan önceden fes giyiyormuş, ama artık fesleri bir 

kenara atmışlar, başka başlıkları da bulunmadığı için başları açık 

dolaşıyorlardı.”35 

Yenilginin nedenleri için Ermeni kökenli Hariciye Nazırı Gabriel 

Noradunkyan, Lauzanne’a yaptığı konuşmada “Tarihimizde benzeri 

görülmemiş bir olaydır, birliklerimiz Kırkkilise’de yenilmemişler, paniğe 

kapılmış ve kaçmışlar. Birliklerimizin içinde çok sayıda Bulgar ve Rum kökenli 

asker vardır(!)”36 Yenilginin başlıca nedenleri arasında gösterilen bu 

durum, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarda yaşadığı milliyetçilik 

sorunlarıyla geldiği noktayı gösteren önemli bir işarettir. Çünkü 

                                                 
32 Lauzanne,1990, s.13 
33 Richard Hall,Balkan Savaşları, çev. Tanju Akad,Homer Kitabevi, İstanbul,2003, s. 36-38 
34 Andonyan, 1975, s.487 
35 Leon Troçki,Balkan Savaşları, çev. Tansel Güney,  Arba Yayınları,İstanbul, 1995, s.251 
36 Lauzanne, 1990, s.34 
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Osmanlılarda 18. Yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı düzeninin 

varlığını sürdürebilmek adına karşılaştığı ciddi sorunlara karşı 

“Osmanlı” kimliğini oluşturmuştur. Ancak bu durum, bir dünya 

görüşünü ifade etse de, içinde ırk ve ulus anlamları barındırmasa da, 

sonradan büyük bir “kimlik sorunu olarak” ortaya çıkmıştır.37 

Osmanlı’nın savaşlarda yenilmeye ve bağımsızlığını kaybetmeye 

başlamasıyla da gayrimüslim halkların Batı’daki milliyetçi hareketlerin 

etkisiyle hareketlenmelerini önlemek amacıyla kısmi uygulanan 

reformlarla gerçekleştirilen bu kimlik olgusu, başarılı olamamış, ters etki 

yapmıştır.  

İstanbul’da büyük bir heyecanla savaştan sonuç bekleniyordur. 

Feldmann’ın deyimiyle iyimser Türkler, sevinçli bir ümide, yabancılar ise 

tamamen şüpheci bir önseziye sahiptirler. Türk gazeteleri resmi olmayan zafer 

haberleri ile doludur”.38 Ancak 1-2 Kasım günkü manşetten yayınlanan bu 

zafer haberlerine rağmen Feldmann’a göre beş gündür devam eden 

savaşın Türkler için kesin bir mağlubiyetle sona erdiğinden Pera’da hiç 

kimse şüphe duymuyordur. Böylece Osmanlı Hükümeti’ne yayınladığı 

bildiride savaştaki olası şanssızlıklarla ilgili olarak halkı bilgilendirmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla düşman başkente 50 km mesafede 

bulunduğunda halk tam olarak doğruları öğrenir. Aslında halkın 

heyecanı İstanbul’da o kadar büyüktür ki Feldmann yaşanan bir olayı 

şöyle anlatır: “28 Ekim’de bir küçük akşam gazetesi 10 bin Bulgar esirinin 

İstanbul’a getirildiğini bildirmişti. Binlerce kişi Sirkeci Tren İstasyonu’nda 

toplanmıştı bunun için ama ortalıkta esir falan yoktu, aksine büyük bir oranda 

Türk askeri yaralı olarak geri gelmişti. Ama halk yine de gece yarılarına dek 

Bulgar esirlerini beklemişti. Sonuç olarak halkın hayal kırıklığı bir hayli büyük 

olmuş ve öfkeli sloganlar atmışlardı, sakin Müslümanlar bile endişeye 

düşmüştü. İstanbul’a gelen yaralıların anlattığı haberler de heyecanı iyice 

arttırmıştı.”39 Çünkü savaş bölgelerinden gelen trenlerin hepsi işgal 

edilen bölgelerden göçmenler ve yaralılarla dolup taşıyordur,  İstanbul 

ve Çatalca arası yollar kaçan köylüler ve hatta tümen tümen kaçan 

askerler ile doludur. Bu şekilde savaşın aslı göçmenlerin anlattığı 

hakikatlerle İstanbul halkı tarafından öğrenilmektedir. Devrik sultan II. 

                                                 
37 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İmge Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 160-161 
38 Feldmann, 2004, s. 49 
39 A.g.e., s. 51 



 

 177 

Abdülhamid’in göçmen olarak İstanbul’a dönüşü de bu tarihlerdedir. 

Sultan’ın “bir göçmen gibi” geri dönüşü de Osmanlı İmparatorluğu’nun 

sonuna ilişkin hakikatlerin görülmesinde ilginç bir ayrıntı olarak 

hafızalarda kalacaktır. 

2.4. Lüleburgaz Çatışmaları 

Kırkkilise’deki başarının ardından Bulgarlar rastgele kaçan 

Osmanlı askerlerini takip yerine bir müddet dinlenirler. 30 Ekim’de 

başlayan çatışmalar 

yüz yüze göğüs 

göğüse gerçekleşir.40  

Lüleburgaz Savaşı 

dört gün sürer, 

çatışmalar her iki 

tarafa da ağır 

kayıplar verdirir. 

Balkan Savaşları 

zincirinin en kanlı 

halkasıdır.  

Osmanlılar bir hafta içinde ikinci büyük yenilgilerini alırlar. 

Böylece Edirne dışındaki tüm Trakya’nın denetimi kaybediliyor, daha 

da kötüsü İstanbul yolu Bulgarlara açılıyordur.41  Lauzanne, buradaki 

çarpışmanın savaşın genel sonucunu tayin ettiğini ifade eder.42 

Remond dönüş yolunda 

Hadımköy’e ulaştığında yaralı 

askerlerin çevredeki yaralıların 

durumları, göçmenlerin sadece 

ileriye gidebilmek ve savaşın 

sesinden bile kaçabilmek 

uğruna düştükleri yollardaki 

hallerine dair gördüğü manzarayı tarifin zorluğuna rağmen anlatır. 

Özellikle de bu manzaraları Afrika’da Trablusgarb’da karşılaştığı benzer 

manzaralarla mukayese ettiğinde çok ilginç gözlemler ortaya koyar. Ona 

                                                 
40 Lauzanne, 1990, s.54 
41 Hall, 2003, s. 42 
42 Lauzanne, 1990, s. 53 
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göre halk, Afrika’da bu tür felaket ve afetlerde bir ümitsizlik, hiddet, şiddet, 

ızdırap gibi insanlarda bulunması gereken simgeler görülürdü. Burada ise 

şiddetli bir fırtınaya tutulan bir sürü gibi insanlar birbirlerine sokuluyorlardı. 

Her biri yenilmiş bir halde, kadınları da etraflarında dolaşan her türlü felaketten 

korkuya kapılmış, boynunu ileriye doğru uzatarak yürüyor ve başını 

kaldırmaya cesaret edemiyordu. Böyle bir üzüntüye dayanmaya güç yetmez. 

Adeta dalgınlık gibi bir haldir.”  

Başlangıçta halkı 

hissiz veya ruhsuz olarak 

anlamlandırır Remond. 

Daha sonraki 

gözlemleriyle onların 

yüzünde veya 

hislerindekini anlamada 

farklı noktalar yakalar ve 

der ki; “Belki de onları hissiz 

zannettiğim halde onlar bu 

duyguya karşı kayıtsız 

kalmıyorlar, neredeyse hepsi ölecekleri zaman bile sigara düşünürler, öyleyse 

ölüme, açlığa, belki de galibiyete karşı aynı his ve duyguyu yaşarlar. Çünkü 

kendilerinin de dediği gibi bu felaket, düşmandan değil Allah tarafından 

gelmiştir. Belki de insanlık tarihinde böyle acılarla, felaketlerle dolu bir sayfanın 

bulunması alınyazısıymış.”43 

Kasımın ilk günlerinde Türk gazeteleri zafer haberleri 

vermektedir Osmanlı halkına. Fakat Pera’da yaşayanlar dış kaynaklar 

vasıtasıyla yenilgiden haberdar olmuşlardır. 3 Kasım günü nihayet 

doğrular açıklanır. Osmanlı halkının tutum ve algısına yönelik 

Remond’un şu gözlemleri önemlidir:“Yenilgiye uğrayan bedbaht ordu geri 

çekilirken, İstanbul’ a geldiğimde yabancılarda memnuniyet belirtileri gördüm 

ve kızdım. Bununla birlikte Osmanlı milletini kemiren bu adamlarda 

gözlemlenen memnuniyet, korku ve panik ile karışık haldeydi. Ben de bir 

yabancı olduğum için korkuyordum. Biz Doğu’nun ruhsal durumlarını ve özel 

etkilenimlerini anlamıyoruz.”44  

                                                 
43 Remond,2007, s. 53 
44 A.g.e, s. 54 



 

 179 

Remond’un Çorlu’da karşılaştığı bir olay aslında Osmanlı 

halkının sosyal psikolojisinde başka bir ayrıntıyı gözler önüne 

sermektedir. O da, Rum asıllı Kalyopi isimli birinin bulunduğu yerden 

hemen kaçmaya çalışmasıdır. Çünkü evindeki Rum patriğinin 

fotoğrafını bile kaldıracak kadar hem Bulgarlardan hem de Türklerden 

korkmaktadır. Remond, bu olayı şöyle anlatır: “Kalyopi bizimle beraber 

bulunduğu için güvende hissetmişti ama konuştukça hep (Türk-Bulgar) der ve 

eliyle boynunu gösterirdi. Yani bunların onu keseceklerini anlatmak istiyordu. 

Burada bir de Rum fotoğrafçı vardı. O ise Türk gelsin Bulgar gelsin bir yere 

gitmeyeceğini ve onlarla iyi geçineceğini söylüyordu.”45 

Lauzanne İstanbul’da birlik ruhunun olmadığı üzerinde durur 

çoğunlukla ve bundan kendi ülkesi için dersler çıkarır. Öncelikle 1,5 

milyonluk İstanbul nüfusunda, bir milyona yakın Rum, Levanten, 

Yahudi ve Avrupalı olduğuna dikkati çeken Lauzanne, burada birlik 

ruhundan bahsedilememsinin doğal olduğunu söyler. Levantenlerin son 

derece rahat hareket ettiklerini savaş boyunca hiçbir Rum’un dükkanını 

kapatmaya, Hiçbir Avrupalının çay zamanındaki valsten 

vazgeçmediğini anlatır. Ancak bunlara karşın, benzi uçuk, titreyerek 

Beyoğlu yokuşlarını tırmanan yaralıların orkestra gürültüleri arasından 

geçişini ve hatta daha da beter olarak, ülkede bir takım kimselerin 

Türklerin yenilmesini beklediğini vurgular. Türkiye’nin bu muameleye 

layık olmadığını düşünür Lauzanne, ve şöyle der: “Türkiye, savaş 

meydanlarında düşmanları tarafından mağlup edilmeden önce, kendi 

başkentinde kendi halkı tarafından mağlup ilan edilmek durumunda 

kalmıştır. Bu feci olaya tanık olanlar için ne acı bir derstir. Bundan ibret 

aldım. Vatanımızın içini ve dışını güçlü birşekilde koruyalım. Yabancıların 

içimize fazla yerleşmelerine izin vermeyelim. Anayurdumuza bir müsibet 

bulaştığı zaman acı ve ızdırap ailemizin arasında kalsın.”46 

 

 

 

 

                                                 
45 A.g.e, s. 45-46 
46 Lauzanne, 1990, s. 63 
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2.5. Akıl Almaz Göçler- “Salip giren yere hilal girmez!” 

Akın akın yollara 

düşen göçmenler için 

muhabirlerin hepsinin 

söyledikleri de 

söyleyemedikleri de 

çoktur.  Ama en çoğu 

gördükleri manzaranın 

hüznünden boğazlarına 

tutulup kalmaktadır. Her 

birinin özellikle dikkat ettiği ise göçmenlerin gelirken kullandıkları 

asırlık kağnılar, koşumlar ve sandıklarıdır. Lauzanne bu görüntü için 

şöyle söyler: “Şüphesiz bunlar bir zamanlar Batıya aynı araçlarla aynı 

sessizlikle gelmiş ve şimdi geri dönüyorlar. İşte bu kadar!” 47 Göçmenlerin 

taşınması için hükümet lazım gelen tedbirleri alır ve bir kısmı Bursa’ya 

bir kısmı da Karadeniz Sahilleri’ne indirilir. Göçmenlerin yerleşmesiyle 

Asya sahillerinde bedevi kabilelerininkine benzer köylerin meydana 

gelir, Avrupa’daki Osmanlı nüfusu azaldıkça Asya’daki nüfus artar.  

Remond, Türk askerlerindeki ruhu şu gözlemiyle anlatır: “Geri 

çekilme esnasında Türk askerlerin Hıristiyan köylerinden geçtiklerini gördüm 

hiçbir saldırı, yağma olayının meydana geldiğini görmedim”48 Oysa işgal 

bölgelerinden göçen halklar, savaşta şimdilik başarılı olanların acımasız 

saldırılarından korkup kaçıyorlardır. Balkan Savaşları’nda Osmanlılara 

karşı ön saldırıları örgütleme işlevi uzun süreden beri milliyetçi çetelere 

verilmiştir. Çeşitli komitacı toplulukları içinde en kalabalık ve saldırgan 

olanları Bulgar çeteleridir. Osmanlı’ya karşı savaş çok çabuk kazanılınca 

çatışmalarda komitacılara pek fazla gereksinim duyulmamıştır. Savaşın 

başından beri komitacıların işlevi cephe gerisindeki köylere, kasabalara 

saldırıp oralarda etnik temizlik yapmaktır. Gerçekte Müslümanlara 

saldıranlar bu doğrultuda bir emir de beklemiyordur, onlar bu işleri 

isteyerek gönüllü olarak yapmaktadır.49 “Salip giren yere hilal 

girmez”50, onların felsefesi budur. Oysa Avrupa ve Rus gazetelerinin 

                                                 
47 A.g.e., s.64 
48 Remond, 2007, s. 56 
49 Justin Mc. Carty, Ölüm ve Sürgün, çev. Bilge Umar, İstanbul, 1995, s.150  
50 Kerimi, 2001,s.30 
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yazdığı gibi burada Hıristiyanlara karşı bir hareket yoktur. O haberlerin 

hepsi yalan ve yanlıştır.51  

İstanbul’da kolera ve tifo gibi hastalıkların hızla yayılışından 

ölümlerin cephedeki kayıplardan daha fazla olacağından endişelenildiği 

zamanlardır. 10 Kasım, İtalya Kralı Victor Emmanuel’in tahta çıktığı 

güne rastladığı için şehirde ayin yapılmaktadır. Beyoğlu’nda her yerde 

şen şakrak bir kalabalığı ve çalgılı meyhanelere sinemalara girenleri 

gözlemleyen Remond şöyle anlatır :  

“Türkler dükkanların önünde oturup kahve içer, biri çıkıp bu insanlara 

gazete okusa, memleketin dört devletle aynı anda savaşta olduğunu ve her 

taraftan yenilmekte olduğunu 

anlatsa buna rağmen halkının 

huzur ve istirahat içinde 

bulunduklarını anlar. Hatta 

Beyoğlu tarafına çıkınca orada 

birtakım şapkaları, insanların 

savaşta kazanılan başarıları sevinç 

ve neşe içinde ilan ettiklerini görür. 

Hâlbuki düşman, karadan ve 

denizden başkentin kapılarına kadar 

gelmiş, kolera tifo gibi hastalıklar yayılmaya başlamıştı. Sevinç ve neşe içinde 

bulunanlar bu zavallı milletin halkındandı.52  

2.6. Çatalca Muharebeleri 

Savaş’ın yaklaştığı top sesleriyle anlaşılmaktadır. Top sesleri 

Osmanlı’nın halkına zaferi değil yenilgiyi hatırlatır. “Pek çok kimsenin 

başlangıçta büyük bir şaka olarak gördüğü savaş, bu kadar yaklaşınca nahoş 

olmaya başlamıştı.”53 Öyle ki İstanbul’a çıkan yabancı gemileri de görünce 

Beyoğlu fazlasıyla savaşı hissetmeye başlar. Remond bir ufak 

gürültünün, tabancadan hafif bir sedanın bu kalabalığı birbirine 

kattığını söyler. Ancak daha ilginç bir ayrıntıya yer verir gözlemlerinde. 

Karadeniz sahilinden etrafına topladığı birkaç kişiyle gönüllü olarak 

savaşmaya gelen yaşlı bir adamdır bu önemli ayrıntının kahramanı. 

                                                 
51 A.g.e., s. 16 
52 Remond,2007, s. 55-56 
53 Feldmann, 2004,s. 63 
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Ancak savaş meydanından geri dönmektedir çünkü bölgede beklediği 

ilgi ve saygıyı görmediğinden yakınır, şöyle der: “Bana göre hiç! Bulgarlar 

benim toprağıma gelmeyeceklerdi. Ben burada İslam toprağını korumak için 

savaşmaya geldim. Fakat 

bugün niçin kan 

döküldüğünü kimse 

bilmiyor. Benim 

gençliğimde Allah 

dünyayı fethedeceğimizi 

bize zaten vaat ettiği için, 

cennete girmek üzere biz 

de ileriye atlıyorduk. 

Şimdi ise komita için, 

hürriyet için savaşıyormuşuz. Ben bunları görmedim. Ne padişah var ne de 

halife! Biz böyle şeyleri anlayamıyoruz. 54 

Pera yine tüm bunların aksinde, bambaşka bir siluete 

bürünmüştür. Öyle ki burada herkes Bulgarların geleceğine kesin olarak 

inandığı için pek çok ev yabancı bayraklarla donatılmakta ve yabancı 

mülkü görüntüsü verilmektedir. İstanbul caddelerinde sevinç gösterileri 

yapılmaktadır. Ancak Feldmann’ın gözlemlerine göre İstanbul 

sokaklarında Bulgarların geleceğine genel olarak inanıldığı halde, yine 

de halkta bir endişe verici telaş fark edilmemiştir.55  

17 Kasım gecesi ise yabancı savaşa gemilerinin ışıklarının Pera 

semalarında görünür ve bunun ne manaya geldiği ertesi gün anlaşılır. 

Feldmann, Türklerin karaya çıkan yabancı bahriyeleri kızmadan 

seyrettiklerini çünkü Türkiye’nin lehine buraya geldiklerine 

inandırıldıklarını söyler. Babıali bir ilanla halka bu durumu, 

yabancıların savaş boyunca yersiz korkuya kapılmalarını engellemek, 

onları sakinleştirmek için yabancı bahriyelilerin çıkartma yapmalarına 

müsaade edildiği şeklinde açıklamıştır. Şeyhülislamlık makamı da aynı 

anda personeline çektiği genelgede Müslümanlar ve Gayrimüslimler 

arasındaki birliğin kesinlikle bozulmamasına gayret edilmesini 

emretmiştir.56 Ancak Feldmann, aynı günlerde halk içinde ve özellikle 

                                                 
54 Remond, 2007,s. 75-76 
55 Feldman, 2004, s. 65-66 
56 A.g.e., s. 67-68 
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yaralı askerlerin bakımının yapıldığı hastanelerde çalışan yabancı hasta 

bakıcılara yönelik bir antipatinin varlığını gözlemlemiştir. 

Hastabakıcıların sundukları ikramların kendilerine zarar verip 

vermeyeceğine kuşkuyla yaklaştıklarını, halk arasında da benzer 

durumların yaşandığına şahit olduğunu anlatır.57  

3. Bölüm: Barış Müzakereleri Süreci 

13 Kasım’da ateşkes ve barış görüşmelerine başlanır. Ancak 

Avrupa Devletleri’nce iletilen Balkan Devletlerinin barış şartları 

Türkiye’de Kamil Paşa Hükümetince kabul edilemez bulunulur. Türk 

Gazeteleri ise sürekli Türk ordusunun başarısını yazmaktadır. Böyle 

gazeteleri okuyan kahvehanelerdeki Türkler de düşmanlar tarafında 

işgal edilecek yerlerin geri alınacağını umuyordur. Ancak Çatalca’da 

Türk askerinin vaziyeti iyi olsa da bu ancak kendini müdafaa edebilecek 

kadardır. Kolera hızla yayılmakta ve çok büyük kayıplara neden 

olmaktadır. Yapılacak olan barışın sonucu Türkiye için hayati önem 

taşımaktadır ve halkın buna çok fazla önem vermesi gerekir oysa burada 

böyle bir durum gözlemlenmez. Çünkü halkın çoğu kendilerini yanıltan 

gazetelere inanır, sadece“İnşallah hayırlı olur” derler. Durumun iç 

yüzünü anlayan pek azı ise “Kaybettik, işler fena gidiyor!” derler. Fazla 

bir endişe, galeyan, heyecan yoktur. Bazıları ise “Biz artık bittik hiç 

olmazsa boş yere Türk kanı dökülmesin, milletin parası ziyan olmasın” 

derler.   

Bir diğer önemli nokta ise Türk gazetelerinin doğru sözlü 

olanları kapatılmıştır. İttihat ve Terakki taraftarı hiçbir gazete kalmamış, 

Hak ve Tanin tamamen kapatılmıştır. Kalanları ise hükümete bağlı olup, 

tamamen gerçeklerin dışında yazmaktadır. Dolayısıyla gazetelerde 

okunan“Dün yanlış olan şey bugün doğru oluyordur. Örf-i İdare olduğundan 

gazetelerin doğruyu veya kendi fikirlerini yazmalarına da imkan yoktur.”58  

Vatanın tehlikeye düştüğü bir vakitte memleketin en seçkin en 

faal ve en ehemmiyetli kişileri hapse gönderilmekte veya hayatlarını 

kurtarmak için yabancı memlekete kaçmak zorunda bırakıldıklarına 

şahit olunmaktadır. Bu kişiler İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleridir. 

Bunlar niçin tevkif edildi diye sorulduğunda ise herkes memleketin 

                                                 
57 A.g.e., s.73 
58 Kerimi, 2001, s. 17-19 
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başına gelenlerden ve yenilgilerden onları sorumlu tutmaktadır. İdareyi 

ellerine aldıktan sonra her şeyi altüst ettiklerini, bir yandan 

memleketteki tüm Hıristiyanları gücendirdiklerini diğer yandan 

Avrupa’nın dostluğunu kaybettiklerini, hazır olmayan orduyu savaşa 

girmesi için hükümeti mecbur bıraktıklarını düşünmektedirler. Bazıları 

ise onların gayrimüslim ve ecnebilerin entrikalarına alet olduklarına, 

bütün zamanlarını tereddüt içinde geçirdiklerine inanıyordu. 

İttihatçıların en büyük suçu harici siyasetle oynamalarıydı diyenler 

olduğu gibi, Sultan Abdülhamit’i hatırlayan, ona iyi gözle bakan ve “o 

tedbirli bir siyaset yürütmeyi biliyormuş” diyenler de az değildir. 59 

Kerimi’nin 

halkın farklı 

kesimleriyle yaptığı 

görüşmelerde, onların 

barış öncesi tutumuna 

dair şu ayrıntılar 

önemlidir. Askerler, 

açlıktan ve 

imkânsızlıktan 

kurtulmak ve yine aç, himayesiz kalan ailesinin yanına dönmek için 

barış istiyordur, dört yıldan beri aralıksız savaştığını, Yemen’den 

Makedonya’ya oradan Arnavutluğa gönderildiğini evde yaşlı annesi, 

karısı ve beş çocuğu olduğunu,  ekin ekip para kazanamadıklarını hasta 

ve yoksul olduklarını, barış gerçekleşip memleketine dönmek 

istediklerini söylüyordur. Esnaf ise savaş yüzünden ticaretin 

durduğunu, işlerin bozulduğunu, Bulgarlarla savaşmanın Türkiye’ye bir 

fayda getirmeyeceğini, Türkiye kazansa bile Avrupalıların Hıristiyanları 

kollayacağını söylüyordur. Orta tabakadan Türk gençleri ve okumuşları 

hissiz ve kaygısız bir topluluktur. Onlar yalnız kendi memuriyetlerini 

düşünürler. Memleket yabancıların eline geçtiğinde memuriyetlerinden 

çıkarılacaklarını da düşünmüyorlar ‘Adam sen de! O vakit düşünürüz 

insan aç kalmaz ya!’ diyorlar. “Vatan muhabbeti, milliyet aşkı, başka 

milletlerle rekabet hissi, kendine saygı, bir gaye-i hayal gibi şeyler burada 

yoktur.” Biraz Avrupa terbiyesi ve ciddi eğitim görmüş gençler ve 

okumuşlar var onlar işin esasını anlıyor ve tehlikeyi görüyorlar vatan 

                                                 
59 Kerimi, 2001, s.20, 29,48,50 
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millet muhabbetleri var ama ümitsizdirler. Devletin düzelebileceğine 

inanmamaktadırlar. Avrupa devletlerinde farklı unsurların rahat ve 

huzur içinde yaşadıklarına ama kendilerinin Hıristiyanlar için rahat ve 

saadetini feda etmek, ömürlerini savaşla geçirmek zorunda olduklarına, 

böyle yaşamanın manası olmadığına inanmaktadır. Kerimi, bu konuda 

şu yorumu yapar: “Bunlar şimdiye dek millet-i mahkume olarak 

yaşamamışlar. Bu yüzden de başka milletlerin hakimiyeti altında yaşamanın 

zorluklarını bilmiyorlar. Ondan böyle söylüyorlar.” Dini alimlere ve hoca 

kesimine gelince bunlar daha da kaygısızdır. Bunlar hiçbir şeyi 

düşünmüyor tüm gün kahvehanede nargile içiyor. Medeniyete ait 

şeylere hor bakıyorlar. Ancak elbette bu kesimlerin genel durumunu 

ifade eden bu algıların içinde memleketin durumunu doğru anlayıp 

kendini feda etmeye hazır olanlar da vardır ama lakin bunlar denizde katre 

gibi azdırlar. ”60  

3.1. “İdeal idealsizliği yendi” 

Türklerde milli hissin yeterince uyanmamasının sebepleri 

üzerine çok şey söylenebilir ancak buradaki muhabirlerin gözlemleri 

dikkate alındığında eğitimin önceliği dikkat çekmektedir. Cahil halk, 

fikirsiz ama bir de fakir ve hissiz olunca sadece hâkimiyete itaatle hiçbir 

sonuç elde edilemediği görülmektedir. Tatar gazetesi olan Vakit, bu 

duruma ilişkin çok doğru bir değerlendirme yapmış ve şöyle yazmıştır; 

“Bulgar muallimi Türk muallimini yendi.” Kerimi de bu sözleri daha 

genelleyerek şu yorumu yapmaktadır: “İdeal, idealsizliği yendi”61  

Türk halkındaki hissizliğin sürecinde dikkati çeken önemli diğer 

husus, elbette ki Türk gazeteleridir.  Şu açıktır ki olayları doğru 

yazmadıkları gibi halkı bu haberlerle avutuyor ve rehavette kalmalarına 

neden oluyorlardır.  Kerimi’nin belirttiği gibi: “Düşman payitahtın eşiğine 

gelmiş, her yandan kuşatmış, barış istemeye mecbur etmiş, Türk gazeteleri hala 

‘Osmanlı’nın ard arda zaferleri…’nden bahsetmektedir. Avam Türk halkı bu 

gazetelere aldanıp Trablus Savaşı’ında da Türkiye’nin yendiğini 

zannediyorlardı. Şimdiki Balkan Savaşı’nda da böyle olduğunu zannedecekler. 

”62 

                                                 
60 A.g.e., s. 35-36 
61 A.g.e., s. 65 
62 A.g.e., s. 37 
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Fransız muhabir, barış görüşmeleri öncesi halkın kayıtsızlığı 

üzerine; “Paris’de olsa böyle bir görüşme öncesi sokaklara yüz bin kişi toplanır, 

birbirlerini ezerlerdi. Aslında fazla veya çabuk bir şey öğrenemezler fakat 

memleketin hayat ve ölümüne ilişkin önemli bir olayın tartışılacağı yeri 

görürler. Yaşamak isteyen ve yaşamayı hisseden bir milletin varlığına delalet 

edecek işaretler gösterirlerdi. Burada ise hiçbir şey yok.”63 

Osmanlı Hükümeti, “atalarının kabirlerinin bulunduğu” 

Edirne’den vazgeçmiyordur. Halk içinde ise, duruma Batılı Devletlerin 

müdahalesi bekleyenlerin yanı sıra, savaşın devamını isteyenler de 

çoktur. Ortalama halk savaşın yeniden başlamasına seviniyordur, büyük 

bir heyecan gözlemlenmektedir. Alt tabakadaki halk başarı sonucundan 

daha çok umutludur “Şimdi ordumuz düzeldi, ordunun yiyecek meselesi 

halledildi, Anadolu’dan yeni ve zinde askerler getirildi, nasip olursa %90 

muvaffakiyet bizim tarafımızdadır” diyordur. Halkın biraz aydın ve üst 

tabakasının fikri ise biraz değişiktir onların savaşın tekrar başlama 

ihtimalini uzak görürler ve Hükümet’in karşı tarafın isteklerini kabul 

edeceğini ama bunu halkın tepkisinden çekinerek sakladığını, Avrupalı 

Devletlerin yeni bir savaşa izin vermeyeceğini düşünüyordu. Hatta 

savaş başlasa bile Türkiye’nin muvaffakiyetini umut etmiyor, daha da 

büyük zarara uğrayacağını düşünüyordur. 64 

Londra’da barış müzakerelerinin aldığı şekil Türkler tarafından 

kabul edilmiyor ve rahatsızlık yaratıyordur. Barışın Türkler aleyhine 

olacağını düşünmeyenler çoktur. Avrupa Devletleri’nin sıkıştırması, 

Edirne’nin Bulgarlara bırakılması ve adaların elden çıkacak olması 

ihtimali Türklerde ümitsizlik ve kaygı meydana getirmektedir. 

Hükümetin de halk nezdinde itibarı ve nüfuzu sarsılmaktadır.65 

1 Ocak günü Rumlar ve Ortodoksların yılbaşıdır. Ancak 

Kerimi’nin gözlemlerine göre İstanbul’da bu gibi bayramlar hiç 

anlaşılmadan geçmektedir. Çünkü burada birçok millet ve mezhep bir 

aradadır ve hepsi kendi bayramını kendi yapmakta, diğerleri ona 

katılmamaktadır.66 

                                                 
63 Remond,2007, s. 130. 
64 Kerimi, 2001,s.132 
65 A.g.e., s. 158 
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Kerimi’nin aktardığı bir başka ayrıntı da buradaki halkı 

anlamakta ilginç bir noktadır: “İstanbul’un hava gazı ile aydınlatılması bir 

ecnebi şirketinin elindedir, çok kuvvetli ve muntazaman aydınlatıyor. Galata ve 

Beyoğlu’nun aydınlatılması işi ise belediyeye aittir. O taraf karanlık ve 

aydınlanma iyi değil. Hem de sık sık arıza oluyor. İşte sadece bu gibi şeylere 

bakarak da Türkler “ Biz yapamıyoruz bizim elimizden gelmiyor işte” diye 

kendilerine güvenlerini kaybediyorlar. Her hususta ecnebileri daha iyi 

buluyorlar.”67 İstanbul kamuoyu yalnız köklü dinsel inançlardan veya katliam 

korkusundan etkileniyordu. Türklerin hâkimiyeti altında bulunan bu şehirdeki 

Türk unsuru, evini yabancı unsurlara kaptırarak kendisini onların daha 

aşağısında görüyor.”68 

Edirne’nin Bulgaristan’a teslimi ve Adalar meselesinin hallinin 

Avrupa Devletleri’ne bırakılması üzerine Osmanlı Hükümeti’ne verilen 

nota ardından Türk gazeteci ve fikir adamları da tıpkı Arnavutluk ve 

Trablusgarb’ın sonuçta başına gelenler gibi halkın, usanıp ne olacaksa 

bir an önce olsun noktasında olduğu psikolojidedirler.  Avrupa’nın 

karıştığı işlerin daima Türklerin aleyhine sonuçlandığını, buna karşı 

durmanın da mümkün olmadığını belirtiyorlar. Her şeyi doğal 

karşılıyor ve fazla kaygılanmadan kabul ediyorlardı.69  

Remond halkın kayıtsızlığından endişeyle: “Ne duygusuzluk ne 

şaşkınlık! Bu millette bir meraklı çıkıp gösteri yapamıyor ve uyanıklık 

gösteremiyor. Ah! Evet, yalnız Avrupalı Osmanlı’nın değil, bütün Türklerin 

sonu geldi.”70 diyor. Fakat Kerimi’nin, halktan birine sorduğu sorudan 

aldığı yanıt Remond’un endişesine de cevap oluyor: “Peki efendim bir yıl 

içinde iki kıtadan çıkarıldınız.  Afrika’dan çıkarmışlardı. Şimdi de Avrupa’dan 

çıkarıyorlar. Niçin endişelenmiyorsunuz böyle olağanüstü zamanlarda niçin 

fedakârlıklar göstermiyorsunuz? Millette bir canlık görseler, düşmanların da 

biraz cesareti kırılırdı.” sözlerine cevaben söylenen şu cümleler 

manidardır: “Efendim, ne yapalım İdare-i Örfiye var. Toplantılara izin 

vermiyorlar. Farklı fikirler ileriye sürsek tutuklayıp hapse atıyorlar. Susmaktan 

                                                 
67 A.g.e., s.160 
68 Remond, 2007, s. 97 
69 Kerimi, 2001, s. 170 
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başka çaremiz yoktur. Hem nerde bizde o dediğiniz gibi bir ulema nerde öyle 

millet? Şayet bunlar olsa o bu hale gelir miydik?”71  

Hal böyledir ki üst tabakalarda ümitsizlik daha fazla alt ve orta 

sınıf halk, savaşmaktan yana ve galip geleceklerine inanıyorlar. Bu 

yüzden barışa razı olmayı büyük bir aşağılanma olarak görüyorlar. Ne 

var ki eğer hiç savaşmadan bu dayatılan hükümlerle barış yapılır ve 

Edirne’den vazgeçilirse iç savaş çıkma olasılığını ve hükümetin 

düşürülebileceğini hesap edenler de vardır. Kerimi’nin belirttiği gibi 

“Şark acayip bir memlekettir. Burada hiç beklenmeyen vukuatlar çok sık 

gerçekleşir.”72  

Hükümet, devletin vaziyetini görüşerek düşmanlarla 

anlaşmaktan ve Avrupa’nın teklifini kabul etmekten,  Edirne ve 

Adalardan vazgeçmekten başka çare kalmadığına kanaat getirip, barışı 

kabul ettiğinde halk o kadar şaşırmaz, nasılsa sonucun bu olacağı 

önceden anlaşılıyordur.73 Notanın kabulüne doğru yapılan görüşmeler 

esnasında bir Türk Devlet adamının hükümetin kabul kararına yönelik 

fikirleri şöyledir: “Çok iyi yaptılar, çok sevindim. Yeniden savaş başlarsa 

Türkiye bütünüyle harap olacak, dahilde para ve milli heyecan kalmadı, hariçte 

hiç dost bulunmuyor. Böyle hallerde Şark dünyası sersem olur ve felaketten 

felakete sürüklenir şimdi hiç olmazsa Anadolu’yu koruyabilsek lakin hiç 

umudum yoktur… biz gaflet ve hayaller içinde ölmeyi kabul ederiz ama doğru 

söz işitmeye ve meselelere doğru bakmaya razı olmayız. Şark halkının en büyük 

kusuru budur.”74 

3.2. İhtilal  

İstanbul’da inanılmayan ihtilal bir iki saat içinde gerçekleşir. 

Düşmesi, düşürülmesi mümkün görünmeyen Kamil Paşa Kabinesi, 

çeyrek saat içinde istifasını vermeye mecbur edilir. Onun yerine 

Mahmut Şevket Paşa kabinesi iş başına geçti. Dolayısıyla memleketin 

idaresi yeniden İttihat ve Terakkicilere geçer.   

Mucizevî şekilde gerçekleşen bu ihtilali duyan herkes çok şaşırır. 

Bu kadar kısa sürede böyle önemli bir olayın gerçekleşebilmesini kimse 

                                                 
71 Kerimi,2001, s. 170 
72 A.g.e. s. 177,180 
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beklemiyordur. Mahmut Şevket Paşa’nın kabineye tayini ilan edilirken 

halk bağırıp çağırıyor sevinçten yerinde duramıyordur. Ertesi gün 

gazetelerdeki sevinç anlatılır gibi değildir. “Vatan tam uçurumun kenarına 

gelmişken kurtarıldı, Osmanlı’da ruh var, Osmanlı sabırlı, lakin gerektiği 

zaman kendini gösterir” diyorlardır.75 

3.3. Barış mı? Namus, şeref mi?  

İhtilalin hemen ardından ise Remond’un gözlemlerine göre, 

şehirde yine eski hal devam ediyordur. Çalgılı kahveler ve sinemalar 

işliyordur. Ötede beride toplanıp konuşan gruplar ve iş sahibi olanlarda 

hiçbir üzüntü belirtisi görünmemektedir.  Hükümete yapılan darbeyi 

eski ve alaturka olarak gören Remond, darbe günü İstanbul’unu böyle 

tasvirler.  Yeni rejimin temsilcileriyle benzer fikirdeki Enver ve Talat 

Beylerin 23 Ocak akşamı gazetelere yaptığı açıklamada “Savaşın devam 

etmesini istemiyoruz ancak Edirne’yi korumakta kararlıyız.”76 Böylece 

hükümet savaş taraftarı olmadığını ama vatan ve milletin şeref ve 

namusunu korumaya mutlaka kararlı olduklarını ilan ediyordur.77 Aynı 

zamanda Edirne çok mühim bir şehirdir. Türkiye’nin ikinci başkenti 

olması sebebiyle, halk ona öyle sıkı bağlıdır ki daha önceki hükümetin 

istifasını gerekli kılan da aslında Edirne’nin terk edileceğine dair 

dedikodulardır. Dolayısıyla Edirne’nin en azından sahilin solundaki 

kısmı yani cami ve türbelerin bulunduğu bölgenin Türk hakimiyetinde 

kalması istenirdi. Yoksa ülke çapında kötü sonuçlar doğuracak bir öfke 

oluşabilirdi.  

1 Şubat itibariyle ateşkesin ilanından bir hafta geçmiştir. Bugün 

yarın savaş tekrar başlayacaktır ancak bu savaş sadece Türkiye için 

ölüm kalım meselesi olmasına rağmen ve hatta bu nedenle ihtilal 

yapılmış olmasına karşın halk yine umarsız bir ruh haline bürünmüştür. 

Herklesin tek vücut olup elinden geldiğince vatanın müdafaası için 

çabalaması gerekirken kahvehaneler eskisi gibi ağzına kadar doludur.  
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3.4. Şeref için savaş yeniden başlar 

3 Şubat itibariyle savaş yeniden başlar. Yeni Osmanlı Hükümeti, 

milletin dini ve vatani hislerini tetikleyerek onları savaşa çekme 

çabalarına başlar. Bunun için hastaneler açmak, gönüllü fırkaları 

oluşturmak, halkı bilgilendirmek için Müdafaai Milliye Cemiyeti 

kurulur. Darülfunun salonunda halkı, savaşa, vatan müdafaasına ve 

gönüllü yazılmaya teşvik eden konferanslar verilmeye başlanır. Hatip 

ve müderrisler camilerde bu konuda vaaz vermeye başladı, mektep ve 

medrese talebelerine halkı canlandırmaları için kahvehane ve 

mahallerde konuşma yapmaları telkin edilir.78 .Başarılı da olunur, 

oldukça büyük bir ordu toplanır, bir heves ortaya çıkmıştır. Memleketin 

savunulması için her türlü birleştirici etkiye başvurulmaktadır.  

Yusuf Akçura, verdiği konferanstaki konuşmasında durumu 

şöyle açıklar: “Günümüzde savaş, iki ordu arasında değil, iki millet 

arasında ve iki milletin tacirleri, muallimleri, mektepleri, talebeleri, 

kadınları, fikirleri ve at arabaları, yolları, sabanları arasında olmalıdır. 

Bunların hepsi de maalesef düşmanlarımıza oranla bizde daha zayıf ve 

kötüdür. Bu yüzden daha önce yenildik. Şayet bunlara ehemmiyet 

vermezsek bunları düzeltmek için köylere dağılıp halka yardım 

etmezsek yine yeniliriz.”79 Savaşın başlamasıyla halkın ruhiyatı çok 

yükselir. Bu sefer Türk kadınları da güçleri yettiğince harekete geçtiler.80 

Feldmann, savaşın başladığı günlerden itibaren iyi niyetleri fakat 

yetersiz tecrübeleriyle kadınların yaralı bakımına koştuklarını böylece 

askeri hastanelerin durumunun iyileştiğini belirtir.81  

İstanbul bir askeri garnizon haline gelir hergün sokaklarda 

marşlar çalınır ve tekbirler getiriliyordur. Askerlerin yüzlerinde hayat 

ve canlılık okunur. Birçok kişi askerlerle birlikte onlara katılarak yürür 

sokaklar boyunca “Bazı Türkler onların üzerine atlayarak ‘Yaşasın asker! 

Yaşasın vatan!’ diye haykırıyordurlar”82  

                                                 
78 Kerimi, 2001, s. 204 
79 A.g.e., s. 210 
80 A.g.e, s. 213 
81 Feldmann, 2007, s. 119 
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Beyoğlu’nda münasebetsiz haberler yayılır. “Her lisana ve sanata 

vakıf her şeyi yapmaya hazır bir takım Rum, Ermeni, Yahudi muhabirler, savaş 

gazetecilerinin etrafını sararak türlü tuhaf olaylar anlatıyorlardır. Caminin 

birinde imam, katliama davet maksadıyla sancak-ı şerif çıkarmış. Bu sancak bir 

kere çıkarıldığı zaman yüz bin Hıristiyan öldürülmedikçe tekrar yerine 

konmazmış!!!”83 Tüm bunlar dedikodudan ve abartıdan ibaretken, asıl 

katliam işgal devletlerince gerçekten yapılmaktadır. Remond, bu 

konudaki gözlemlerini şöyle ifade eder: “Üç bin nüfusu bulunan 

Müslüman mahallesinde tek bir hane bile kalmamıştı. Bulgarlar çekilmeden 

önce hepsini yakmışlar, yıkmışlardı. Mezar taşlarını bile hep kırmışlardı. 

Binaların yapısı o kadar bozulmuştu ki, bir Rum ve ya Bulgar evine rastladığı 

zaman durmuş ve yine Müslüman evine atlamıştı. Rum mahallesine hiç 

dokunulmamıştı. Türkler geldikleri ve Müslüman kardeşlerinin evlerinin 

enkazının üzerinden geçtikleri vakit Rumların bir camını bile kırmamışlardır. 

Rum mektep ve kiliselerine de hiçbir zarar gelmemiştir. Bu millet iyi ve mert bir 

millettir, haksız bir iftiraya maruz kalıyor. Tek bir gerçek var ki bir muharebede 

asıl mağlup olan ölenlerdir.” 84 

6 Martta Yanya Yunanlıların, 26 Martta Edirne Bulgarların eline 

geçer. 23 Nisanda da İşkodra’yı Karadağlılara elde eder. Yanya ve 

İşkodra’nın kaybı için Türkler herhangi bir özel keder göstermeksizin bu 

olayı kabul etmişlerdir. İstanbul’daki Rumlar arasında ise Helen 

silahının bu başarısı hayret edilecek bir açıklıkla kutlanmıştır. Feldmann 

Rumlar’ın Paskalya Bayramı’na denk gelen bu günlere ilişkin “Her 

şeyden önce kendi bayramlarını düşünürlerdi. Öyle ya Edirne’nin düşmesi, 

Paskalya’yı huzur içinde kutlamalarına nasıl engel olabilirdi ki!” diye sitemle 

bahseder. 85  

27 Nisan 1913, padişahın tahta çıkış günüdür ve aynı zamanda 

da Hıristiyanların yortusudur. Oyunlar eğlencelerle Müslüman ve 

Hıristiyanlarda büyük bir sevinç hâkimdir. “Adeta Osmanlı, Avrupa’sının 

kaybolmasından dolayı ayin yapmaktadır.” 86 Remond’un en çok üzerinde 

durduğu ve gözlemlerinden rahatsız olduğu durum İstanbul’daki 

kayıtsızlık ve memleketin mağlup olduğu hatta düşman tarafından 
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neredeyse ele geçirildiği halde memnuniyetsiz bir halde olmamalarıdır. 

Öyle ki akşam saat 10’da Beyoğlu’nun görüntüsü ile Çatalca’daki savaş 

hattının görüntüsü üzerine iki farklı makale yazılabileceği 

görüşündedir. Bu durumu Türklerin felakete uğramalarına neden olan 

hali de aza kanaat etmeleri ve hatta kötülüğe razı olmalarının neden 

olduğuna bağlamaktadır.  Bu fikrini şöyle destekler:“Türkler asırlardan 

beri hayatı çok karışık ve can sıkıcı, zor bir şey olarak gördüklerinden, bununla 

uğraşmaktan, kısmet ve talihe karşı durmaktan vazgeçmişlerdi. Bu kadar 

gürültüler içinde deli olmaktansa, ölmeyi daha hayırlı bulurlardı. Akıllı 

Müslüman, ‘Kendimi yormaktansa iki paralık tere ile geçinir giderim’ derdi. Bu 

da bir bakış açısıdır tabi ama Bulgarlarınki böyle değildi. Böyle olmadığı için de 

galip geldiler. İstanbul’da ise herkes eğlencede. Bu arada herhangi bir top 

mermisi, trompet sesi, yıkılmış duvarlara, asırlardan beri ölmüş olan Türklere 

etki etmez. Ah, ruhsuz şehir! Savaş sona erdi peki acaba bu şehir halkı ciddi bir 

şekilde şu savaşa düşünce ve bakışlarını yöneltti mi?”87 

Halk genel anlamda barış yapılmasına sıcak bakmaktadır ama 

burada Remond’un gözlemlerindeki ayrıntı dikkat çekicidir: “Birçok Laz 

ve Kürt gönüllüsü görüyorduk. Beş aydan beri evlerini ve tarlalarını bırakıp 

buraya gelmiş olan bu mert adamlar savaşıyorlardı. Tarlaları ekilmeksizin 

kaldığı gibi hayatları pahasına olan evleri de kim bilir ne olmuştu. Böyle olduğu 

halde antlaşmaya en fazla düşman olan yine kendileriydi. Sıkıntı ve 

güçlüklerden yorulmuşsalar da yüce ve asil bir emel uğruna ızdıraplara 

tahammül ettikleri anlaşılıyordu.”88 

Feldmann’ın gözlemlerine göre Mart ayının ikinci yarısında artık 

İstanbul’da savaş bıkkınlığı tamamen hissedilmektedir Aslında tüm 

dünya barışı istiyordur. Ama Edirne’nin başarılı bir savunmaya rağmen 

düşmesi kabul edilse de teslimiyeti kabul edilemiyordur. Böylesi bir 

durumda iç karışıklıkların patlak vermesi kaçınılmaz olabilirdi. 

Feldmann durumu şöyle özetler “Silahın şerefi kurtarılmıştı, barışın yolu 

ise şimdi artık açılmıştı.”89 30 Mayıs 1913’de Osmanlı İmparatorluğu ve 

Balkan Devletleri arasında barış antlaşması yapıldı ve Londra 

Konferansı toplandı. Midye-Enez Hattı Osmanlı-Bulgar sınırı oldu.  

Edirne, Dedeağaç, Trakya Bulgaristan’a verildi. Güney Makedonya Girit 
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ve Selanik Yunanistan’a, Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan’a, Silistre 

ise Romanya’ya verildi. 90 

Sonuç 

Bir devlet olmanın nitelikleri bellidir; otorite, güven, emniyet… 

Sadece topraklarını yitirmesiyle değil o nitelikleri kaybeden bir devlet 

asıl yok olmaya başlar. Dolayısıyla Osmanlı’yı çökerten olay Balkan 

Savaşları’dır. Ayrıca bu dönemde din, siyaset, milliyet iç içe ama 

kayıptır. Birbirinin içinden çıkan bu kavramlar, bir diğerinin içini 

doldurmuş ve ilerleyen süreçlerde halk üzerinde oluşan algı farklarına 

dayalı kargaşa ve anlaşmazlıkları beraberinde getirmiştir. Oysa hepsi 

kendi içine anlamlı, birebir kendince anlaşılması gereken kavramlardır. 

Bu döneme ilişkin ve bahsedilen üç kavramı da içeren “Osmanlılık” algı 

farklılıklarındaki kargaşaya en önemli örnektir. Siyasi bir kimlik iken, 

Hıristiyanlar tarafından kendilerinin asimilasyonunu hedef alan 

ideolojik bir tuzak olarak göründüğünden, “Osmanlı” olmayı gerçek 

anlamda bir türlü kabul etmemişlerdir. Kabul edenler çıkarlarını ön 

planda tutan zengin ama küçük gruplardır. İstanbul’un zengin Rum ve 

Ermenileri gibi… Müslümanlar ise Osmanlılığı Müslümanlığın bir 

parçası olarak görmüşlerdir.91 Dolayısıyla bu algı farkları muhabirlerin 

gözlemlediği birçok olayda ortaya çıkmış, Balkan Savaşı sürecinde etkili 

olmuştur. 

Muhabirlerin gözlemlerine göre; Balkan Savaşı’na Osmanlı halkı 

başlangıçta istekli ve coşkulu ancak genel olarak fikirde ve fiilde, 

kayıtsız bir tutumdadır. Türklerde hissiz ve ümitsiz veya köklü dinsel 

inançlara dayalı kaderci bir genel algı gözlemlendiği ifade edilir. 

Osmanlı’nın diğer halkları Rum, Ermeni, Yahudi… milletlerinin, 

Osmanlı’nın mağlubiyetinden memnun görüntüler sergiledikleri, çünkü 

Osmanlı İmparatorluğu’nu vatanları olarak görmedikleri belirtilir. Hatta 

Osmanlı halkının yarısının diğer yarısından nefret ettiği tespitleri 

üzerinde durulmaktadır. Devletlerin çöküş tarihlerine bakıldığında iç 

çekişmeler ve halkın birbirine olan nefretlerinin, bu sürece etkileri 

belirgindir. Clausewit, savaşın doğasını tanımlarken üçlü bir sistem 

                                                 
90 Halil Akman, Paylaşılamayan Balkanlar, IQ Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 89 
91 Kemal Karpat,Osmanlı Nüfusu (1830-1914), çev.Bahar Tırnakçı, Türkiye Ekonomik ve 
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oluşturur: “Ordu, devlet, halk.” Bu kavramların her birinin diğerine olan 

yakınlığı eşit olduğu sürece o savaşta sonucun beklendiği şekilde gelişmesi 

daha muhtemel olacaktır. Savaşın doğasında halk, önemli bir belirleyicidir, 

onun savaşa karşı tutumu, milliyetçi algılarla tetiklenen savaşlarda 

halkın ordusuyla topyekün cephelenmesi gerekirken, muhabirlerin 

gözlemlerinden Balkan Savaşları’nda genel anlamda bu durumun 

gerçekleşmediği kanaatine varılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

galibiyeti için savaşmak bir yana, kendi halkındaki farklı etnik 

unsurların, hâkimiyeti altındaki ülkenin mağlubiyetinden 

memnuniyetleri ortaya konmuştur. Bu sayede savaş muhabirlerinin 

gözlemleri ışığında Balkan Savaşı’na ilişkin Osmanlı halkının farklı 

unsurlarının bakış açıları, tutum ve algıları değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

SORU –CEVAP KISMI 

 

 SORU 1. (E) Hv.Öğ.Kd.Alb.Dr.Rıfat UÇAROL): Düvel-i 

Muazzama denilince ne anlamak gerekir? 

 CEVAP 1: (Yrd.Doç Dr. Bilgin ÇELİK): Düvel-i Muazzama bugün 

bizim kullandığımız büyük devletler tanımlanmaktadır. Viyana’dan sonra 

başlayan süreç içinde özellikle Avrupa’nın kaderini belirleyen devletler olarak 

dikkati çekiyor. Başlangıçta bunun içinde Prusya var sonra onun yerini 

Almanya almış olacaktır. İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya-Macaristan 

bunun içindedir. Bunlar aslında bugünkü Avrupa’nın da tarihsel altyapısını 

oluşturmuşlardır. Avrupa’daki gelişmeleri biz kendimiz tayin etmeliyiz şeklinde 

bir süreçten geçmişlerdir. Bu anlamda Düvel-i Muazzama’ nın uyumlu olması 

önemlidir. Özellikle anlaşamadıkları konularda birbirleriyle çatışmaktan 

kaçınırlar. Ve sonuç itibariyle Rusya bunu değiştirmek istediği için 1877-78’de 

Berlin’de. Bu anlamda Düvel-i Muazzama kavramı Osmanlı litaretürüne daha 

sonra 19’ncu yüzyılın son döneminde girmiştir. 

 

 SORU 2: (E) Hv.Öğ.Kd.Alb.Dr.Rıfat UÇAROL : ABD ve 

Japonya da 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci yüzyılın başı büyük devletti. 

Şunu söylemek istiyorum her büyük devlet Düvel-i Muazzama mıdır?  

 CEVAP 2: Yrd.Doç Dr. Bilgin ÇELİK : Osmanlı alt yapısında onlar 

yok, doğrudan sistemin içerisinde görülmüyorlar başlangıçta, daha çok 

Avrupalı devletler görülüyor ama tabi o ülkelerle ilişkiler geliştiriliyor. 

 (E) Hv.Öğ.Kd.Alb.Dr.Rıfat UÇAROL : 1856 Paris Anlaşması’ na ve 

kongresine katılıp Paris Anlaşması’ na imzası olan devletlerdir. Bu Osmanlı 

tarihinde çok iyi bilinmesi gerekir. Çünkü her büyük devlet Düvel-i Muazzama 

değildir neden çünkü Paris Barış Anlaşması’ nda şu maddeler vardır. Bir tanesi 

“Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak” Herkes güne ışık tutan Türkiye-

Avrupa Birliği ilişkileri 1859’da başlatmış halbuki Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkileri 1856 Paris Anlaşmasıyla başlar. Dolayısıyla Paris Barış 

Anlaşması’nda imzası olan devletlerin şöyle bir şeyi var. Avrupa Devleti 

sayılacak ve Osmanlı Devleti Avrupa Devleti hukukuna dahil olacaktır. Daha 
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önemlisi asıl büyük devletlerin bundan böyle Osmanlı Devleti’nin hem iç ve dış 

işlerine karışmasını sağlayarak hukuk yönünden Osmanlı Devleti’ nin toprak 

bütünlüğünü garanti edecektir. Kısacası Osmanlı Devleti’ni vesayet altına alan 

devletlerdir. Bu Düvel-i Muazzama hukuk yönünden de Osmanlı Devleti 

tarafından maalesef kabul edilmiştir.  

 

 SORU 3: (Kur.Alb.Hasip SAYGILI) : Prizen Birliği’ nin teşkil 

edilmesinde sonradan bastırma niyetine gitmesine rağmen başlangıçta 

Padişahın da desteği var mıydı?  

 CEVAP 3: (Yrd.Doç Dr. Bilgin ÇELİK): Evet başlangıçta sarayın göz 

yumduğu batılı literatürde el altından desteklediğini ifade ediyorlar. Fakat 

sarayın beklentisi ile onların beklentisi arasında farklılıklar var. Hatta onların 

kendi içerisinde görüş ayrılıkları var. Fakat zaman içinde yavaş yavaş 

Abdülhamid büyük güçlerle karşı karşıya kaldığında bu birliğin artık işlevsiz 

haline gelmesi gerektiğini düşünüyor çünkü daha büyük bedeller ödemek gibi 

bir ihtimal vardı. 1881’de bu birlik dağıldığında liderleri sürgüne giderler. Ama 

bu Arnavut milliyetçiliği için siyasallaşma süreci anlamında bir başlangıçtır. 

Çünkü Prizen Birliği üç yıllık bir süreçtir düşünsel anlamda bir altyapı 

oluşturmuştur ve ondan sonraki Arnavut Milliyetçiliği’nin de çıkış noktası 

olacaktır. Bu anlamda Karadağ’a yaptığı etkiler bir anlamda Arnavut 

Milliyetçiliği’ni de etkiliyor ama dönüşüm sürecinde Karadağ Arnavutları 

sahiplenen bir konuma geliyor bu da Osmanlı ile ilişkilerin ne kadar değiştiğini 

gösteriyor.  
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE BALKAN 

SAVAŞLARININ ETKİSİ 

Oğuz KAZMAZ1 

1. Millet Nedir? 

Millet kavramı, esas olarak siyaset biliminin inceleme 

konusudur. Bir millet kendi devleti içerisinde açıkça gösterilebilecek ve 

bu yüzden de genellikle kendi devletini kurmak isteyecek olan 

toplumdur (Weber, 2006, s. 185) 

Bu kavram ilk kez Fransız milliyetçiliğinin babası olarak 

tanımlayabileceğimiz Ernest Renan tarafından açıklanmıştır. Renan; 

milleti bir manevi ruh, bir manevi ilke olarak tanımlamıştır. Bu ruhu 

sadece iki şeyin oluşturduğundan bahseder. Bunlardan birisi geçmişe, 

diğeri ise şimdiye aittir. Biri zengin anılar mirasının müşterek sahipliği, 

diğeri, gerçek rıza birlikte yaşama arzusu, herkesi ortaklaştıran mirasa 

devam vermeye devam etme iradesidir. Renan’a göre insan ve toplum 

irticalen ortaya çıkmış bir olgu değildir. Millet de birey örneğinde 

olduğu gibi birden ortaya çıkmamıştır. Gayret, fedakârlık ve 

adanmışlıkla dolu uzun bir geçmişin nihai halidir. Renan millet olmanın 

koşullarını; Geçmişte ortak zaferlere, bugün ortak bir iradeye sahip 

olmak, birlikte büyük işler başarmış olmak ve yine aynısını yapmayı 

istemek olarak belirtmiştir. Milleti, katlanılan ve tekrar katlanmaya hazır 

olunan fedakârlıklara ait olan duygunun yarattığı bir dayanışma olarak 

görür. (Kerestecioğlu, Milliyetçilik: " Uyuyan Güzeli Uyandıran 

Prens"ten Frenkeştayn'ın Canavarına, 2007, s. 320) 

Jean Jacques Rousseau’da milleti “genel irade” olarak belirtmiş 

ve hükümetin bu “genel irade”ye dayanması gerektiğini söylemiştir. 

(Türköne, 2007, s. 635) 

Ernest Gellner ise milletin iki çeşit tanımını yapmaktadır. 

İki insan, ancak ve ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa 

aynı millettendirler. Burada kültür, bir düşünceler, işaretler ve 
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çağrışımlar, davranış ve iletişim biçimleri sistemi anlamına 

gelmektedir. 

İki insan, ancak ve ancak birbirlerini aynı milletin üyesi 

olarak kabul ediyorlarsa aynı millete mensup demektirler. Bir 

başka deyişle, ulusları insanlar yaratır; uluslar kendi inanç, 

sadakat ve dayanışmalarının ürünüdür. (Gellner, 2006, s. 78). 

Benedict Anderson ise milleti antropolojik açıdan tanımlamıştır. 

Anderson’ göre millet; hayal edilmiş bir siyasal topluluktur, kendisine 

aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde 

hayal edilmiş bir cemaattir. Anderson ulusu; sınırlı, egemen ve cemaat 

olarak hayal eder. Anderson’a göre ulus sınırlıdır çünkü nicel olarak 

önemli bir büyüklük teşkil etse de insanlığın tümünü kapsamaz. 

Egemendir çünkü Aydınlanma Dönemi ve Fransız İhtilalı’nın getirdiği 

özgürlüğün amblemi ve mihenk taşıdır. Cemaattir çünkü derin ve yatay 

bir yoldaşlık olarak tasarlanmıştır. (Anderson, 1993, ss. 20-22) 

Eric Hobsbawm ise milleti ne asli ne de değişmez bir toplumsal 

birim olarak görmektedir. Milletin yalnızca özgül ve tarihsel bakımdan 

yakın bir döneme aitliğini belirtir. Millet ancak belli bir modern 

teritoryal devletle, “milli devlet’le ilişkilendirildiği kadarıyla bir 

toplumsal birimdir; bununla ilişkilendirmedikçe milleti ve milliyeti 

tartışmanın hiçbir yaran yoktur. (Hobsbawm, 1995) 

Anthony D. Smith ise milleti; tarihi bir toprağı – ülkeyi, ortak 

mitler ve tarihi belleği, kitlesel bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, 

ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğunun adı olarak 

tanımlar. (Smith, 1994, s. 32) 

Mustafa Kemal Atatürk’ün millet tanımı ise: “Bir 

harstan(kültürden) olan insanlardan mürekkep(oluşmuş) cemiyete 

millet denir” şeklindedir. (Dayı, 2008, s. 32) 

Baskın Oran ise milleti toplumsal olgu olarak kabul etmiş ve 

feodal toplumun bünyesinin bozulması ile ortaya çıkan bir toplumsal 

ürün olduğunu belirtmiştir. (Oran, 1977, s. 27) 

Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde ise millet 

tanımını; dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından ortak 
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olan, aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan bir zümre olarak 

tanımlamaktadır. (Oba, 1995, s. 18) 

Yusuf Akçura ise milleti ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı 

sosyal vicdanında birlik ve beraberlik meydana gelmiş insan topluluğu 

olarak tanımlamıştır. (Akçura, 2007, s. 25) 

Yazılan tüm bu kuramcılar ve yapılan genel tanımlardan 

varabileceğimiz ortak nokta; belli bir insan topluluğunun kendi 

varlıklarını meşrulaştırma aracı olarak milleti yarattıklarını 

gözlemleyebiliriz. Genel olarak millet kültürel, siyasi ve psikolojik 

faktörlerin bileşiminin biçimlendirdiği karmaşık bir olgudur. Kültürel 

olarak bir millet, genel bir dilin, dinin, tarihin ve geleneklerin bir araya 

getirdiği bir topluluktur; her ne kadar milletler farklı düzeylerde 

heterojen bir yapı sergileseler de. Siyasî olarak ise, kendilerini doğal bir 

siyasî cemaat olarak gören insanların meydana getirdiği gruptur. Klasik 

hali ile bu grup ayrı bir devlet sahibi olma arzusunu ifade eder. Siyasi 

millet olma durumu, sivil bir bilinç ve bağlılık şeklinde de kendini 

gösterir. Psikolojik olarak millet, bir vatanseverlik formu içinde ortak bir 

bağlılık duygusunu paylaşan insanlardan meydana gelir. (Türköne, 

2007, s. 633) Millet ne açıdan ele alınırsa alınsın insanlara bir aidiyet bağı 

ve kimlik veren bir sosyal olgudur. 

2. Milliyetçilik Nedir? 

Entelektüel tarihçi Elie Kedourie milliyetçiliği 19. Yüzyılın 

başlarında, Avrupa’da üretilmiş bir doktrin olarak tanımlar. Nüfusun 

yönetime el koyması mubah olan kesimini belirlemeye, devlet gücünün 

meşru kullanımına ve bir devletler toplumunun düzgün işleyişine 

yönelik kriterler sunar gibi gözüktüğünü belirtir. Kedourie’ye göre bu 

doktrin kısaca, insanlığın doğal olarak uluslara ayrıldığını, ulusların 

birbirinden ayrı, anlaşılabilir bazı karakteristik özelliklerle bilindiğini ve 

tek meşru yönetim biçiminin, ulusun kendi kendini yönettiği sistem 

olduğunu savunur. (Calhoun, 2009, s. 16) 

Milliyetçilik, bir duyuş bir düşünüş ve hareket ediş tarzı olarak 

on sekizinci yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da ortaya çıktı. Tarihsel 

koşullar binlerce yıl evrim geçire geçire dünyanın bu köşesinde belli bir 

sosyo ekonomik düzen yaratmış, bu üretim biçiminin ortaya çıkardığı 

millet denilen toplumsal örgütlenme biçimi ile onun “ulusal” boyutlara 
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ulaşmış devleti Milliyetçilik adı verilen bir akımın ortaya çıkmasını 

gerektirmişti. (Oran, 1977, s. 2) 

Milliyetçilik, en basit ifade ile vatanseverliğin ve millete tabi 

olma şuurunun bir kaynaşımı olarak da tarif edilebilir. Millete tabi olma 

şuuru ise fiziki coğrafya veya biyolojik ırktan değil kültürel ve tarihi 

güçlerden alınır. Bunlar ise dil ve tarihi geleneklerdir. Tarihi gelenekler; 

din, bir toprak parçasına olan bağlılık, siyasi geçmiş, mücadele 

geçmişi(yiğitlik ve cesaretin harcandığı ucunda galibiyet ve mağlubiyet 

olan mücadeleler), sınaî ve ekonomik geçmiş ve kültürel geçmiş olarak 

sıralanabilir. (Hayes, 2010, ss. 12-15) 

Milliyetçilik öncelikle siyasal birim ile ulusal birimin 

çakışmalarını öngören siyasal bir ilkedir. Etnik sınırların siyasal sınırlar 

ötesine taşınmamasını ve özellikle bir devlet içerisindeki etnik sınırların 

iktidar sahipleri ile yönetenleri birbirinden ayırmamasını öngören bir 

siyasal meşruiyet kuramıdır (Gellner, 2006, s. 71) 

İdeoloji her şeyden önce bir dünya görüşüdür. İçinde 

yaşadığımız dünyanın nasıl bir dünya olduğunu bize anlatmaya çalışır. 

Toplumsal gerçeklik insanlar için oldukça karmaşıktır ve insanın kendi 

başına bu gerçeklikleri anlayabilmesi, açıklayabilmesi, sebepler ile 

sonuçlar arasında ilişki kurabilmesi ve seçenekler karşısında rotasını 

belirleyebilmesi zordur. İdeoloji kendini ele vermeyen, açıklanmayan 

toplumsal gerçekliği anlaşılabilir hale getirme, deşifre etme işlevini 

görür, sosyo – politik seçenekler karşısında yol göstererek bireyin tercih 

yapmasını kolaylaştırır. İdeolojiler, insanların ve toplulukların eline 

tutuşturulmuş yol haritalarıdır (Örs, 2007, s. 10) Bu açıdan milliyetçilik, 

bir ideoloji olarak teorik yanı zayıf ancak siyasal bir pratik olarak 

oldukça etkili bir harekettir (Kerestecioğlu, 2007, s. 309) 

Milliyetçiliğin temel meselesi ulus devlettir. Esas amaç ulus 

devleti yaratmaktır. Max Weber devlet için : “Devlet, toplumda meşru 

şiddet tekelini elinde bulunduran kurumdur” olarak tanımlar. Yine 

Weber milletin dayanağını ise ekonomik bir kökene değil, iktidar 

mevkilerinin tarihi kazanımındaki zengin politik yapılardan küçük 

burjuva kitlelerinin saygınlık düşüncelerine dayandırır (Weber, 2006, s. 

181) 
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Ulus ve ulus devlet birbirlerini tamamlar. Ulusçuluk ise söz 

konusu bu olguları harekete geçiren ve gerçekleştiren siyasi akım olarak 

ortaya çıkar. Ulus devlet ortaçağın siyasi örgütlerinin ve soylu kökenli 

krallıklarının karşıtı yeni bir siyasal örgütlenmedir. Ulus devlet eşitlikçi 

bir siyasi katılım üzerine kuruludur. Siyasi erkler tümü ile ulus adına 

iktidarın tekelinde toplanmıştır. Milliyetçilik temelinde bu yeni 

örgütlenmeyi gerçekleştirmeye yönelik siyasi ve kültürel hareketlerin 

adıdır. Ulusal birlik duygusu ve bu duygu etrafında gelişen milliyetçilik, 

yönetimle yönetilenler arasında bir tür köprü ve bağdır (Kerestecioğlu, 

1998, s. 2) 

Milliyetçi hareketlenme bir topluluğun siyasal ve ekonomik 

egemenliği ele geçirme ya da pekiştirme mücadelesidir. Milliyetçiler 

kendi topluluklarının siyasal ve ekonomik kaderlerini eline alma ve 

çıkarlarını koruma hakkını talep ederler. Sloganlarını daha şimdiden 

kurulabilir durumda olan ve yalnızca pekiştirilmesi gereken ya da bazen 

yalnızca gerçekleştirilmeyi bekleyen bir projeden ibaret olan bir devlete 

gönderme ile belirlerler. Bir etnik özgüllüğün öne çıkarılması 

söylemlerine bazen dayanak olsa da hedeflerini değiştirmez. 

Bunu sınıflandırmak için iki karşıtlık kullanılır. “Perennialist” ve 

“Modernist” kuramlar iki karşıtlık içine konur.   

Perennialist’ler milliyetçiliği çağları kat etmiş eski ulusal 

kimliklerin dışavurumu olduğunu postüle eder. Milliyetçilik kadim 

zamanlardan beri vardı ve ezel – ebed çizgisinde milletlerinin kaderinin 

belirleyecektir. Milliyetçilik söz konusu topluluğun ekonomik ve 

toplumsal yapılarının karşı konulmaz dönüşümünün (teknolojik 

ilerleme, toplumsal hiyerarşinin değişime uğraması… ) sonucu olarak 

gören kuramlar ile milliyetçiliğin egemen aktörlerin formüle ettiği 

seçimlerin sonucu olarak betimleyen kuramları karşı karşıya koyar. 

Modernist yapı ise milliyetçiliği içeriği mönüden seçebilecek salt 

bir yapıntı olarak betimler. İcat edilen bir geleneğin ortasında sonradan 

uydurulan ritüeller dizini olarak tanımlar. Milliyetçilik, toplumsal 

kıvam kazanma aracı, topluluk üyeleri arasında etkin bir dayanışma 

yaratmanın ya da pekiştirmenin aracı, bir iç bağlılık etmeni olarak 

algılayan kuramlar ile milliyetçiliği ya toplumsal ve siyasal bir 

tahakküm aracı olarak ya da tahakküm edilenler tarafından 
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özgürleştirme amacı ile kullanılan bir silah olarak gören kuramları karşı 

karşıya koyar.  (Roger, 2008 ss. 3 - 5 ). 

Milliyetçiliğin genel özellikleri ise;  

 Milliyetçilik bir ideoloji olarak teorik yanı zayıf, ancak 

siyasal bir pratik olarak oldukça etkili bir harekettir. 

 Diğer ideolojilerden farklı olarak ünlü teorisyenleri yoktur, 

her milliyetçiliğin kendine ait teorisyeni vardır. 

 Son 200 yıllık siyasal gelişmelerin çatısını oluşturur. 

 Ancak kendisi muğlâktır. 

 Kitlelere ulaşma gücü yüksektir. Çünkü içi boş bir 

ideolojidir. İçi istenildiği gibi doldurularak, bir öteki yaratılarak, 

kitlelere ulaşılır. 

 Evrensel nitelikli ilkeleri yoktur. 

 Bu alanda yapılan ilk çalışma 1907’de Almanya’da 

yapılmıştır. Bu çalışmada milletin ne olduğu açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

 Sistematik olarak 1.Dünya Savaşı’ndan sonra incelenemeye 

başlanmıştır. 

 İktidarı ele geçirmeye çalışan ve bunu kendi söylevleri ile 

meşrulaştıran bir ideolojidir. 

 Milliyetçi iddialar kendisine ait bir milletin olduğu 

varsayımına dayanır ve bu milletin çıkarını her şeyden üstün 

görür. 

 Millet siyasal egemenliğini kendisi kullanmalı bağımsız 

olmalıdır fikri ideolojinin çatısıdır (Kerestecioğlu, 2007, ss. 309-

311) 

3. Balkan Savaşlarının Türk Milliyetçiliğine Etkileri 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile gelen yeniliklerden 

birisi de siyasi fikir akımlarıdır. 

 

Bu akımlar: 

1. Garpçılık 

2. İslamcılık 

3. Türkçülük 
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4. İlmi İçtima 

5. Sosyalizm dir. (Tunaya, 2004, s. 67) 

Türk Milliyetçiliğinin ilk adımları Jön Türkler vasıtası ile atılmış 

fakat derlenip toparlanıp, sistematik açıdan değerlendirilmesi İkinci 

Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçüler ile sağlanmıştır. (Tunaya, 2004, s. 75) 

Bu dönemde ciddi olarak devletin varlığının devam edemeyeceği fikri 

insanların zihinlerinde yer edinmeye başlamış ve bu durum için çeşitli 

düşünceler ortaya çıkmıştır. Türkçülük de bunlardan birisidir. Türkçüler 

devletin bu kaostan Türkleşmek sayesinde çıkacağını öngörmüşlerdir. 

Bunun için Osmanlı bayrağı altında şuursuz bir hayat geçiren Türkler 

bir millet haline getirilmeli idi. Bunun için Türkler milli bir vicdana 

sahip kılınacak, milliyetlerini idrak edeceklerdi. Milli varlıklarına, 

şahsiyetlerine şuur kesbedecekler idi. Bu sayede sarsılan Osmanlı 

saltanatının dayanakları yeniden kuvvetlendirilecek idi. İçte bu 

birliktelik sağlandığında bu sefer adım dışa doğru atılacak ve diğer 

ülkelerde yaşayan Türklere ulaşılacaktı. (Tunaya, 2004, s. 75) 

Milliyetçiliğin Osmanlı toplumunda bu dönemden önce 

sivrilememesinin başlıca nedenleri: 

 Monarşik Yapı 

 Teokratik Yapı 

 Sınıfsal ve Kültürel Yapı(Osmanlı Millet Sistemi) olarak 

sıralanılabilir.  

Osmanlı Devleti’nde Monark her şeye hâkim bir unsur idi. 

Osmanlı ailesi olmadan devlet var olamaz idi. Zamanla Bizans Devlet 

Geleneği Türk Devlet Töresi’nin yerini almış ve fetih edilen 

coğrafyalardan yapılan devşirmeler Türk Aile Geleneği’nin zamanla 

bozulmasına yol açmıştır. Bundan dolayı Monark’ın saltanatını 

garantilemek için sağladığı “destekler” devletin ana etnik grubundan 

zamanla ulaşmasına vesile olmuştur. 

Türkler İslam dinini kabul etmesi ile İslam Dünyası’nın 

koruyuculuğunu üstlenmişler ve dine bağlılık bir ideoloji haline 

gelmiştir. Bu ideoloji zamanla o derece güçlenmiştir ki özel ve kamusal 

hayatın gerçek temeli olmuş, hukukun, eğitimin kaynağı olmuştur. 

İmparatorluktaki ayrım Müslim ve gayrimüslim şeklinde yapılmış, Türk 

olmak ya da olmamanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Bu sayede 
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Osmanlılar milliyet ayrımını ortadan kaldırıp din ayrımına dayanan 

toplum modeli kurmuşlar, milliyetler arasındaki muhtemel çatışmaları 

dinler arasındaki sürtüşmelere döndürmüştür. 

Yapılan çalışmalarda toplumsal yapı genellikle iki ana sınıfa 

ayrılmıştır. Devlet memurları diyebileceğimiz; asker, saray, mülki idare 

ve ulemadan bir sınıf oluşmuş, reaya adı altında vergi verip hükümete 

katılmayan Müslüman ve gayrimüslimler bir sınıf oluşturmuştur. 

Toplumda zenginlik edinme kaynağı “gaza” esasına dayandığı için 

üretim “bir hırka bir lokma” felsefesine dayanan ihtiyaçlar kadar 

yapılan üretim idi. Üretim ile bir artı değer sağlanması 

hedeflenmiyordu. Bunun sonucunda modernleşmenin öncülüğünü 

yapacak olan bir burjuva topluluğu oluşamamıştır. Bu anlayışın tamamı 

ile aksi iki kutbun oluşmasına vesile olmuştur. Taşra ve Saray adı 

verilen iki kültür doğmuştur. Bu sayede insan cemaatleri arasında 

birliktelik yerine ayrılık ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde iktidara 

tehdit olmaları gerekçesi ile ortadan kaldırılan Türk aileleri de bu sürece 

ket vurmuştur. Eğitimin dini temellere oturtulması sonucu tarih ve 

kültürle bağlantısı bulunmayıp dinin etkisinde ve Türkçe olmayan 

eğitim, milli bilincin oluşmasını engellemiştir. 

Bu düzene en büyük darbe Balkan Savaşları ile gelmiştir. Balkan 

topraklarının kaybı ile Müslüman tebaadan oluşan bir Osmanlı 

Toplumu ortaya çıkarmış fakat bu sanılanın aksine birleşmenin değil 

çözünmenin öncüsü olmuştur. Bu gelişmeler üzerine devlet 

idarecilerinin, devleti ayakta tutabilmek için Türk unsuruna 

dayanmaktan başka bir seçenekleri kalmamıştır. (Oba, 1995, s. 31-48) 

Balkan ulusları arasında milliyetçi hareketlerin güçlenip Osmanlı 

Devleti’ne akrşı topyekün bir mücadeleye girmesi sonucu Rumeli 

toprakları birer birer elden çıkmış ve bu durum Türk milliyetçiliğinin 

doğuşunda önemli rol oynamıştır. Balkan toprakları Devletin kuruluş ve 

yükseliş dönemlerinde  fetih edildikten sonra, bir iskan politikası 

dahilinde bu bölgeye Anadolu’dan Müslüman – Türk aileler göç 

ettirilierek bölgedeki ekilebilen arazilere sahip olunmak amaçlanmış ve 

bu politika başarılı olmuştur. Fakat Balkan topraklarının zamanla elden 

çıkması ile bölgede yaşayan Türk nüfus elindeki gücü kaybetti. Bunun 

sonucundan zorunlu bir göç dalgası daha yaşandı Balkan 

topraklarından. Bu sefer yaşan göç aksi yönde gerçekleşti. Bölgedeki 
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Türk nüfusu Anadolu’ya geri döndü. Bu göç ile gelen binlerce insan çok 

sevdikleri Rumeli’den anavatana gelip yerleşirken, “Rumeli sılasını” ve 

Balkan uluslarının bu süreçte kendilerine yaptıkları eziyetleri sıklıkla 

dile getirdiler. Bu halk arasında milliyetçi hislerin doğmasına neden 

olmuştur. Gayrimüslim topluluğun büyük devletlerin desteğini alarak 

Müslüman tebaanın hiç alışık olmadığı türden yeni haklar elde etmesi 

de milli onuru rencide etmek sureti ile, Türkler arasında milliyetçilik 

hislerini dürtmekten geri kalmamıştır. (Oba, 1995, s. 63) 

Milliyetçi nitelikte ilk örgütlenme 7 Ocak 1909’da kurulan “Türk 

Derneği” ile olmuştur. Bu dernek bir kültür derneği idi ve üyeleri 

arasında Avrupalılarda vardı. 31 Ağustos 1911’de “Türk Yurdu 

Cemiyeti” kurularak ikinci örgütlenmede kuruldu. Derneğin asli amacı 

öğrencilere yurt sağlamak idi. Dernek Türkçülüğün gelişmesinde önemli 

yeri olan “Türk Yurdu” dergisini de çıkarmıştır. 25 Mart 1912’de ise 

“Türk Ocağı” derneği kurulmuştur. Bu süreç içinde örgütlenmede 

yoğun bir artışın olmasının sebebi Balkan Savaşı’nın patlak vermesi ile 

Osmanlı Rumelisi’nin hemen tümünün elden çıkması ile Osmanlıcılık 

ideolojisinin iflası, somut olarak, fiilen ortaya çıktı. Türk milliyetçiliğinin 

gelişmemesinin en önemli nedeni olan çok uluslu imparatorluk yapısı 

yavaşça ortadan kalkmakta idi. Artık Edirne gibi payitahtlık yapmış bir 

şehrin bile elden çıkmaya başlaması ya da tehlikeye girmesi, Türklük 

bilincinin etkili bir savunma silahı olarak yayılması gerektiğini 

gösteriyor idi. (Akşin, 2008, s. 86 - 87) 

Bu anlayışa ilk tepki İslamcılık fikrini benimseyenlerden geldi. 

İslamcılar, Türkçülüğün Balkan Savaşları’nn bütün zararlarının 

toplamından daha kötü zararlar doğuracağı öngörülmekte idi. Bu 

anlayışa göre Türklük diye bir şey yoktur. Kendisini Türk sananların 

damarlarında akan kan, Osmanlı kanıdır. Osmanlı dili gibi, Osmanlı 

milliyeti de yüzyıllar boyu çeşitli ırkların karışımından meydana gelmiş 

bir milliyet olduğuna dair tezler üretmişlerdir. İslamcı akıma göre Türk 

milliyetçiliği, Arnavutların, Kürtlerin, Arapların da kavmiyet davalarına 

düşmelerine yol açacak, Ermeni, Bulgar, Yunan milliyetçiliği nasıl 

Osmanlı birliğini parçalıyor ise bu da İslam birliğini parçalayacaktır 

öngörüsü hakim kanıdır. Bu öngörüye Kırımlı İsmail Gaspirinski, 

Osmanlı tebaası içinde milliyetçilik hareketlerinin yeni olmadığı 

yaklaşık seksen yıldır bu topraklarda farklı gruplar kendi milliyetçilik 
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hareketlerini başlattığını hatırlatır. Türk milliyetçiliğinin ise bunların 

nedeni değil, sonucu olduğu çıkarımında bulunur. Bu fikirler Balkan 

Savaşları sonucunda ete kemiğe bürünmüş, Türk milliyetçiliğinin en 

etkili organı olan “Türk Yurdu” dergisinde Ahmet Agayef(daha sonra 

Ağaoğlu) bu konu ele alan bir yazı dizisi yayımlamıştır. (Berkes, 2008, s. 

436-437) 

Balkan Savaşları Türk milliyetçiliği tarihinde belirleyici bir rol 

oynamamıştır. Ama Osmanlı devleti’nin Avrupa’daki topraklarının 

büyük kısmının yitirilmesine yol açan bu savaşların siyasi sınıfta ve 

kamuoyunda büyük şok yarattığı ve kentli kitleleri milliyetçi grupların 

sloganlarına ve düşüncelerine daha açık hale getirdiği bir gerçekliktir. 

(Georgeon, 2009, s. 27) 

Balkan Savaşlarında sivil Müslüman ahalinin maruz kaldığı 

muamelenin en önemli nedeni, Balkan devletlerinde egemen olan 

“dışlayıcı milliyetçilik ideolojisi” idi. Devletin yönetim kademesine 

egemen olan İttihad ve Terakki Cemiyeti önderlerinin çoğu Balkan 

mağlubiyetinin asıl suçlusu olarak gayrimüslimleri görüyorlar idi. 

Balkan Savaşlarının ardından devletin Hristiyan nüfustan ve onların yol 

açtığı problemlerden kurtuluduğuna nerdeyse sevindiler. Yeni 

hedeflerini Goltz Paşa’nın daha önce önerdiği gibi, Edirne ile Halep 

arasındaki coğrafyada tutunmak olarak belirlediler. Balkan 

Savaşlarından sonra İttihad ve Terakki Cemiyeti Osmanlıcılık 

ideolojisini nerdeyse tamamen terk etti. Buna karşılık toplumda ve 

yönetimde Türkçülük akımı güçlendi. Bazı düşünürlere göre bu akım 

zaten İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Osmanlıcılık perdesi altında 

gizlediği bir ajanda idi. (Kutlu, 2007, s. 405) 

Balkan Savaşlarının Türk milliyetçiliğinin oluşumundaki etkisi 

daha ziyade pasif yönü ile, Rumeli’nin yitirilmesinin Osmanlıcılığı 

imkansız kılması itibarıyla kaydedilir. Bu yönden Türk milliyetçiliği, 

Balkan tecrübesine veya Osmanlıcılığın Balkanlarda gördüğü ihanete 

tepkidir. Oysa Balkanlar Türk milliyetçiliğinin oluşumuna pozitif 

yönden de girdiler sağlamıştır. Balkan milliyetçilikleri gerek milli devlet 

kurma ve millet yaratma pratiği için, gerekse milliyetçiliğin militan ve 

popülist bir politik hareket olarak kavramak bakımında, Türk 

milliyetçiliğinin önemli bir esin kaynağını teşkil etmiştir. (Bora, 1997, s. 

189) 
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Sonuç 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından önce topraklarının 

önemli bir bölümü uyuyan güzel ile başlayan Frankeştayn’ın canavarı 

ile biten milliyetçilik ideolojisinin yoğun bir şekilde mesai harcadığı 

alanlar olmuştur. İmparatorluğun kurucu unsuru olan Türk milleti 

kendi ulusal kurtuluş mücadelesini vererek bağımsız bir ulus devlet 

hüviyetine kavuşmuştur. Doğal olarak imparatorluk içerisinde bu 

hüviyete en son geçen milletlerdendir. Türk milliyetçiliğinin 

oluşumunda içte yaşanan gelişmeler dışta yaşananların yanında sönük 

kalmıştır. İmparatorluğun 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başından 

itibaren tamamen çözülüşe girmiş olmasının en önemli sebeplerinden 

birisi de milliyetçilik ideasının Osmanlı topraklarını ziyaretidir. Bu 

durum doğal olarak merkezde bir tepkiye yol açmış ve karşı bir atak 

olarak “Osmanlı” ulusu yaratılmaya çalışılmıştır. Fakat bu üretim süreci 

Balkan Savaşları ile sona ermiş ve Devlet-i Aliye’de bir travma sürecinin 

başlamasına neden olmuştur. Devletin bekası ile kaygılar ciddi ölçüde 

artmıştır. Balkanların kaybı bir sistemli ihanete bağlanmış ve ülke artık 

“Dört yandan düşmanlarla çevrili” ve sürekli yıkıcı bir komploya maruz 

“tehdit altındaki milletten” oluşmakta idi. Bu algılardan dolayı Balkan 

Savaşları Türk milli kimliği ve milliyetçiliği üzerinde önemli etkilere yol 

açmıştır. İlk kez tehdit algılaması bu kadar içten ve tesirli olmuş ve dış 

mihraklar yerini iç mihraklara bırakmıştır. Rumeli’nin yitirilmesi ile 

Osmanlıcılık fikri iflas etmiştir. Buna bir tepki konmuştur. Bu tepkinin 

adı Türk milliyetçiliğidir. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 1.BÖLÜM 

SORU –CEVAP KISMI 

 

SORU 1: (E) Hv.Öğ.Kd.Alb.Dr.Rıfat UÇAROL): Başlık öyle 

geçiyor Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’da azınlık parantez içinde 

millet sistemi. Acaba bu azınlık mı yoksa gayri Müslim mi? Müslim-

gayri Müslim sistemi mi? 

CEVAP 1: (Dr. Fatih ÖZTÜRK):Osmanlı azınlık sistemi denilince 

hukuki literatürde direk olarak gayri müslim olanlar anlaşılıyor yani bir etnik 

kimlik, Müslüman olan Kürt, Arnavut azınlık olarak algılanmıyor. Ama bugün 

modern dünyada biz azınlık dediğimiz zaman üç çeşit azınlık çıkıyor karşımıza. 

Dil açısından azınlık, etnik kimlik açısından azınlık, din açısından azınlık. Ama 

biz Lozan’ı bile imzalarken Osmanlı azınlık modeline göre imzalamışız. Mesela 

Lozan’da Süryaniler yoktur. Bu yüzden 200.000’e yakın şu an Kuzey 

Avrupa’da olan Süryani Türkiye’den acılarla ayrılmıştır. 

 

SORU 2: (E) Hv.Öğ.Kd.Alb.Dr.Rıfat UÇAROL): 1856 Islahat 

Fermanı’ nda askerlik konusunu belirttiniz. Bir de bedel usulü var. 

Bunun hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP 2: (Dr. Fatih ÖZTÜRK): Islahat Fermanı’ nda şunu diyor: 

Müslüman Türk beş sene, herkes neredeyse eşitleniyor ama Müslümanların 

asgari 5 sene askerlik yapma zorunluluğu var. Ama bir gayri Müslim için böyle 

bir şey yok. Gayri Müslim gitmek istiyorsa gidiyor askere fakat zorunluluk 

yoktu. Burada Müslümanların aleyhine bir dengesizlik oluşuyor. Çünkü eşit 

şartlarda vergi ödüyoruz ayrıca ben beş sene vergi ödüyorum. Günümüze 

uyarlayacak olursak “para var gitmiyorum, para yok gidiyorum” bedelli 

askerliğe bakış açısı budur. Bir sosyal hukuk devletinde böyle olmaması lazım. 

Yani bir nevi o dönemde de benzeri bir şey yaşanmıştır. 
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ÖMER SEYFETTİN’İN HİKAYELERİNDE DÜNKÜ BALKANLAR 

Salim DURUKOĞLU1 

1. Edebiyat Tarih Birlikteliği Üzerine 

Türkler Hun Kağanı Attila’nın Avrupa seferleri ile İlk Çağ’ı 

kapatıp Orta Çağ’ı, Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in 

İstanbul’u fethi ile de Orta Çağı kapatıp Yeni Çağ’ı açan ve başlatan bir 

millet olarak üç tarihi çağın ikisinde başrol oynamış, geri kalan zaman 

dilimlerinde ise zaman zaman başka milletlerle başrolü paylaşmıştır. 

Kıpırdak bir millet olan Türkler, atlarını ve akıncılarını dört bir yöne 

sürerek, doğdukları coğrafyanın sınırlarını sürekli genişletmiş, örneğin 

Çinliler gibi doğdukları topraklarda kalmamış, dünyanın üç büyük 

kıtasında at koşturmuş; aynı zamanda birden çok devletle var olmuş,116 

devlet kurmuş ve bu kadar da devlet ve toprak kazanıp kaybetmiş bir 

millettir. Bugün herhangi bir dünya milletini görmezden gelerek bir 

dünya tarihi yazılabilir ama Türklersiz asla… Bu kısa ve anlamlı bahsi 

bağlamak istediğimiz nokta şudur ki tarihi yapmak kadar yazmak da 

önemlidir ve kendi tarihini bilmeyen, yaz-a-mayan insanların, 

milletlerin tarihini başkaları yazar ama kendi bakış açısına ve çıkarlarına 

göre… 

Türklerin vatanına Türkiye diyen ecnebiler, Türklük bilimi ile 

ilgili ilk ve ciddi çalışmaları da yapan insanlardır. Türklük bilimi 

(Türkoloji) kürsülerinde anılan kaynakların bugün itibarıyla bile 

çoğunluğunu yabancı kaynaklar teşkil eder. Tarih bilimini Batılıların 

gözüyle, İsa’nın doğumuna göre şekillenen Milattan önce sonralarla 

(Anna Domini, Before Christ), Batılıların yazdığı kitaplarla yapmaya 

devam ediyoruz. Daha özel ve öznel baktığımızda, bizim miladımızın 

daha başka bir kırılma noktası olması lazımdır. Ömer Seyfettin; tarihi, 

paralel ve karşıt okumalarla zenginleştirmeyi, başka gözle okumayı da 

teklif ettiği hikayelerinde, Batılıların yazdığı kitapların ne çirkin 

iftiralarla dolu olduğunu, bugünkü Türkiyelilik kavramına benzeyen, 

Osmanlılık, Batıcılık, Masonluk vb. denen Türklüğü unutturma 

süreçlerinin bu Batılı bakış açılarıyla nasıl örtüştüğünü görür.  

                                                 
1 Dr. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi 
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Ömer Seyfettinlere gelinceye kadar Osmanlı’da tarih, Hz. 

Muhammet ile başlayan İslam tarihi ve Osman Gazi ya da Ertuğrul Gazi 

Han ile başlayan Osmanlı tarihinden ibaret sanılıyor ve sayılıyordu. 

Ömer Seyfettin Orta Asya kökenli Türk tarihini de bunlara eklemleyen 

isimlerden biridir. Ömer Seyfettin’e göre tarih bilimi, bilinci ve eserleri 

önemlidir. Biz bir ağaca baktığımız zaman onun gövdesini ve 

yapraklarını görür ve ağacı bunların ayakta tuttuğu yanılgısına düşeriz 

ancak ağacı besleyen ve ayakta tutan kökleridir. Tarih milletlerin 

kökleridir, hafızasıdır. Hafızasını kaybeden; anasını, babasını, atasını, 

karısını, çocuklarını, evini, adresini, yolunu, izini hatırla-ya-mayan insan 

için çaresizlik nasıl bir korkunç yazgı ise, tarihlerini bilmeyen milletler 

de hafızasını kaybetmiş insanlara benzerler ve böyle milletler için de 

kaderin öreceği ağlar farklı değildir.  

Tarihi roman gibi, anı gibi türlere de sahip olan; tarihle, sosyal 

politik devirle yolları sıkça kesişen, hayat edebiyatı takip etmek zorunda 

olmasa da, edebiyatın hayatı sımsıkı ve her alanda takip ettiği bir 

gerçeklikte edebiyat; sanat ve sosyal bilimleri sentezleyerek, tarihi 

eserler kadar hatta daha önemli bir üretim, anlatım haline gelebilirler. 

Edebiyat, tarihi kıskandıran bir öğreticiliğe, felsefeyi imrendiren 

anlatma yeteneğine; tarihin, felsefenin, psikoloji ve sosyolojinin asla 

ulaşamayacağı bir etkileme ve çekim gücüne sahiptir. Bu güç ve etkinin 

rüzgarıyla, insanlara tarihi okutmak ve sevdirmek için geniş, büyük ve 

büyüleyici bir imkan kapısıdır edebiyat aynı zamanda… Karl Marx, 

Fransız tarihini öğrenmek isteyenlere Fransız tarihçilerini değil Fransız 

romancılarını tavsiye ederken, edebiyatın tarihe tanıklığının, en az tarih 

bilimi kadar hatta ondan bile değerli olabileceğini ifade ve ispat etmek 

ister. (Tekin, 2001:7)  

Esasen yeni tarihselcilik kuramı da resmi tarihlerin nesnel değil 

öznel olabileceği, sığ ve yetersiz kalabileceği gerçeğinden hareketle, 

tarihin çoklu ve karşıt okumalarla olduğu kadar kardeş etkinlik alanları 

olarak beliren tarih – edebiyat ve diğer sosyal bilimler ilişkisine dayanan 

paralel okumalarla da zenginleştirilmesini önceler, savunur ve bir 

yöntem olarak benimseyip uygular. “Yeni Tarihselcilik ‘aynı tarihsel 

döneme ait yazınsal ve yazınsal olmayan metinlerin paralel okunuşuna 

dayanan bir eleştiri yöntemi olarak’ tanımlanabilir. Buna göre Yeni 

Tarihselcilik tarih ya da edebiyat tarihi yazımında tek kaynağa dayalı bir 
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anlayışı reddeder.” (Kolcu, 2008:392) Yakın tarih örneğinde inkılap 

tarihi araştırmalarının paralel okumaları şu eserler olabilir:  

Falih Rıfkı: Çankaya, Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler, Halide 

Edip: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye; Tarık Buğra: Küçük Ağa, Kemal 

Tahir: Yorgun Savaşçı, Cengiz Dağcı: Yurdunu Kaybeden Adam, Badem 

Dalına Asılı Bebekler, Korkunç Yıllar; şiir örneğinde Muzaffer Sarısözen: 

Tuna Nehri Akmam Diyor, Faruk Nafiz ve Behçet Kemal’in birlikte 

yazdığı Onuncu Yıl Marşı, Mehmet Akif: Çanakkale Şehitleri’ne, anı 

örneğinde Yavuz Bülent Bakiler: Üsküpten Kosovaya vb. Edebi metinler 

hemen her çağın askeri, siyasi, iktisadi, sosyal hayatına ve tarihine ışık 

tutacak zengin içeriğe sahip olduğu için, tarih araştırmalarının 

vazgeçilmez başvuru kaynakları olagelmişlerdir. 

Tarihin gerçekte farkı yaratan ayrıntıdan arındırılmış anlatımı, 

bireylere aşağıdan yukarı yer veren edebiyatın aksine yukarıdan aşağı 

yer veren ve yalnızca kahramanlara ve liderlere odaklanan seçiciliği, 

sade ve yer yer sıkıcı olabilen üslubu, hayatın ruhunu ve karmaşasını 

kucaklayabilmekten, insanların ilgisini çekebilmekten uzaktır. Ömer 

Seyfettin’in hikâyelerinde “Yaptığı ilk şey, mahiyeti itibarıyla sosyal olan 

konuyu ve meseleyi ferdi plana aktarmasıdır. Edebiyatı sosyolojiden ayıran 

başlıca farklardan biri, ferdiyet ve şahsiyeti esas almasıdır. Sosyal hadiseler ve 

fikirler fertler tarafından yaşanıldıkları zaman canlı ve tesirli şekle girerler.” 

(Kaplan 1994: 244-245) Edebiyat bu türden boşlukları doldurmak için 

vardır ve biçilmiş kaftandır. Bu gerçekleri derinden kavramış Ömer 

Seyfettin, tarih ile edebiyatın mutlu birlikteliğine dayanan ve bu sayede 

daha sık ve daha kolay, bir devirde değil her devirde, çocukluktan 

yetişkinliğe her kesimce okunan güzel ve kalıcı hikayeler yazabilmiştir. 

2. Ömer Seyfettin’in Türk Kültür, Düşünce Ve Edebiyat 

Dünyasındaki Yeri Ve Önemi  

“Yay gibi eğri olsam / Elde tutarlar beni! 

Ok gibi doğru olsam / Yabana atarlar beni” 

Ömer Seyfettin 

“Hürriyetini değil, ancak ‘şuuru’nu kaybeden milletler mahvolurlar..” 

diyen Ömer Seyfettin; az zamanda çok ve büyük işler yapan Türk 

milletinin karakterine uygun olarak otuz altı yıllık kısacık ömrüne (1884-

1920) yüz elli hikâye, birçok makale, şiir ve hatıra sığdırmıştır. 
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Eserlerinin öznesi her zaman Türklük Şuurunu / Bilinci’ni uyandırmak 

olmuştur. Hayata, bilgi, bilinç, eylem birlikteliği ile tutunan insan için 

bilinç, bir söylem ve eylem deposudur. Türklük bilinci Türk insanının 

farkındalık halidir. Ömer Seyfettin’in yaşadığı dönemde –tıpkı yoğun 

bakımdaki bir hasta gibi- Türklerin bilinci neredeyse kapalı idi. Türkler 

kendilerini Müslüman, Osmanlı, Batıcı, mason, dünya vatandaşı, 

hümanist vb. olarak tanımlıyorlar, bunun ötesine geçemiyorlardı. Batı 

sömürgeciliğinin hız kazandığı bu dönemde Türklük ve Türkler; 

aşağılanıyor, Rumeli’den, İstanbul’dan ve Anadolu’dan atılmaya, 

soykırımlarla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor, milli bilinçten yoksun 

Türkler, yapılanlara seyirci kalıyordu. 

İnancını karşısındakine telkin gücüne sahip bir yazar olan Ömer 

Seyfettin’in, hikayelerinde kullanmasa bile sezdirdiği ve bu yolla en çok 

kullandığı kelime “uyanınız” kelimesidir: “Ömer Seyfettin’in ‘Yeni 

Lisan’da en çok okuyucuya çarpan kelimesi –bugün bile gerekli olan- ‘uyanınız’ 

kelimesidir. Bu kelime ‘intibah’ olarak Tanzimat’tan sonra basında ve 

edebiyatta çok geçen bir kelimedir. Namık Kemal’in İntibah romanı da 

hatırlanabilir. Ebüzziya’nın çıkardığı İntibah-ı Efkar (1328) gazetesinden 

başka, biri İstanbul’da, biri Bursa’da, biri Yanya, biri Hanya, biri Paris, biri 

Kahire’de çıkan gazetelerden beşinin İntibah adını taşıması da dikkate değer. Bu 

gazetelerin etkisi nedir bilmiyorum. Fakat çöküşün acı bir şekilde hissedildiği 

günlerde toplumu uyanmaya çağırma, kaçınılmaz olmuşa benzer. Ömer 

Seyfettin’in öncekilerden farkı, kelimeyi Arapça intibah diye kullanmaması, 

‘uyanmak’ fiilini tekrarlarla okuyucunun beynine işlemesidir. Yine uyumak 

kavramıyla ilgili ‘Ashab-ı Kehfimiz’ adlı uzun hikâyesi çeşitli okuma 

yöntemleriyle açıklanmaya uygun, güzel ve anlamlı bir hikâyedir.” (Enginün, 

2006: 104) 

Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat ve Yeni Lisan hareketlerini 

başlatarak, Türk dilini toparlamaya, Türkleri asırlık uykularından 

uyandırmaya çalışıyor, Bilge Kağan’ın Göktürk Yazıtları’nda, Türklerin 

milli bilinçlerini kaybetmeye, Çinlileşmeye başlamaları üzerine söylediği 

“Türk budun, örtün, ekin.” / “Ey Türk, titre ve kendine gel.” (Öztürk, 

1973:115) uyarısını 20. yüzyıl Türklüğünün bilincine haykırıyordu. 

İnsanlar gibi milletlerin de hafızalarını tazelemeye ve bu yolla yeniden 

doğmaya gereksinimleri olduğunu, dinler gibi milletleri de Allah’ın 

yarattığını, milletlerin dinlerden de eski ve en az onlar kadar kutsal 
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olduğunu; Şamanist, Maniheist, Budist, Hıristiyan, Musevi, Müslüman 

vb. olan Türklerin, Türk olarak kalmalarını Türkçenin sağladığını 

söyleyen Ömer Seyfettin; Balkan topraklarında geçen askerlik 

hayatından, gerçek gözlemlerinden “Beyaz Lale, Hürriyet Bayrakları, 

Primo Türk Çocuğu, İrtica Haberi, Bomba, Tuhaf Bir Zulüm” gibi bir çok 

hikaye çıkarmıştır. Bu hikayeler Balkanlardaki topraklarımızı niçin, nasıl 

kaybettiğimizin, bu sürecin nasıl korkunç yıllara dönüştüğünün ipuçları 

ve ayrıntıları ile doludur.  

Yazarın erkan-ı harp olma isteği ile başladığı askerlik hayatının 

ilginç ve acı bir hatırası da bir yıla yakın süren esaret hayatıdır. Ömer 

Seyfettin, Aralık 1908 ile Ocak 1909 arasında, Selanik’teki Üçüncü 

Ordunun Nizamiye Taburuna tayin edilmiştir. Burada eşkıya takip 

maksadıyla, birçok yerleşim merkezini gezmiş, Türk ve İslâm düşmanı 

komitecilerin Müslümanlara karşı yaptıkları pek vahşi ve son derece 

barbarlık örneği hâdiseleri yerinde müşahede etmiştir. Savaşın toplum 

düzeninde meydana getirdiği sarsıntıları, acıları, yıkıntıları yakından 

gören ve yaşayan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesinin savunmasında 

Yunanlılara esir düşmüş, önce farklı yerlerde tutulmuş, daha sonra 

Nafplion kasabasında yaklaşık bir yıl esir kalmıştır. Hikayelerinde hatıra 

izlenimi veren anlatımların bir kısmı da bu dönemi kapsamaktadır. 

Ömer Seyfettin’in sanatta, hayatta ve siyasette tek ülküsü 

Türklüğe hizmet, Türkleri uyandırmak, Türklük bilincini diri tutmak, 

Türklüğü anlatacak ve dünya durdukça yaşatacak edebi ve kültürel 

eserler vermek ve bu işi Türkçenin ifade olanaklarıyla yapmak, 

hikayeleriyle insanlara; Türk dilini, milletini, tarihini sevdirmek, “Ben bir 

Türküm, dinim cinsim uludur.” ya da “Ne mutlu Türküm diyene” gururunu 

aşılayabilmek, milleti için canını, cananı, malını, dünyasını, mesaisini 

feda edebilecek ruhu uyandırmak, Türkleri soylarını unutup 

soysuzlaşan, mankurtlaşan, köleleşen ve yok olan milletlerin kaderinden 

uzak tutmak… şeklinde özetlenebilecek yüce ve yüksek hedefler 

bütünüdür. “Ömer Seyfettin gibi yazarlar milletleri özüne döndürme gücünü 

taşıyan yazarlardır.” (Argunşah 2006: 8) 

Milliyetçilik bir milleti sevmenin ötesinde onun dünü, bugünü ve 

gelecekte ne olacağı ile ilgilenmek, var olan çeşitli dil ve kültür 

kaynaklarından yararlanıp, bunlara yenilerini ekleyerek bir gelecek 

inşasına çalışmak demektir. Kuru kahramanlık ve slogan 
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milliyetçiliğinin yapamayacağı bir iştir bu. Söylemek yetmez yapmak ve 

yazmak lazımdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, içinde doğduğu 

ve yaşadığı topluma yabancılaşmış, kendi insanını bir yabancı kadar bile 

tanımayan, fildişi kulelerde ikamet eden, özde değil sözde aydın tiplerin 

yapmayacağı, yapamayacağı bir iştir bu… Bu işi yapmaya soyunan ve 

başaran nadir isimlerden biridir Ömer Seyfettin… 

Ömer Seyfettin; dalından kopmuş yapraklar halinde kendini 

rüzgârlara salmış Türkleri, kök ve soy ağacına bağlamak için çırpınmış, 

yazmış; eksen kayması yaşayan Türk edebiyatını yörüngesine 

oturtmuştur. Ömer Seyfettin, millet hayatının olmazsa olmazı olan 

zaman yapıcılardandır. (time-bender) Zaman yapıcılar ait oldukları 

milletlere ruh üfleyerek, kendileri gibi milletleri de ölümsüz kılan 

insanlardır. 

3. Balkanlar Konulu Hikayeler 

3.1. Nakarat Hikayesi 

Bir şiir ya da müzik parçasında aynen tekrar edilen bölümlere 

verilen ad olan nakarat kelimesi, milletlerin bilinçaltında yatan ve 

elverişli ortam bulduğunda bilinç düzeyine çıkan, eski ama eskimeyen 

ülkülerini işlediği bir türkünün tekrar edilen söz kalıplarını karşıladığı 

gerçeğinden hareketle bu hikayeye başlık olmuştur. “Gençliğini 

Makedonya’da geçirmiş eski bir zabitin hatırat defterinden… 30 Teşrin-i sani 

1319, Pirbeliçe” (Hikayeler 3, 1999: 17) açıklamasından sonra başlayan 

hikayenin miladi olarak kaleme alınma tarihi 13 Aralık 1903’tür. 

Pirbeliçe, Babina gibi yer adları bugünkü Balkanlarda, Manastır 

civarındaki yer adlarıdır. Bu yıllar Balkanlarda komiteciliğin kol gezdiği 

yıllardır. Komitelerin izini süren subayın “21 Kanun-ı sani 1319, Babina” 

notunu müteakip hatıratına yazdığı şu satırlar bu gerçeği teyit eder:  

“On gündür dolaşıyoruz. Sonbaharla sararmış harap ormanları aradık. 

Komitelerin erzak ambarlarından, yemek pişirmek için yaktıkları ateşlerin 

küllerinden başka bir şey keşfedemedik. Galiba kış geldiği için hepsi 

kaybolmuşlar. Nihayet kumandan silah taharrisine karar verdi. İki üç köyden 

nasihatle, tazyikle yüz elli kadar silah bulduk. … Şimdi ben müfrezemle beraber 

burada kaldım. Belki bu taraflarda bir çete var.” (Hikayeler 3, 1999: 19-20) 

Metnin göstergelerinden hareket edildiğinde bu yıllarda Balkan 

topraklarında uç, ileri ve son hedefi Osmanlı’dan yalnızca bağımsızlık 
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değil toprak talebi olacak komitacılık diğer adıyla çetecilik, bugünkü 

adıyla terör; düşmanlarca silahlandırılmakta, azdırılmakta ve 

desteklenmektedir sonuçları çıkmaktadır. 

Hikayenin devamında Babina’nın bir köyünde müfrezesi ile 

konaklamak zorunda kalan subaya, özyaşam öyküsü diye 

okuduğumuzda Ömer Seyfettin’e; izbe, eski, pis ve dükkan üstü bir ev 

bulunur. Evin duvarları daha önce uzun ya da kısa süreli bu mekanda 

kalan insanların kurşun kalemle yazdıkları yazılar ile doludur: 

“Silinmemişleri okumaya başladım. Burada yatanların hemen hepsi 

benim gibi meyusmuş! Hepsinin ruhunda bir daüssıla sıtması varmış. 

‘Söke kasabasının Cami-i Atik Mahallesi’nden Mehmet oğlu Recep üç 

gece bu kafir yerde yatmıştır.’ 

‘Bunu yazan bir muhalif rüzigar 

Kendi gitti, ismi kaldı yadigar.’ 

‘Sekiz sene sonra istidal tezkerelerimiz geldi. Yolunu unuttuğum 

köyüme dönüyorum. Darısı hemşehrilerimin başına…’ 

‘Dar- ı dünya bir müzeyyen hanedir 

Nakşına aldanmamak merdanedir.’ 

‘Bu da geçer yahu…’ 

‘Dün gece Çakalarof’u sardık. Yine elimizden kurtuldu.’ 

‘Tuna’da çırpar bezini 

Kim sarmaz Bulgar kızını.’ 

‘Kıble ocağın sağ köşesidir. Burada misafir kalacak din kardeşlerimin 

malumu olsun.’ 

‘Dün Kavaklı Orman’da göğsünden vurulan mülazımımız İrfan Efendi 

bugün saat üç buçuğu on geçe burada vefat etmiştir. Doktor yetişemedi. Allah 

rahmet eylesin.’ 

Daha birçok isimler, tarihler, maniler, beyitler.” (Hikayeler 3, 1999: 21) 

Türk insanının, beş yüz yıllık egemenliği boyunca Balkan topraklarında 

kanını, canını, hatıralarını, özetle neler bıraktığını, parça bütünden haber 

verir mucibince gösteren bu alıntı o toprakları vatan toprağı haline 
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getirdiğimizin de somut kanıtlarıdır adeta… Balkanlarda toprağı 

sıksanız şehitler; dağlara, taşlara, duvarlara baksanız hatıralar 

fışkıracaktır. 

Subay / Ömer Seyfettin, hikayenin devamında, yine özyaşam 

öyküsü / otobiyografik olduğunu düşündüren bir kurguyla, bu Bulgar 

köyünde birkaç ay konaklamak zorunda kaldığı esnada gördüğü, güzel 

bulduğu hatta aşık olabileceğini ya da olduğunu düşündüğü, gelecek 

hayalleri kurduğu, konuşamasa da sürekli bakıştığı bir Bulgar kızının 

durmadan söylediği bir şarkıyı, aşk şarkısı sanarak dinleyip söylemeye 

başlar. Hikaye adını da Türk komutan ile Bulgar kız arasında, nakarat 

kısmı olan ve sürekli söylenen şu iki şarkı dizesinden alır: 

“Naş, naş, 

Çarigrad naş…” (Hikayeler 3, 1999: 24-34) 

Türk subay bu şarkının sözlerinin “Seni seviyorum” anlamına 

geleceğini, şarkının bir aşk şarkısı olduğunu düşünür. Ancak Bulgar kızı 

dağlarda komitacılık yaparken ölen bir Bulgar papazın kızıdır, bir aşk 

değil savaş türküsü söylemekte ve meydan okumaktadır. En son köyden 

ayrılacağı zaman, odasını kiraladığı dükkancıya Türk komutan şarkıyı 

çevirtmek ister, ancak şarkının sözlerini duyan adamın rengi atar, büyük 

bir korku ile buralarda kimse bu şarkıyı söylemez beyim der. Aralarında 

şu konuşma geçer ve devamında karakterin iç dünyası dalgalanır: 

“-Haydi söyle ‘naş, naş’ ne demek? 

-Şey efendim. 

-Ne canım? 

-‘Bizim olacak, bizim olacak’ demek. 

-Ne bizim olacak? 

-Şey! 

-Ne canım? Söyle be… diye kızdım. 

Herif ezildi. Büzüldü. Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi. Yere 

bakarak kekeledi: 

-Ça, Çarigrad!, dedi. 
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-Çarigrad ne? 

-İstanbul 

…. 

Bizim olacak, bizim olacak, 

İstanbul bizim olacak… 

…. 

Naş, naş, Çarigrad naş…” (Hikayeler 3, 1999: 32-33) 

Ömer Seyfettin, Balkanlarda, pek çok bölgede subaylık yapmış, 

savaşmış, düşmana esir düşmüş, Osmanlı zabitlerinden biridir. 

Otobiyografik karakter sergileyen pek çok hikayesinden biri olan bu 

hikayedeki olaylar büyük olasılıkla yazarın başından geçmiş olabilir. 

Her şekilde, ister başından geçsin, ister gözlemlemiş, ister duyulmuş 

olsun, Ömer Seyfettin; çalışma odası, fildişi kule yazarlarından değil, 

sahaya inmiş yazarlardandır ve eylem içinde bilinçlenme dediğimiz 

evrelerden geçerek Türklük bilinci kazanmış yazarlarımızdandır. 

Erkekleri ile birlikte kızları bile savaş türküleri söyleyip, savaş tehditleri 

savuran insanların içinde, etki tepki ilkesine göre Ömer Seyfettin yerini, 

yurdunu, duruşunu, düşüncelerini sık sık gözden geçirmek zorunda 

kalmıştır.  

“Nakarat” adlı hikaye, milliyetçilik bilincinin Bulgarlarda ve 

onların şahsında tüm Balkan milletlerinde genç kızlara kadar 

uyandığını, bizde ise aklı başında, eli kalem ve silah tutan insanlarda 

bile yaprak kımıldamadığını yüzümüze çarpar: “Yazarın Makedonya 

anılarından çıkardığı ve 3 Ekim 1918 tarihli Yeni Mecmua’da yayımlanan 

‘Nakarat’ adlı öyküsü, Bulgar milliyetçiliğinin nasıl bütün Bulgar halkında 

milli bilinç uyandırdığını gösterirken, güzel bir Bulgar kızının söylediği 

‘Olacak, olacak, İstanbul bizim olacak’ anlamına gelen şarkının nakaratını 

kendine ilan-ı aşk olarak yorumlayan Osmanlı zabitinin içine düştüğü komik 

durumu da vurgular. ‘Nakarat’, Türk toplumunda milletleşmenin 

gerçekleşmemesinin ironi yüklü, acı bir hicvi olarak değerlendirilebilir.” 

(Apaydın, 2006: 27-28) 

Yine aynı dönemin Türkçülük akımına bağlı yazarlarından olan 

Aka Gündüz de, kendisinde Türklük bilincinin uyanışına dair bir anısını 
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anlatır. Bir dolunay akşamında, ecnebi asıllı ama çok sevdiği, gençlik 

aşkıyla sevdiği kız arkadaşını çok sevinçli görür. Sebebini sorduğunda 

kız arkadaşı “Annem hep söyler, hava ne zaman dolunay olsa 

düşmanımız Türklerin başına büyük bir felaket gelir diye. Bu gece de 

hava dolunay… Onun için çok sevinçliyim” der. Aka Gündüzün genç 

ruhunda bu sözler, derin bir sarsıntıya yol açar ve zihninin uyanmasını 

sağlar.  

Edebiyatta ironi denen, ince ve derin alaya dayanan anlatım, bir 

çok Ömer Seyfettin hikayesindeki gibi anlatımı saran bir üslup 

inceliğidir. Yazar devleti yıkılmak üzere olan ama kendisi gibi aşıkane 

hayaller kuran ve gerçekleri buzlu camların ardında gören insanları 

hicveder: “Nakarat’ta ironi, olması gerekenle olanın karşıtlığına ve kişinin 

safderunluğuna dayanır. Olması gereken, subayın milleti uğruna yapması 

gereken görevdir. Bu görevi yerine getirecek subayın, cesur, iradeli, fedakâr ve 

umutlu olmasıdır. Oysa genç subay, komitacıların Osmanlıyı parçalamaya 

çalıştığı yerlerde, zevk ve eğlence içinde şaşalı bir üniforma hayal etmekte; 

içinde vatan ve milliyet aşkı olmayan kalbine gerçek dışı bir aşk uydurmakta ve 

bu hayalle avunmaktadır. Okur, “Çarigrat naş”ın ne olduğunu anlar anlamaz, 

subayın safderunluğuna acıyla güler. Onun trajik kavrayışına hem üzülür; hem 

de onu kınar. Ömer Seyfettin’in istediği de budur. Tersinden bir çıkarsama 

yapmak da mümkündür: Ömer Seyfettin, milliyetçilik ve bağımsızlık 

hareketlerinin içinde yaşadığı halde kendi durumunu kavramayan bir insanın 

ancak ahmak ve safderun olduğunu söylemek ister.” (Narlı: 

http://www.edebistan.com/?p=1200) 

3.2. Primo Türk Çocuğu Hikayeleri (1-2) 

Başlığın hemen altında Ziya Gökalp’in “Vatan ne Türkiye’dir 

Türklere, ne Türkistan, / Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan…” diye 

bitirdiği Turan şiirine epigraf mahiyetinde yer verilerek başlanan 

hikayenin ilk cümlesi “Bu serin ve karanlık eylül gecesinin yıldızsız seması 

altında meyus ve mustarip Selanik. …” sözcükleri ile başlar. Bu güzel 

Balkan şehrini nitelemek için kullanılan meyus ve mustarip / ümitsiz ve 

acı çeken sıfatlarının seçilmesi yeterince üzücü ve düşündürücüdür. O 

dönemin Balkan coğrafyasını anlatma adına kullanılmış bir tek iyilik, 

iyimserlik sözcüğüne Ömer Seyfettin’in hikayelerinde rastlamak olası 

değildir. Şehir; rıhtımı, Olimpos Palas, Kristal, Splandit Palas gibi 

gazinoları, altınlı iktisat ve menfaat rüyaları gören müsterih Yahudi 
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mahalleleri, mert ve sessiz Türk mahalleleri, Karaburun Feneri, zengin 

ve ecnebi kumarcıları, artistleri” (Hikayeler 1, 1999: 165-166) ile yakın ve 

karanlık geleceğini beklemektedir.  

Bu gelecek Avrupa’nın kodamanlarınca kotarılma 

aşamasındadır. 20 yüzyılın başında, Ortadoğu ve Asya’yı paylaşan, 

Balkanları paylaştıran Avrupalılar için başta İstanbul olmak üzere, 

geriye kalan Osmanlı topraklarını paylaşama konusunda pazarlıklar 

devam etmektedir. Bu çetrefilli işi erteleyen Avrupalılar şimdilik ve 

geçici olmak kaydıyla Osmanlı’yı düvel-i muazzama konsorsiyumu ile 

ortaklaşa yönetmeyi uygun görürler. Ömer Seyfettin “Primo Türk 

Çocuğu” adlı hikayesinde bu durumu teyit eder:  

“Tercüman sır olarak söylemişti; bu sene içinde Şark meselesinin en 

mühim noktaları hallolunacaktı. İngiltere, Almanya, Fransa, hasılı bütün 

Avrupalılar birbirleriyle tamamıyla anlaşmışlardı. Fas Fransa’nın oluyor, 

Almanya’ya Afrika’dan başka bir müstemleke verilmekle beraber Anadolu’da 

serbest bırakılıyor, İngiltere İtalya’ya Trablus’un acele zaptını tavsiye ediyordu. 

Trablus İtalya’nın olurken Acemistan da Rusya ve İngiltere tarafından taksim 

edilecekti. Birkaç ay sonra Rumeli’nin her tarafından bombalar patlamaya 

başlayacak; Girit Yunanistan’a bağışlanacak, Arnavutluk’a, Makedonya’ya, 

Suriye’ye, Arabistan’a muhtariyet verilecek, sultanlık Avrupalıların himayesine 

alınarak Türkiye’de ‘beynelmilel bir idare’ tesis olunacaktı… Avrupa’nın 

programı bu idi!” (Hikayeler 1, 1999: 179-180) Avrupa’nın Balkanlarda 

bombalar patlatmakla ve komitacılar oluşturup silahlandırmakla 

başlayan programları, dünya haritalarını kendi çıkarlarına uygun çizme 

çabalarının toplamıdır ve bu planların Balkan topraklarına getirdiği 

felaketlerin son perdesi, en fazla belgelendirilebilmiş olanı, Avrupa’nın 

göbeğinde olanı, 1991-1995 yılları arasında Boşnak ve Arnavut kökenli 

insanların Sırplarca katliamı ile sergilenmiştir. 

Hikayemizin tarihsel boyutundan bireysel boyutuna 

geçtiğimizde, 19. ve 20. yüzyıllarda, geçmişte milliyetini nisyan ile efkar-

ı Acem’e ve efkar-ı Arab’a uyanlara, efkar-ı Frenk’e uyanların da 

eklendiğini görürüz. Kendinden ve atalarından nefretin çerçevelediği ve 

çirkinleştirdiği, soy değerlerini unutup sosyal bilim saptaması olarak 

söylersek, soysuzlaşanların birbiriyle yarışıp birbirine karıştığı bir 

dünyada yaşadığının farkında olmayan insanları; milliyet ateşiyle 

etraflarındaki her şeyi yakıp yıkan diğer insanlar kendine getirir. Türk 
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olduğunu sonradan fark eden insanlar ne yalan ne boş bir dünyada 

yaşadıklarını, ne büyük bir aldanışın, aymazlığın içine yuvarlandıklarını 

fark edip hayıflanırlar. 19. ve 20. yüzyıllar biraz da “Ey Türk uyan!” 

diyen sanatçıların da yardımıyla, titreyip kendine “Evine, şarkısına, 

kalbine” dönen soydaşlarımızın yıllarıdır. 

Ömer Seyfettin’in bu hikayesinde, kendi soy değerlerini unutma 

talihsizliği, hafızasını kaybedenlerin tarihsizliği içinde Balkanlarda, 

Selanik’te yaşayan bir karakteri, Kenan Bey’i karşımıza çıkarır. Kenan 

Bey sonradan farkına varacağı, çok acıklı bir talihin karakteridir: “Bu 

zavallı mütefekkir gölge gayet muhterem bir genç, mühendis Kenan Bey’di… 

Ecnebi ve Levanten mahfillerinde, taassup ve hayvanlık denilen Türklükten 

nefretiyle, Türklüğe yani medeniyetsizliğe karşı olan garazıyla, Avrupa 

muaşeret kaidelerindeki vukuf ve maharetiyle, nazikliğiyle, şen ve şuhluğu ile 

meşhurdu. Tahsilini Paris’te bitirmişti. On, on bir sene evvel memleketine 

dönünce –her Paris’ten gelen gibi o da- dolgun bir maaşla İzmir’e gitmiş, orada 

aşık olduğu güzel bir İtalyan kızıyla izdivaç etmişti…” (Hikayeler 1, 1999: 

166)  

Bu cümlelerde Kaşgarlı’nın diliyle söylersek -Tanrı onu kutsal 

kılası- Cengiz Aytmatov’un, Gün Uzar Yüzyıl Olur romanında geniş 

olarak işlediği mankurtlaştırmanın, beyin yıkamanın, bir insanı bilinç 

yitimine / afaziye uğratmanın ötesine geçerek, -zira burada yeniden 

biçimlendirme; yeni, farklı ve düşmanca bilinçlendirme vardır- bütün 

soy değerlerinden nefret ve atalarına düşman kılmanın trajedisi; üzücü, 

ürkütücü ve düşündürücü boyutlarıyla karşımıza çıkar. Edebiyatın 

anlattığı birey her zaman ve koşulda ait olduğu toplumun bütün 

bireylerinin ya da yumuşatırsak birçok bireyinin bir özetidir. Biz bu 

bireyden toplumun geniş kesimlerini oluşturan büyük nüfus kitlelerine 

ulaşabiliriz. Bireyi anlattığı sanılan edebiyat aslında her zaman toplumu 

ya da onun bir kesitini anlatıyordur. 

Ömer Seyfettin, milli bilince sahip olmayan insanları ruhu zapt 

olunmuş kıymetsiz cesetler ve kölelere benzetir ve değersizleştirir. Zira 

bu tipler içlerinden çıktığı topluma hizmet etmedikleri gibi, bilerek 

yahut bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek ihanet de eder; 

müstevlilerle / işgalcilerle işbirliğine girer tıpkı hikayemizin karakteri 

Kenan Bey gibi: “Bütün hayatında ne kadar yanlış ve çürük fikirlerle 

aldandığını, kavmiyetsizliğin, milliyetsizliğin, ‘beynelmileliyetçilik ve 
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masonluk’ hulyasının biraz düşünebilen bir adamı hüngür hüngür ağlatacak 

derecede gülünç bir budalalık olduğunu anlıyor, istemeyerek, içinden: 

-Ben neyim?... 

diye kendi kendine soruyor, fakat: 

-Türküm!.. 

demeye cesaret edemiyor, şimdiye kadar ruhu zaptolunmuş kıymetsiz 

bir cesetten başka bir şey olmadığını idrak ile hiddetinden ve utanmasından 

ağlamak istiyordu. O da Türkleri dünya yüzünden kaldırmak için birbirleriyle 

tamamıyla ittifak etmiş olan Avrupalıların naçiz bir kulu, muti bir hizmetçisi, 

memlûk bir kölesi değil miydi? Avrupalılara, Avrupalıların adetlerine, 

an’anelerine, terbiyelerine, muaşeretlerine, muhitlerine, cemiyetlerine tapmıyor 

muydu? Ecnebilerden aldığı ehemmiyetsiz bir nişan, bir madalya onu nasıl deli 

gibi sevincinden çıldırtır ve iftihar ettirirdi?...” (Hikayeler 1, 1999: 170-171) 

Bir de renksizler ordusuna gönüllü yazılan Türkler vardır. 

Renkler nasıl bitkiler veya nesneler bahçesi için ayırıcı ve tanımlayıcı bir 

araca dönüşürse, ırklar, diller, dinler, kültürler vb.leri de insanlık 

bahçesi için birer renktir, güzelliktir, ayırıcı, tanımlayıcı, seçkin ve 

saygın birer değerdir. Ömer Seyfettin, “Primo Türk Çocuğu” adlı 

hikayesinde; bu değerlerini birer ikişer yitiren, başkası ve kendisi 

olamayan insanların nasıl değersizleştiğini ve renksizleştiğini, 

yukarıdaki tamlama ve aşağıdaki şu cümlelerle anlatır: 

“Türkleri, Türklerin vatanını mesele mesele taksim edip taksit ile maddi 

olarak parçalamağa çalışan bu yağmacı ve doymaz Avrupalılar manevi 

hücumlarını da ihmal etmiyorlardı. Lisanlarını, maariflerini, ahlaklarını, 

terbiyelerini, adetlerini neşir ile bir asırdan beri içimizde yalnız isimleri ‘Türk 

ve şarklı’ kalmış müthiş bir ‘renksiz ordusu’ teşkil ediyorlar, bu ‘renksiz’lerle 

şekimemize saldırıyorlar, bizi zayıflatıyorlar, milliyet ve Türklük fikrini 

franmasonluk efsanesiyle boğuyorlardı. Düne gelinceye kadar kendisi bile: 

-Türküm! 

demeye sıkılmıyor muydu? Ve bu memlekette kendisi gibi tarihinin 

büyüklüğünü, mazisinin şerefini, dedelerinin şanını bilmeyen, inkar eden, 

milliyetinden utanan ne kadar Avrupalılaşmış renksiz vardı?” (Hikayeler 1, 

1999: 171) 
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Onuruna düşkün bir millet olarak Türkler, hem Türk olmak hem 

Türk kalmak için, tarih boyunca sürekli ve çeşitli biçimlerde diyet 

ödemek zorunda kalmıştır. Ömer Seyfettin’in “Primo Türk Çocuğu” adlı 

hikayesi ise tersi bir tezi, Türklüğünden dönen bir kişinin ödediği ve 

hep ödemek zorunda kalacağı diyeti düşündüren bir içerikle karşımıza 

çıkar. Türklüğünü bir günde değil ama bir gün bir kalemde silmek gibi 

büyük bir diyet ödeyen, böylece bir İtalyan muhitine damat olan 

kişiden, daha başka diyetler de istenir: 

“Mösyö Vitalis izdivaca müsait göründü. Lakin birkaç ehemmiyetsiz 

şartı vardı: Kenan izdivaçtan evvel iratlarını satacak, kızına beş bin lira verecek, 

Türk adetlerine sadık kalmış mutaassıp akrabalarıyla asla münasebet ve ülfette 

bulunmayacak, doğacak çocukları İtalyan terbiyesi görecek ve İtalyan olacak… 

Grazia her hususta serbest bulunacak… Kendisine de bazı teşebbüslerinde 

kullanılmak için, borç gibi, beş bin lira verilecek!.. Kenan hemen İstanbul’a 

gitmiş, satılacak şeyleri satmış, bütün şartları kabul ederek Grazia ile 

birleşmişti.” (Hikayeler 1, 1999: 174) 

Ömer Seyfettin, çöküş depreminin sarstığı ve kendine getirdiği, 

Türklüğünü yenice kavrayan Selanik sakini Kenan karakterini anlatarak, 

Balkan topraklarını kaybetme nedenlerimizi, kimliksizleşme – 

soysuzlaşma, köleleşme kavramlarının içinden ve insan gerçeğinden 

hareketle açıklamaya çalışır. Milli benliğini bilmeyen milletlerin ve 

doğal olarak milletleri oluşturan bireylerin, başka milletlerin şikarı / avı 

olacağını hatırlamak ve hatırlatmaktır amaç… Bu sözü söyleyen büyük 

Atatürk’ün de Selanik’in kültür ortamında yetiştiğini ve benzer 

gözlemleri paylaştığını, aynı uyarıyı yaptığını hatırlayabiliriz. 

Dillerini, dinlerini, yurtlarını kaybeden insanlar, karanlık bir 

uçurumun derinlerine yuvarlanırlar ve ödeyecekleri bedele sınır 

çizilemez. İlkelliğin hüküm sürdüğü çağlarda yaşayan atalarımız, henüz 

bir barınağa, mağaraya, kovuğa sığınma bilinci kazanamadıkları 

dönemlerde, vahşi hayvanların saldırılarından korunmak için, ağaçlarda 

geceler ve uyurlarmış. Ancak uyku esnasında kontrolü kaybedip sık sık 

ağaçtan düşer, sakatlanır yahut ölürlermiş. Bu yüzden bu uyku halinde 

boşluğa ya da uçuruma düşme korkusu müzminleşmiş, bir arketip 

halini almış, günümüz insanı tarafından tekrar edilir ve yaşanır bir 

korku olmuştur. Bu uyku içinde, derin uyku öncesi uçuruma 
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yuvarlanma hali Türklüğün de başına gelmiş ancak rüyalardaki kadar 

çabuk geçmemiştir. 

Ömer Seyfettin’in bu hikayesinde, Türklüğün alamet-i 

farikalarının Balkan sokaklarından çekildiği de anlatılır: “Havagazı 

direğinin dibinde birkaç ecnebi kadınla birkaç şapkalı duruyor ve tramvayı 

bekliyordu. Erkekler şüphesiz yeni başlayan harbi, düşman filosunun 

muzafferiyetini anlatıyorlar ve kadınlar mesrur bir merakla dinliyorlardı. 

Nihayet uzaktan yaklaştığı görülen tramvay geldi. Ağzı ağzına dolu idi. … 

herkes birbirleriyle konuşuyorlardı. Türkçe bir kelime geçmiyordu. Dikkat 

etti. Tramvayın içine baktı. Kadın erkek hepsi şapkalı idi. İğne atılsa yere 

düşmeyecek olan bu koca müteharrik ve umumi meskenin içinde kendisiyle 

beraber ancak üç fesli vardı. Diğer iki fesli de tramvayı idare eden adamla biletçi 

idi. 

Tramvay yürürken bu vicdan ezici mağlubiyet ve perişanlık 

manzarasını görmemek için artık dışarısını seyrediyordu. Yalısına yaklaşmıştı, 

neden sonra tekrar dikkat etti. İşte aksi gibi bir fesli geçmiyordu. Hep şapkalı, 

şapkalı, şapkalı… Kendini teselli etmek, bütün bütün yeise ve ümitsizliğe 

bırakmamak istedi: 

Garip tesadüf? dedi, bu kadar yolda bir feslinin geçmemesi pek garip…” 

(Hikayeler 1, 1999: 176) 

Türkçe bir kelimenin geçmediği topraklar sözde Türk toprağı 

olsa bile özde Türk toprağı değildir. Düşmana terk edilen, teslim edilen 

yurtlardan Türklerle beraber, bayrakları, dilleri ve eserleri özetle bir 

yurdu Türk ve İslam kılan her şey çekilir ama bunlar bir sonuçtur. Bu 

sonucu doğuran neden ise yavaş yavaş gözlerden, gönüllerden ve hatta 

evlerden kovulan Türklüktür. Evlerimizi mutlaka süsler ve 

güzelleştiririz. Evimizi neyle süsleyeceğimizi ise bizim milliyetimiz  -de- 

belirler “Primo Türk Çocuğu” adlı hikayesinde, bu belirleyiciliğin güzel 

bir örneğini veren Ömer Seyfettin, evlerimizin nasıl bizim olmaktan 

çıkıp yabancılaştığını, milletine yabancılaşan ama uyanış ve aslına 

dönüş sancıları içinde kıvranan, Selanik’te mukim bir Türk’ün bakış 

açısından ve kendini yabancı hissetmeye başladığı evinden yansıtır: 

“Hayalinden uyanıyor, etrafına bakıyordu. Duvarlarda esatire ait 

resimler, eski Roma ve Yunan manzaraları vardı. Askıda Primo’nun mektebe 

giderken giydiği geniş hasır şapkası, ortadaki yuvarlak masanın üzerinde 
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Progres ve Journal de Salonique gazetelerinin nüshaları duruyordu. Buradan 

kaçmak istedi ama hangi odaya gidecekti. Yukarı çıksa Mösyö Vitalis ile Madam 

Vitalis’in büyük kıtada resimleriyle karşılaşacaktı. Salona girdi. Bir pencere 

açtı, panjuru itti. İçeriye aydınlık doldu. Oh… İstemeyerek duvarlara göz 

gezdirdi. Garibaldi’nin, Victor Emmanuel’in resimleri müsterih ve muzaffer iki 

hakim gibi ona bakıyorlardı. Diğer mukabil satıhlarda Vatikan’ın, Napoli’nin 

yağlı boya manzaraları asılmış duruyordu. Ve bu ev kendisinin idi… 

Düşünüyor, düşünüyor, düşündükçe iki gündür farkına vardığı 

mevcudiyetinin aşağılığını, sefaletini, adiliğini, mefkuresizliğini anlıyor; 

kaybettiği kavmiyeti, unuttuğu milliyeti, kıymetini takdir edemediği esasları 

için acı bir matem duyuyor: 

-Ah ne kadar zavallı imişim! diyordu. (Hikayeler 1, 1999: 178) 

Bu cümleler Balkan sokaklarından ve Balkanlarda yaşayan sözde 

Türk, özde Türklüğünü kaybetmiş insanların evlerinden kovulan 

Türklüğü ve devamında Balkanlardaki topraklarla beraber, yirmi 

milyon kilometre karelik toprakları niçin kaybettiğimizi anlatır. Özüne, 

sözüne, evine yabancılaşan insanlarda tarih, yurt, millet bilinci de 

kalmaz. 

Madalyonun bir diğer yüzü daha vardır o da kendisi milli 

bilinçten yoksun olanların, yabancılaşanların çocuklarını da aynı şekilde 

yetiştireceğidir. Kenan Bey’in bir oğlu vardır ve kendi Türk olmasına 

rağmen adı da Primo’dur. Ömer Seyfettin’in “Primo Türk Çocuğu 2” 

adlı hikayesinde, İtalyan adetlerince Primo adı konan (ilk çocuk primo, 

ikinci sekundo diye devam eder.) çocuğun, mason olan babası ile 

birlikte Türklüklerini idrak ettikten sonra hayatlarında yeni ve Türkçe 

ile yazılacak ve Türklüğe göre düzenlenecek bir sayfa açılır. Yeni 

hayatlarını yaşayacakları evlerini de bu duyarlılıkla düzenlerler. Eski 

adıyla Primo yeni adıyla Oğuz sözü alır: “Bir gün babasına sordu: 

-Biz Türk müyüz? 

-Şüphesiz, yavrum… 

-O halde evdeki uşak, aşçı, hizmetçi niye Rum? 

Babası düşündü. Oğlunun bu milliyetperverliği hoşuna gitti. Öyle ya, 

insan Türk olduktan sonra hiç olmazsa kendi yurdunu olsun Türkleştiremez 

miydi? 



 

 231 

-Doğru söylüyorsun, Oğuz, 

dedi. Ve ertesi gün bir Türk uşak buldurdu. Aşçı ile hizmetçi de 

arıyordu. Zorluk çekmedi. Emine Hanım isminde bir dul bulundu. Güzel yemek 

yapmasını da biliyordu. Alaturka yemeklere hasret kalmıştı. Hele Oğuz 

ömründe yememişti. Bu kadın bir muhacirdi. Bir de oğlu vardı. Askerdi. Komşu 

bir zabitin evinde emir neferliği ediyordu. Bir hafta içinde artık evde Türkten 

başka millet yoktu. Artık Oğuz bol bol Türkçe konuşur, babasının getirdiği 

Türkolojiye dair kitapları iyice anlamadan okur, okuduklarını herkese 

anlatırdı.” (Hikayeler 1, 1999: 266) Evlerden Türkler kovulunca Türkçe ve 

Türk gelenekleri, yemekleri de kovulmuş oluyordu. Bir Türkün önce 

evinde, sonra yurdunda Türklüğü yaşatması için önce Türk olduğunu 

fark etmesi, Türklük bilinci kazanması gerekir. “Primo Türk Çocuğu” 

hikayesi zihniyet ile hayat, bilinç ile eylem arasındaki ilişkiyi ispatlayan 

çekirdek metinlerle doludur. Balkanlardan da önce Türklük ve Türkçe 

sonra ise Türkler kovulmuştur. 

Ömer Seyfettin’in “Primo Türk Çocuğu 2” adlı hikayesinin 

devamında, düşmana savaşmadan terk ve teslim olunan, devletimizin 

kurucusu büyük Atatürk’ün evinin ve çocukluk hatıralarının da mekanı 

olan güzelim Balkan şehri Selanik’in manzarası, bir felaket atmosferi 

içinden tasvir olunur: “Felaket saatleri ağır geçer. Yunan süvarilerinin 

gelmesi, kralın, prenslerin, prenseslerin Selanik’e dolması epey sürdü. 

Birden her şey değişmişti. Sokakları şapkalılar kapladı. Yahudilerin 

hepsi hemen Rumlaştı. Bütün dükkanlar maviye beyaza boyandı. Mavili beyazlı 

taklar yapıldı. Yunan kralı geldi. Herkes, kadınlar ve erkekler sokağa döküldü. 

Alkış, alkış, alkış… El şakırtısından ‘Zito, zito Yorgos!’ naralarından gök 

gürlese işitilmeyecekti.” (Hikayeler 1, 1999: 275-276) Türkçenin ve 

Türklerin çekildiği Selanik’e Yunanca ve Yunanlılar yerleşmiş, Türklerin 

dışında kalan unsurlar da hemen araziye uymuştur. Türklerin idaresi 

altında yaşayan değişik din ve ırktan insanların topraklarına vatan 

toprağı değil, sadece doğdukları ya da doydukları yer olarak 

baktıklarını düşündüren, toprakların vatanlaşma süreci üzerinde 

düşünülmesi gereğini telkin eden ilginç bir metindir bu alıntı…  

Avrupalılar 20. yüzyılın başında, ne kadar, kara, kaba, çirkin sıfat 

varsa bulup, Asya ve Ortadoğu topraklarını sömürgeleştirmenin 

önünde bir engel olarak gördükleri Türklere yapıştırmak ve yakıştırmak 
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için büyük bir yarış içerisindeydi. Üstelik bu yakıştırmalar temelsiz, 

tamamen maksatlı kampanyaların ürünü idi. Kendilerine uygar, 

Türklere barbar diyen Avrupalılar; Akif’in “Nerede gösterdiği vahşetle 

bu bir Avrupalı” veya “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.” 

deyişini haklı çıkaracak, açgözlü bir akbaba gibi leş yiyici, kıyıcı, kan 

dökücü gerçek yüzünü gösterecek, maskesinin düşmesi ile sözlerinin 

yalandan ve yaldızdan başka bir değeri olmadığı ortaya çıkacaktır.  

Avrupa’nın maskesinin düşmesinin tarihi ile eşi görülmemiş bir 

sömürgeciliğin başlatılmasının tarihi birbirine denktir. Ömer Seyfettin 

“Primo Türk Çocuğu” adlı hikayesinde, Avrupa’nın yalandan ve 

kandan örülü tarihini neredeyse teferruat sayılabilecek bir özenle ve 

tarih ve coğrafya kitabında yer alabilecek değerde hatta ayrıntıda bilgi 

ve saptamalarla anlatır. Bugün Avrupa Birliğine üyeliği bir uygarlaşma 

projesi olarak görenlere ve takdim edenlere bir daha düşünelim 

dedirtecek, kesmeye kıyamayacağımız her cümlesiyle, Ömer Seyfettin’e 

minnetle, bu ibretlik metni, aşağıya alıyorum: 

 

“- Ah, insaniyete hizmet eden Avrupalılar!.. 

diye söyleniyordu. … Fransa’yı hatırladı. Daima fazilete, insaniyete 

hizmet ettiğini haykıran bu millet yüz senedir Afrika’yı kana boyuyor, sahranın 

silahsız, saf, masum, munis, haluk ve asil evlatlarını mitralyözlerle öldürüyor, 

asude şehirleri, sakin yuvaları seri ateşli toplarla yıkıyor, hiçbir kabahati 

olmayan koca bir milleti esir yapıyor; vatanlarını, mallarını çalıyor; ırzlarını, 

hayatlarını, ruhlarını zaptediyordu. Cezayir, Tunus, Sahra-yı Kebir, 

Senegambi, Madagaskar ve ilah… Son fethettikleri yerle, zavallı Fas’la 

Avrupa’daki kendi vatanlarının yirmi mislinden ziyade bir araziye sahip olmuş 

bulunuyorlardı. Bu gaddar Avrupa’nın sathı ancak on milyon kilometre 

murabbaıydı. Halbuki Afrika’daki Fransız müstemlekesi on milyon üç yüz bin 

kilometre!.. İnsaniyete Fransızlardan daha ziyade hizmet etmek fikrinde 

bulunan İngilizlerin yalnız Afrika’daki müstemlekesi on milyon kilometre 

murabbaından biraz eksikti. … Zavallı Transval’in yalnız bir günahı vardı: 

Zenginliği, altın madenlerinin bol bulunması!.. Almanya, İspanya, hatta 

Portekiz ve Belçika’nın da cesim müstemlekeleri vardı. İşte Afrika taksim 

olunmuştu. Bu, o kadar aşikardı ki… koca kıtada ancak Habeş ve Liberya gibi 

bir iki yerli ve müstakil hükümetceğiz kalmıştı. İtalya’ya da müstemlekesi dar 
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gelmişti… Şimdi beklenilmeyen, ümit ve tahayyül olunmayan bir dakikada 

Trablus’a saldırıyor, elli senedir süren ‘Afrika’yı Latinleştirmek’ faciasının son 

perdesini açıyor… yahut kapıyordu! Bu nasıl insaniyet idi. Bu insaniyetin 

vahşilikten, barbarlıktan, yamyamlıktan ne farkı vardı!... Silahsız Afrika’yı 

tamamıyla zapteden bu yırtıcı, insafsız, müthiş Avrupalılar Asya’yı da 

paylaşıyorlar, bu tecavüzlerine soğukkanlılıkla, ‘Şark Meselesi’ diyorlardı. 

Milyonlarca adamı insan yerine saymıyorlar, onlara hayvanlardan daha aşağı 

muamele ediyorlardı. Kendi memleketlerinde yalancıktan gülünç insaniyetler 

gösteren, şefkat pazarları, şefkat müesseseleri tesis hatta hayvanları himaye 

cemiyetleri teşkil eden bu dolandırıcı, alçak Avrupalılar; zavallı Çin ahalisinin 

sıhhat ve afiyetini, neslinin istikbalini muhafaza için afyonu menedince, birden 

kuduruyorlar, bütün alacalarını meydana çıkarıyor, ‘Ticaretimize ziyan gelir!!!’ 

diye bu talihsiz hükümeti sıkıştırıyor, korkutuyorlar, tekrar afyonu müsaade 

ettiriyorlardı… Ticaretlerini üç yüz milyon insanın sıhhat ve afiyetinden, 

istikbalinden daha kıymetli görüyorlar, üç yüz milyon Çinliye 

memleketlerindeki köpekler kadar ehemmiyet vermiyorlardı. İngiltere 

Hindistan’ın kanını emiyor, bütün hazinelerini Avrupa’ya taşıyor, iki yüz 

doksan beş milyon insanı hizmetçi hayvanlar, yani at ve eşek gibi her haktan 

mahrum, kendi hesabına çalıştırıyor; Rusya Türk yurdunu akla gelmez 

gaddarlıklarla çiğniyor; İngiltere ile, üç bin senedir yaşayan kadim bir 

milleti, viran olan İran’ı haritadan silmek, yeryüzünden kaldırmak için ittifak 

ediyorlardı…” (Hikayeler 1, 1999: 168-169) Avrupalılar için insan hakları 

sadece Avrupalıların haklarından ibarettir. Dünyanın geri kalanının köle 

veya hayvandan farklı bir yanı, fazla hatta hiçbir değeri yoktur. 

Amerikalılar ve Avrupalılar egemenlik kurdukları bölgelerin sadece 

maddi kaynaklarını değil, insanlarını da köle, hizmetçi, işçi niyetine ve 

benzer kılıflarla yüzyıllarca sömürmüştür.  

Milletin tasada ve kıvançta bir olmak şeklinde ifade olunan soyut 

bağına, dostun düşmandan ayrılışına Ömer Seyfettin; “Primo Türk 

Çocuğu” adlı hikayesinde, düşmanın işgal haberleri ile sevinen yüzler 

aracılığıyla tanıklık eder: “Meyus bir çehreye rast gelmiyordu. Aksine 

şapkalıları daha şen, daha mesut görüyordu. Tüccar katipleri, mağaza 

memurları, kendi kendilerine hayali bir ehemmiyet veren tatlı su Frenkleri, 

hasılı bütün bu renksiz ve Türklüğe düşman güruh, seviniyordu. İyice dikkat 

etti. Hariçten biri gelse mutlaka bugün bir bayram var zannedecekti.” 

(Hikayeler 1, 1999: 175) Ömer Seyfettin’e göre Türklerin mahvı için 
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durmadan kiliselerinde dua eden, İstanbul’un İngilizlerce işgaline de 

tıpkı Selanik’in işgaline olduğu gibi sevinen azınlıklar; coşkunluk ve 

taşkınlık içinde memleketin her yerini fırsat doğdukça İngiliz, Fransız, 

Yunan vb. bayraklarla doldurmak için birbirleriyle yarışırlar; koşullar 

değişince sandıklarına kaldırdıkları bu bayrakları yeniden çıkarıp 

asmak için, tarihin tekerrürünü beklemeye başlarlar. Son iki yüz yılın 

felaketi sandıklarında Türk bayrağından başka bayrak olmayan 

insanların yaşadığı bir felakettir. 

Savaş iki yönlü göç dalgası yaratır. Yurtlarından sürülen muhacir 

kafileleri ve onların boşalttığı yerlere iskan edilen göçmen grupları, 

savaşın yol açtığı zorunlu nüfus hareketleridir. Yurtlarından sürülenler 

yenik, ezik, aç ve sefil iken yeni yurtlarına yola çıkanlar mağrur, mutlu 

ve müreffehtirler. Ömer Seyfettin, “Primo Türk Çocuğu 2” adlı 

hikayesinde yurtlarından sürülen Türklerin acıklı hallerini anlatır: 

“Hakikaten her taraf dolmuştu. Bunlar ihtiyar, kız, kadın ve çocuktu. Hepsi 

ağlıyorlar, tarif olunmaz bir sefalet içinde hıçkırıyorlardı. …. Zavallıların hepsi 

açtı. Gelene geçene ‘Allah aşkınıza biraz ekmek…’ diye yalvarıyorlardı.” 

(Hikayeler 1, 1999: 273) 

Türk tarihinde yerli bir proje olarak gösterilen ancak gerçekte 

Batılıların azınlıkları ayrıştırma projesinin bir parçası olan, 1 Kasım 

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, giderek Osmanlı bünyesinde bir 

Tahribat Fermanı’na dönüşür. Ömer Seyfettin de “Primo Türk Çocuğu 

2” adlı hikayesinde aynı saptamayı yapar, eleştirel tutumunu ve karşıt 

okuma teklifini ve telkinini şu sözlerle ve gerekçelerle ifade eder. “-Dinle 

beni yavrum, diye başladı, sana Türkiye’yi ve garp Türklerinin halini 

anlatayım. Bizim hükümetimizi tesis eden Ertuğrul ve Osman Oğulları 

Turan’dan, Horasan’dan, Altundağı’ndan kalkarak Anadolu’ya gitmişler, 

Anadolu’da ne kadar Türk varsa, Selçukî ve başkaları… hepsini kılıç kuvveti ile 

birleştirmişler. Sonra Avrupa’ya geçmişler. Orada Rum, Arnavut, Bulgar, Sırp 

gibi milletleri esir etmişler, Memleketlerini almışlar. Daha sonra çok 

kuvvetlenince Suriye ve Arabistan’ı alarak oralarda intizamsızlık felaketlerine 

nihayet vermişler. Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu 

büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş. Hani bir bardak limonatanın 

içine fazla su koyup çoğalttıkça nasıl şekerinin kuvveti azalırsa ve tadı kaçarsa 

öyle… Eskiden bu milletleri ayrı ayrı, oldukça iyi idare etmişler. Sonra 
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Tanzimat işi bozmuş. Ah bu Tanzimat… Bu, işte asıl felaketimizin 

başlangıcıdır. 

Primo: 

-Acayip, bu Tanzimat ne? 

diye sordu. Babası daha mufassal anlatmaya başladı: 

-Türklüğümüzü bütün unuttuğumuz tarih… Bu Tanzimat Avrupavari 

kanunların bizim memleketimize tatbike başlanmasıdır. Bu yabancı ve muzır 

kanunlar eski esirlerimiz olan reayaların çok işine yaramış. Çünkü bu kanunlar 

Avrupa medeniyetinden, yani Hristiyanlık ruhundan doğuyordu. Esirlerimizin 

çoğu da Hristiyan olduklarından hayatlarına biçilmiş kaftan gibi uyuyor, onları 

terakki ettiriyordu. Bizlere gelince, dinimiz Müslümanlık olduğundan 

Hristiyanlıktan çıkan bir müessese mümkün değil bize gelmiyor, aksi tesirler 

husule getiriyordu. Seneler geçti. Esirlerimiz fikirce, ruhça, medeniyetçe bizi 

fersah fersah geride bıraktılar. Bizim büyüklerimiz hala gafil ve budalaca 

‘müsavat’ ilan ediyorlardı. Esirlerimizin elinde yeni ve mükemmel bir silah 

vardı. Bizde kırık bir ok… Memleketimizde bütün zenginlik, az zaman içinde 

esirlerimizin, yani o eski ve barışmaz düşmanlarımızın eline geçti. Biz adeta bir 

bekçi, bir uşak gibi kaldık. Askerlik ve memurluktan başka membaımız yoktu.” 

(Hikayeler 1, 1999: 267-268) Alıntımızdaki cümleler tarihimizi yeniden 

okuma teklifleri de içermektedir. İster uzak ister yakın tarihimizi 

kendimiz yazamadıkça ve çarpıtılmış bilgilerden arındırmadıkça kafa 

karışıklığımızı gideremeyiz. Yine bu alıntıda Tanzimat’ın yıkıcı etkileri 

kadar düşündürücü olan bir başka gerçek ise Osmanlı’nın yönettiği 

halkları Türkleştir-e-mediği tesbitidir. Osmanlının merhametinden 

maraz doğmuş, koynunda besledikleri yılan olup Osmanlı’yı zehirlemiş, 

kılıç olup kesmiş, kurşun olup yağmış, ateş olmuş fırınlarda yakmış, 

efendi olup hizmetçi ve köle niyetine kullanmış, açgözlü tüccar olup 

sömürmüş, kendi semirirken, tarihe yüzün üzerinde devletle tutunmuş 

Türkleri, tamamen devletsiz bırakmak için bütün imkanlarını seferber 

etmiştir. 

3.3 Beyaz Lale Hikayesi 

Hikaye beş yüz yıllık Türk şehri olan Serez’de geçmektedir ve 

hikayede şehrin Bulgarlarca işgali esnasında yaşanan işkence, tecavüz 

ve soykırımlar anlatılmaktadır.. Vatansız kalanın canı, malı, ırzı, 
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namusu velhasıl her şeyi tehdit ve tehlike altındadır ve işgalci 

düşmanların iki dudaklarının arasındadır. Türklerdeki hoşgörü ve 

merhamet Türk düşmanlarında olmadığından, vatansız kalan Türkler 

için yaşamak, binlerce kere ölüp, binlerce kez yeniden dirilmek ve 

böylece ertelenemeyen, ötelenemeyen acılara durmadan dinlenmeden 

katlanmak demektir. Ömer Seyfettin’in başına “Vatani hikaye” 

açıklaması düştüğü ve “Bedbaht Rumeli Müslümanlarına” ithafı ile 

yayınladığı “Beyaz Lale” adlı hikayesinde vatanları işgal edilen 

Türklerin başlarına gelenler anlatılır ve okunanlar acı ve korkunç bir 

çığlık gibi kulaklarımıza, hafızamıza yapışır kalır:  

“Şehrin yağmasını, ahalinin katliamını intizam ve usul dairesinde idare 

etmek daha içeri girilmeden merkez kumandanı tayin edilen Binbaşı Radko 

Balkaneski’nin vazifesiydi. … Radko insana uyku getiren bu yumuşak koltukta 

duramadı. Ayağa kalktı, gitti, açık pencerenin kenarına dayandı. Aşağıda 

kaynaşan askerlere bakarak planını zihninden geçirdi. Serez’de Türkler çok 

zengindiler. Şimdi bunların kaçamayanları toplanacak, evvela işkence ile 

kasalarındaki ve bankadaki paraları alınacak, sonra fidye gibi bütün mülkleri 

Bulgar mekteplerine verdirilecek, en nihayet hepsi vaftizlenip Hristiyan 

yapıldıktan sonra öldürülecekti. Bu yarım saatlik bir işti. Lakin geriye güç bir 

şey kalıyordu. Şehirde en güzel Türk kızının hangisi olduğunu anlamak… 

Kendisine Cuma’dan, Osenova’dan seçilen on dört, on beş yaşında dokuz tane 

kız getirmişlerdi. Çadırda esvaplarını soydurdu, vücutlarına baktı, beğenmedi. 

Bunların ikisi güzelce idi ama pek zayıf ve sıtmalı idiler. Yedisi adeta köylü idi. 

kolları, bacakları, belleri kalındı. Avazları çıktığı kadar ağlıyorlar, işten 

kabalaşan elleriyle yüzlerini kapamaya çalışıyorlardı. Gürültülerinden, 

hıçkırıklarından hiddetlenmiş, hepsini taburun askerlerine vermişti. Onlar da 

aralarında taksim ettiler, her takıma birer tane düşüyordu. Çırçıplak soyup, 

şarabı içirtip hora teptirerek sabaha kadar eğlendiler… Radko sabahleyin 

geçerken atının üzerinden yolun kenarındaki bu kızların süngülenmiş ölülerini 

görmüştü… Kendisine layık kız burada, Serez’de idi. En güzellerinden üç tane 

ayıracak, muharebenin nihayetine kadar öldürmeyip keyif çatacaktı. Bu üç güzel 

Türk kızının hayali gözünün önünden gitmiyor, onların kollarında bulacağı 

zevki ne Paris’teki aktrislerin, ne de Sofya’daki şantözlerin balina, kauçuk, 

helyotrop kokan şüpheli lezzetlerine benzetemiyordu. Ezeli ve görünmez bir sır 

içinde gizli gizli büyüyen bu kıymetli çiçeklerin kokuları başka, başka, pek başka 

olmalıydı…” (Hikayeler 1, 1999: 298-299-300) 
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Savaşların en büyük mağdurları, asırlar boyunca kadınlar 

olmuştur. Bir savaş ganimeti gibi görülmüşler, insanlıktan çıkan 

orduların muzaffer askerlerince bir mal gibi yağmalanmışlar, namusları, 

canları ayaklar altında çiğnenmiştir. Ruhbilimin ortaya çıkardığı bir 

gerçekliktir ki özellikle savaşların sonrasında topluca tecavüze 

uğramalarının yarattığı bir travma / sarsıntı ile kadınların 

bilinçaltlarındaki en büyük korku tecavüze uğrama korkusu olmuş ve 

bu korku bir genetik miras olarak bütün kadınlara bulaşmıştır. Bu kara 

yazgı özellikle vatanlarını kaybeden kadınların, erkekleri vatanlarını ve 

kendilerini koruyamayan kadınların başına gelmiştir. Ömer Seyfettin’in 

“Beyaz Lale” hikayesi, Lale isimli güzel bir Türk kızının şahsında bütün 

Türk kadınlarının çiğnenen namuslarını tüm çağlara haykırır. Şehrin en 

güzel kızı olan Lale gibi kızları öğrenmek için, önce Türk 

mahallelerinden rastgele toplanan kadınlar sorgulanır ama iğrenç / ikrah 

edici sahneler eşliğinde: 

“….yaşlıları kapının arkasına yığdılar. Geriye kalanların içinde on 

sekiz yaşında kızlar, kundaktaki çocuklarına meme veren genç ve taze analar 

bulunuyordu. Radko, bunlara gülerek tekrar ve yavaş yavaş: 

-Görüyorsunuz be hanımlar, dedi, içerisi sıcak. Sizden bazı şeyler 

soracağım. Terlemeyesiniz. Haydi hepiniz esvaplarınızı çıkarınız. Soyununuz. 

Fistanlarınızı, gömleklerinizi, donlarınızı, çoraplarınızı atınız. Çırçıplak 

kalınız. Hamama girecekmiş gibi… Ağanızın koynuna girecekmiş gibi… 

Üzerinizde yalnız saçınız kalsın… Çırçıplak, çırçıbılak. Haydi, haydi… 

Ömürlerinde kocalarından, babalarından ve kardeşlerinden başka 

kimseye yüzlerini açmamış olan bu kadınlar bu korkunç emre itaat 

edemiyorlardı. Komitalar dipçiklerle vuruyorlar, çarşaflarını yeldirmelerini 

yırtıyorlar, fakat bir tane olsun soyamıyorlardı. …. Mademki fırın yanıyordu. 

İçlerinden bir tanesini yakınca öbürleri korkacak ve asla karşı gelemeyeceklerdi. 

…. Radko dayanamadı. Ani bir harekete eğildi. Bu susmayan çocuğu anasının 

kucağından kopardı. Fırına doğru döndü. Gözleri dönen kadın Radko’nun 

beline sarılıyor: 

-Allah’tan kork, Allah’tan kork… 

diye yalvarıyordu. Radko bu narin kadının başına dehşetli bir yumruk 

indirdi. Yere devirdi ve: 
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-Allah benden korksun… 

diyerek hala susmayan çocuğu ocağın içine fırlattı. Birden çocuğun sesi 

kesildi. Fakat fırının içindeki kadınların hepsi birden ağlamaya, bağırmaya 

başladılar. Evladının alevler içinde kaybolduğunu gören ana yaralanmış dişi bir 

kaplan süratiyle radko’nun boğazına atıldı. Zayıf parmaklarıyla onun yakasını 

yırttı. Komitalar susturmak için kadınların arasına girerek kafalarına, gözlerine 

vuruyorlar, hepsini al kana boyuyorlardı. Radko kuvvetli kollarıyla boğazına 

sarılan, kendisini boğmak isteyen bu nahif kadını büktü. Altına aldı. 

Komitalardan üçünü adlarıyla çağırdı. Bunlar yere yatırdıkları kadının 

esvaplarını, gömleklerini, donunu yırttılar, kopardılar. Çırçıplak bıraktılar. Ve 

ellerini arkaya bağladılar. Sonra Radko hala soyunmayan kadınlara dönerek 

zehirli bir sesle: 

-Dikkat ediniz be karılar! diye haykırdı. Bize boşuna eziyet vermeyin. 

Laf dinlemeyen idam olunur. Şimdi bakın soyunmayan ve karşı gelen bu kaltağı 

nasıl pişireceğiz. İbret alınız. Sonra hepiniz böyle olursunuz… 

Bu sesin tüyleri ürperten dehşeti kadınları, hatta komitaları bile buz 

gibi dondurdu. Dimço Kaptan ocağa bakmıyor, yüzünü kapı tarafına 

çeviriyordu. Radko, masanın üzerinden bir ustura aldı. Kebap yapılacak 

kestaneleri nasıl çatlamasın diye yararlarsa o da fırında yakacağı adamın 

vücudunu öyle yarardı. Yarılmamış bir adam çabuk yanmazdı. Halbuki 

yarılırsa tatlı bir cızırtı çıkararak, çabucak tutuşur, mavi ve sincabi bir buhar 

bırakarak kül oluverirdi. Bu mavi ve sincabi buhar… Radko onun 

manzarasından ziyade kokusunu severdi. Ve bu koku yakılan adamın 

milliyetine göre değişiyordu. Radko çok dikkat ve tecrübe etmişti. Hatta şimdi 

yakılan bir adamın uzaktan kokusunu duysa hangi milletten olduğunu 

yanılmadan söyleyebilirdi. Bulgar köylüleri kavrulmuş sarımsak, Sırplar 

yanmış patates, Rumlar kızartılmış balık ve şarap kokusu çıkarırlardı. Henüz 

bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız yakmamıştı. Onların kokusunu bilmiyordu. 

Fakat Türkler… Balkan’ın bu en kuvvetli ve kanlı adamları keskin bir süt, bir 

tereyağı kokusu neşrederlerdi. 

Mahkumu soyup bağlayan komitalara: 

-Arkasını çeviriniz, dedi, kımıldamasın, sıkı tutunuz. 

Elleri bağlı ve çıplak kadın, gözleri kapalı, inliyordu. Kendini 

kaybetmişti. Arkası çevrilince, Radko elindeki ustura ile çatlatacağı bu canlı 
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yemişe baktı. Gür ve dağınık saçlarla örtülü sırt kısmı geniş kalçalarının 

üzerinde küçük ve nispetsiz kalıyordu. Tüysüz ve lekesiz bacakları beyaz ve 

parlaktı. Ocağın alevleri satıhlarına aksediyor, pembe ve uçucu gölgeler 

titretiyordu. Radko usturayı bu pembe akislerin üzerine vurdu. İki büyük haç 

yaptı. Belden başlayan haçların sapı baldırların üstüne kadar iniyordu. Kadın 

etine giren, sinirlerini koparan, kemiklerine dokunan keskin ve müthiş 

usturanın acısıyla haykırdı. Çırpınmak istedi. Lakin katilleri onu sımsıkı 

tutuyorlardı. Fışkıran kanı yere düşüyor, Radko esvapları kirlenmesin diye geri 

çekiliyordu. 

-Çeviriniz, çeviriniz, karnını çeviriniz. 

Dedi. Gözleri fırlayan mahkum son kalan kuvvetini kısık sesine veriyor: 

-Allah, Allah, Allah… diye kıvranıyordu. Radko gülerek: 

-Allah benim, Allah benim… diye kurbanına cevap veriyordu. Kanlı 

usturayı şiş ve süt dolu memelerin üstünden ufki olarak geçirdi. Sonra daha 

çabuk bir hareketle bu keskin ve kırmızı aleti zavallı kadının rahmine soktu. Ve 

yukarıya doğru o kadar hızlı çekti ki bir anda yarılan karnından mide ve 

bağırsaklar, kırmızı ve kalın ip yumakları halinde dışarı fırladı. Radko iki adım 

geriledi, cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı: 

-Haydi çabuk, içeri. 

İki komita mahkumu kollarından ve bacaklarından tutarak fırına 

soktular. Alevlerin binlerce kırmızı ve görünmez ejderha dilleri gibi sardığı 

canlı et yığınından pembe bir buhar, mavi ve sincabi bir duman çıktı. Feci ve 

acul bir cızırtı başladı. Radko sandalyesine oturarak gözlerini ocağa dikti. 

Sincabi duman vücudu göstermiyordu. Ve o koku… O süt ve yağ kokusunu 

Radko şimdi duyuyor, gayet tatlı ve hayali bir sütlü kahve içiyormuş gibi derin 

derin kokluyordu. ….” (Hikayeler 1, 1999: 309-310-311-312) 

Bir tarafta, barışta değil savaşta bile kadına el kalkmaz diyen bir 

töre ve millet, diğer tarafta savaşlarda dokunulmazlığı olan kadın ve 

çocuklara korkunç işkenceler… Vatansız kalmanın acı ve ertelenemez 

faturası… Vatana sahip çıkmanın mutlak ve ertelenemez önceliği… 

Ömer Seyfettin, bu acı örneklerle, kendi vatanınızda özgür bireyler 

olarak yaşayabilmenin güzelliğini, aksi halde yaşanacak çirkinliklere 

sınır çizilemeyeceğini, ısrarla anlatmaya çırpınır. 
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Hikayenin devamında, yine düşmanımızın başına gelmesin 

diyeceğimiz ama vatansız kalan Türklerin başına gelen acı ve iğrenç bir 

olaydan; Lale’nin şahsında Türk kadınlarının başına gelen olayların 

birinden bahsedilir. Radko, asıl adı La’li olan ama herkesin Lale dediği 

kızın, Serez şehrinin en güzel kızı olduğunu öğrenir, tüm ailesini 

öldürtür, evde tek bıraktırdığı Lale’nin yanına giderek üzerine atılır, 

hain ve çirkin emelini gerçekleştirmek için kuduz bir köpek gibi saldırır. 

Kurtulamayacağını anlayan Lale, “-Azıcık dur… Üşüyorum… Şu 

pencereyi kapayayım da öyle…” der ve kapatmak için gittiği 

pencereden kendini aşağıya atar ama bu da kudurmuş Bulgar’ı çirkin 

emellerinden alıkoyamaz: 

“Ve ‘soğumadan, diye mırıldandı, soğumadan…’ Bu paha biçilmez ölü 

daha sıcaktı. Soğumadan… Yıpranmamış aşkının, dokunulmamış kızlığının 

kim bilir ne kadar başka olan o müstesna lezzeti bir parça olsun tadılamaz 

mıydı? Düşünmedi. Çabucak soğuyacağından korkuyordu. Omuzları 

berelenmiş, görünmez kanlarla pıhtılanmış, saçları göğsüne ve memelerine 

dolaşmış narin cesedi kucağına aldı. Cennetin hurilerden ve müminlerden uzak 

ve tenha bir köşesinde Allahına ibadet ederken uyumuş kalmış bir melaikeciği 

kaçıran hain bir şeytan itidaliyle, koşarak indiği merdivenleri yine yavaş yavaş 

çıktı. Odaya girdi. Lâ’li’nin ölüsünü bir dakika evvel, sağ iken çırpındığı, 

çarşafları buruşmuş yatağa uzattı. 

Artık bu gevşeyen nefis kollar karşı gelemiyor, artık gevşeyen ve 

deminki gibi sökülmez bir ısrar ile kilitlenemeyen bacaklar kendiliğinden 

açılıyordu. 

Radko bu ölüye istediği vaziyeti verdi. Üstünde şeni arzusunun en 

karanlık, en pis, en kirli ateşlerini tutuşturdu. Onun son kalan hararetlerini 

içti. Emdi, ısırdı. Hatta yemek istedi. Kanı çıkmayan yanaklarını dişleriyle 

kopardı. 

Kanmadı, doymadı, bıkmadı. 

Ama yoruldu. Biraz durdu. Ürpertici bir soğukluk etlerine, 

damarlarına, kemiklerine yayılmaya başlıyordu. Ürktü, geri çekildi, birbirine 

karışan uzun ve kıvırcık kirpiklerine baktı. Morarmış ağzı ile söylenilmez 

şikayetleri susarak haykıran siyah ve minimini bir çukur halinde gözleri açıktı. 

Isıra ısıra parçaladığı memeleri yassılanmış, karnı içeri çökmüştü. Mermerleşen 

bacakları, geriye bükük, seriliyordu. Ve öldükten sonra bu mahvolan mukaddes 
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matemi gibi, lekesiz ve nurani kasıklarından, solgun ve renksiz kan damlaları 

sızıyordu. Baktı, baktı, baktı. Baktıkça ürkmesi artacak yerde geçti. Ve … 

yeniden iştahlandı. Ön tarafı harap bu ölüyü, başka türlü de hırpalamak ve 

kirletmek için, bu sefer yüzükoyun çevirmek istedi. Dizlerinin üstüne 

kalkarken…” (Hikayeler 1, 1999: 325) 

İnsana en büyük saadetin hiç doğmamak olduğunu 

düşündürecek, insanlıktan utandıracak bu türden ve her türden 

çirkinliği, bu hikayede Bulgarlar ama genelde Balkan milletleri ve 

Avrupalılar, Türklere ve sömürgeleştirdikleri diğer ülke vatandaşlarına 

uygulayacak kadar insanlık dışına çıkmış, barbarlaşmışlardır: 

“Okuyucuda sonsuz bir tiksinti ve nefret duygusu uyandıran ‘Beyaz Lale’ bu 

türden işkence ve zulümlerin ifade edildiği tek hikayedir. Ömer Seyfettin 

disiplinli bir ordunun, Türk ordusunun mensubu olarak, komitecilikten yetişen, 

‘insaniyetten’ uzak bu zulüm sürülerinin, başta komutanları olmak üzere bir 

manzarasını çizmiştir.” (Enginün, 1992: 151) 

 “Beyaz Lale” hikayesini okuduğumuzda, Avrupalıların Türk 

tarihini bizden daha iyi bildiklerini ve bizim tarihimizden kendilerine 

dersler çıkardıklarını, bizim insanlığımızı büyük bir hatanın çıkış ve 

başlangıç noktası olarak gördüklerini anlarız. Türkler tarihte soykırım 

ya da toplu katliamlar, dilleri ve dinleri unutturacak kültürel 

soykırımlar, asimilasyonlar uygulamadıkları ve yanlış kavramları 

kendilerine kılavuz tuttukları için yirminci yüzyılın en büyük kıyımına 

ve yıkımına uğramışlardır. Bir Bulgar komutanın ağzından Türklerin 

siyaset ve medeniyet tarihine, Avrupalıların barbarlık ve soykırım 

tarihine ait kesitler okuruz:  

“Medeniyet, insaniyet, merhamet gibi boş, manasız olmaktan ziyade, 

muzır olan yalanlara inanmayacağız. Kalbimizle, sinirlerimizle değil; 

dimağımızla, fikrimizle hareket edeceğiz. Bakınız İspanya’ya, işte onlar 

vatanlarını kurtardıkları zaman içlerinde hiç yabancı bir unsur 

bırakmadıklarından bugün ne kadar rahat yaşıyorlar. Bir Arap tehlikesi onları 

asla tehdit etmiyor, etmeyecek. Çünkü İspanya’da numune için, müzeler için 

olsun bir tek Arap bırakmamışlardır. Sonra Türklere bakınız. Bu heriflerin 

aptallıkları o derecededir ki yalnız etnografyanın esaslarını kabul etmemekle 

kalmazlar, dünyada ‘kavmiyet, milliyet’ gibi bir şey olduğuna da inanmazlar. 

Kendilerinin milliyetçilerini bile inkar ederler. Tarihleri, Cengiz gibi, Hülagu 

gibi en büyük imparatorlarına küfürlerle doludur. Bu milliyetsizlik yüzünden 
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edebiyatsız, sanatsız, medeniyetsiz, kuvvetsiz, an’anesiz kalan Türkler, tabii en 

basit hakikatlere de akıl erdiremiyorlardı. Nasılsa ellerine geçirdikleri yerlerdeki 

kavimleri temizlemediler. Onları yutmadılar. Türk yapmadılar. Hatta ‘reaya’ 

diye en vasi hürriyetleri verdiler. Hristiyanlara verdikleri bu reaya kelimesinin 

manası ne demekmiş biliyor musunuz? ‘Hürmet edilecek adamlar’ demekmiş. 

Asırlarca evvel yaptıkları budalalıkların cezasını bugün görmeye başlayan bu 

sersem Türklerin hali, işte bize bir derstir. Onların şimdiden sonra da bir şey 

anlamayacakları bu derslerden biz istifade edeceğiz. ‘Kavmiyet, milliyet’ diye 

bir şey olduğunu Türklerin sözde en büyük adamları olan Mithat Paşa bile 

bilmiyordu. İlk Bulgar ihtilallerindeki kavmi iştiyaka, milli manaya akıl 

erdiremiyor, bu âli hareketi iktisadi müzayakalar gibi şeylere atfederek 

Anadolu’nun parasıyla bizim topraklarımızı imara, caddeler, mektepler, kiliseler 

açmaya çalışıyordu. Halbuki bizim en küçük bir köy hocamız bile etnografya 

hakikatine vakıftır.” (Hikayeler 1, 1999: 304) 

 “Bedbaht Rumeli Müslümanlarına” ithafıyla yazılan “Beyaz 

Lale” hikayesi sözde uygar özde barbar Avrupalıların çirkeflerini ortaya 

dökerken, Türkleri de gözlerini açıp gerçekleri görmeleri, esaretin 

insanın içine yuvarlanacağı en korkunç uçurum, en büyük belirsizlik 

olduğu konusunda uyarır:  

“Şehrin en büyük fırını hazırlanacak, âli mahkeme için lüzumu olan 

sandalyeler, büyük masa, kırmızı örtü, İncil, ip, zeytinyağı, kerpeten, ustura, şiş 

vesaire gibi şeyler oraya götürülecek, vakit geçirmeden işe girişilecekti. 

Zenginlerden paraları tamamıyla alındıktan sonra umumi yağmalara izin 

verilecek, şehrin Türk kızları askerlere dağıtılacak, askerlerin arasında kavgaya, 

rekabete meydan vermemek için mahalleler bölük dairelerine ayrılacaktı. Her 

bölük kendi dairesindeki kızları, bir hafta sıra ile alıkoyacak, bu esnada kimsenin 

münasebetsizlik etmemesine komiteler tarafından tertip olunacak devriyeler 

dikkat edecekti. 

Kızların yanında bütün gece kalmak, rakı, şarap içmek yasaktı. Bir nefer 

bir kızın odasında bir saatten ziyade durmayacak, işini bitirdikten sonra sırasını 

bekleyen askere bırakacaktı. Sekiz yaşından aşağı kızlara dokunulmayacak, 

bunların çirkin, zayıfları öldürülecekti. Güzel, kuvvetlileri toplanıp 

vaftizlenerek Bulgaristan’a gönderilecekti. Yalnız çok ihtiyarlar, Hristiyan 

olurlarsa sağ bırakılacaktı. Bir yaşından altmış yaşına kadar erkek, sekiz 

yaşından kırk beş yaşına kadar bütün kadınlar, kızlar, cesetleri meydanda 

kalmamak üzere sessizce kesilecek, geceleri merkez taburundan çıkarılacak 
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angaryalar vasıtasıyla, yine iki komita reisinin nezareti altında şehrin 

dışarısındaki hendeklere gömülecekti.” (Hikayeler 1, 1999: 301) 

Büyük fırınlarda yakılarak, geceleri kesilerek vs. türlü yollarla 

yapılan katliamın karşılığı soykırımdır. Avrupalıların insanlık tarihine 

armağan ettikleri en büyük insanlık buluşu ve suçu soykırımdır ve onlar 

bu insanlık dışı uygulamayı en büyük ilaç niyetine başkalarına içirmeye 

uğraşırlar. Yaptıkları bu çirkin işleri felsefe ve mantık dairesinde sıradan 

ve doğru hale getirmeye çalışırlar: “-Dikkat ediniz kardeşler, dikkat, diye 

devam ediyordu, âli meclisin kararına muhalif bir şey yapmayasınız! Katliam 

içtimai bir ilaçtır. İçtimai vücutlar uzvi vücutlar gibi aynı kanunlara tabidir. 

Bir hastayı tedavi ederken fena mikropların uzviyette kalmasına müsaade etmek 

onların yeniden üreyip hastayı öldürmesini istemek demektir. Bir memleket 

alındığı vakit ecnebi bir unsurun kalmasına müsaade etmek de, bu mağlupların 

galiplerine karşı besleyecekleri pek tabii olan kin, garazla silahlanarak 

üremelerini, bir gün vatanın en zayıf zamanında kalkıp intikam almalarını 

istemek demekten başka bir şey değildir. Biz bu hatayı yapmayacağız.” 

(Hikayeler 1, 1999: 303) Yabancı unsurları içlerinde yaşatma hatasını 

yapmayan Avrupalılar, onları soykırıma uğratarak daha büyük bir hata 

yapmayı, devletlerinin bekası için tek yol olarak görecek kadar 

insanlıktan uzaklaşmışlardır. 

Avrupa’nın maddi refahının, kurduğu muazzam sömürge 

imparatorluklarının arkasında kaba ve vahşi güçten başka bir din ve 

iman tanımayan bir şeytan zihniyeti vardır: “Hak yoktu. Her şey kuvvetti. 

Ezmeyen ezilecek, öldürmeyen ölecekti. Tabiatın değişmeyen, asla gizli kapaklı 

olmayan âli kanunu zayıfın düşmanıydı. Bütün kainat bir mücadeleden ibaret 

değil miydi? Ölümden hayat çıkıyordu. Yutulan zaaflardan kuvvet doğuyordu. 

Avrupalıların yalanlarına, boş nazariyelere, sosyalistlik hulyalarına 

aldanmamalıydı. ‘İnsaniyet’ fikri dünyanın en büyük, en münasebetsiz, en eski, 

en rezil bir saçmasıydı. Hristiyanlıktan evvel, bir veba gibi bazı dimağlara 

girmiş, birçok milletlerin, birçok cemiyetlerin mahvına sebep olmuştu. Bugünkü 

Avrupalılar laf söylerken başka, iş yaparken başka idiler.” (Hikayeler 1, 1999: 

304) Teşhis çok doğrudur. Avrupalılar söz konusu olunca söylediklerine 

değil yaptıklarına bakmak lazımdır.  

Avrupalıların insana saygısı olmadığı için onların inançlarına, 

hatta kendi inançlarına da saygıları yoktur. Size bir insan tokat atarsa 

diğer yanağınızı uzatın diyen İncil’in ayetleri ve öğretilerinin, 
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Hıristiyanlarca hiçbir kıymeti yoktur. Avrupalıların değerler sistemi 

insani değil şeytani bir bilinçle biçimlenir. Paralel okumalarla da 

doğrulanabilecek tarihi gerçekler içerdiğini düşündüğümüz,  

Bulgarlarca istila ettikleri Türk şehrinde, Serez’de yapılacak öncelikli 

işler için çıkarılan liste şeytanı bile utandıracak kadar ürkütücüdür ve 

Balkanlarda soydaşlarımızın başına gelenlerin küçük bir özetidir: “Radko 

kendi defterine evvela bir maddeyi yazıyor, sonra okuyarak onlara yazdırıyordu: 

1- En büyük iki fırın yarım saate kadar yakılıp hazırlanacak. … 

2- En zenginler yarım saat içinde ayrı bir binaya toplanacak. Bu binayı 

merkez taburundan bir takım bekleyecek. 

3- Camilerin içindeki bütün eski halılar, antika seccadeler, kıymetli 

levhalar büyük ve cesur çarımıza, Ferdinand’a aittir. Hepsi ilk vasıta ile 

Sofya’ya gönderilmek üzere merkez kumandanlığına getirilecek. 

4- Şehrin en meşhur ve büyük camii olan Sultan Camii’n mümkün 

olduğu kadar süratle minaresi yıkılacak ve kapısına ‘Prens Boris Kilisesi’ 

levhası asılacak. Kubbenin üzerindeki hilal indirilerek yerine Bulgar arması 

takılacak. Gazi Evrenos Camii’ne halkalar mıhlanarak ordu mekkarelerine ahır, 

Halil Paşa Camii domuz pastırmalarına depo olacak. Katakoz, Süleyman Efendi 

ve Tarhuncu Muhiddin camileri, lüzumları olmadığından, ta temellerinden 

yıkılacak. Yarın sabah duası papazlar tarafından bu yeni ‘Prens Boris 

Kilisesi’nde yapılacak. 

5- Her çeteye muavin olarak ikişer manga asker ve birer süvari posta 

neferi verilecek. 

6- Yukarıdaki maddeler icra olunmadan evvel Türk mahallelerinden 

çabucak yetmiş seksen kadar kadın istintak için toplanacak ve ilk yanan fırına 

getirilecek. …. Kadınları para tahkiki için toplamıyorlar. Orduda generaller, 

miralaylar, kumandanlar var. Onlara yarın gece kız lazım, kadın lazım, 

eğlenme lazım. Neferler, onbaşılar, çavuşlar, zabitler keyifleri çatsınlar da onlar 

Katolik papazları gibi pineklesinler mi? Şehrin en güzel kızları onlara ayrılacak. 

Ey, şehrin en güzel kızları hangileri olduğunu nasıl bileceğiz. Her mahalleden 

gelecek kadınlara soracağız. Ona göre ayırıp tertip edeceğiz.” (Hikayeler 1, 

1999: 306-307) 

Batılıların düşmanlarının elinden yurtlarını alıp 

sömürgeleştirmeleri yetmez. Yurtsuz kalan insanların hürriyetlerini 
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almaları yetmez, mallarını, canlarını ve kadınlarını da almak isterler. 

“Beyaz Lale” hikayesinin devamında, şehrin en güzel kızının Lale 

olduğunu öğrenen Bulgar Merkez Kumandanı Radko, ailesi içinde Lale 

dışındaki herkesin boynuna hürriyet kurdelesi taktırır. İşe önce 

sorguladığı babadan başlar: “-Bu adamı fırındaki mahkemeye teslim ediniz. 

Beni beklemesinler, istintakına devam etsinler. Parasını saklıyor. Sonra evi bize 

lazım. Evinde on iki kişi var. Yalnız Lale ismindeki kız kalacak. Öbürleri beş 

dakikaya kadar evden çıkarılacak. Bu çıkanlar serbesttirler. Boyunlarına hemen 

hürriyet kurdelesi bağlayınız… 

‘Hürriyet kurdelesi bağlayınız’ demek, ‘kafalarını kesiniz’ demenin 

komitacasıydı.” (Hikayaler 1, 1999: 315) Düşmanın insana vereceği 

hürriyet bundan fazla ya da farklı olmaz herhalde. Kim bilir, kan içici ve 

sömürgeci Avrupalılar, dünya üzerinde kaç insanın boynuna hürriyet 

kurdelesi takmışlardır. Halen soğuk savaş ve toplum mühendislikleri 

projeleriyle kaç insanın boynuna bu kurdeleyi takmaya devam 

ediyorlardır? Böyle vahşet saçan düşmanların esareti altında 

yaşamaktansa ölmek yeğdir ama şereflice, vuruşarak, her ölenin en az 

bir düşmanı öldürmesi şeklinde… Kan dökenleri döktükleri kanda 

boğacak şekilde… Esasen Ömer Seyfettin’in bütün bu anlattıklarıyla 

söylemek ve yapmak istediği, insanlardaki direniş ruhunu 

uyandırmaktır. O insanlara der ki: Ey insanlar evlerinize saklanarak 

düşmandan kurtulamazsınız, her türlü rezalete, sonu işkencelerle, tavuk 

gibi boğazlanarak ölüme varan esarete boynunuzu eğeceğinize başınızı 

kaldırın, vatanınız için vuruşarak, şerefinizi, namusunuzu, yurdunuzu 

koruyarak ölünüz… 

Türklerin Bulgarlara bakışı da başlangıçta diğer milletlere 

bakışlarından daha farklı değildir. Bu tutum, onların yaşama ama 

onurlu yaşama hakkına yüzyıllar boyunca tam bir saygı duyma ve 

gereğini yapma şeklindedir. Fakat hakkı kuvvette değil, kuvveti hakta 

gören Osmanlı kuvvetten düşünce, düşman, salt “zayıfın yaşama hakkı 

yoktur, ona bu hak tanınırsa güçlenince bizim yaptığımızı yapar, bize 

kinlenir, bizi keser” gibi bir mantığa bürünerek soykırım ve insanlık 

suçu işkencenin her çeşidini yapmaktan geri durmaz. Bulgarlar da bu 

kıyım cellatları arasında yer alır ve bizim Bulgarlara bakışımızı onların 

bu acımasızlıkları belirler: 
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“Ak sakallı Dimço poturunun cebinden, otuz sene evvel pusuya düşürdüğü 

bir Türk beyinin kuşağından alarak yadigar sakladığı gümüş tabakayı çıkardı. 

Kalın sigarasını sararken Balkaneski’nin lafını kesti: 

-Affedersiniz, gospodin, dedi. Ufak çocuklardan, kadınlardan ne 

istiyoruz? Biz muharebe ettik. Buralarını aldık. Onların canlarını 

bağışlamalıyız. Onlar bize silah atmadılar. Hem zaten artık burada oturmazlar, 

hep muhacir olurlar, yarın savuşup giderler. ….. 

-Sen bunamışsın Dimço Kaptan, dedi, doksan üçte Samakov 

muhacirlerini niçin kestin? O vakit niçin kestinse bugün de onun için 

keseceksin. Merhamet, dantela, küpe, fistan, bilezik gibi, elmas gibi, kadınlara 

yakışır. Merhamet hakiki bir erkeğin üzerinde pek çirkin durur. Onu alçaltır. 

Biz, büyük Bulgaristan için çalışıyoruz. Büyük Bulgaristan’ın içinde düşman 

kalmamalı. Altmış yaşını geçmiş erkeklerin, kırk beşini geçmiş kadınların 

çocukları olmaz. Onlar kum basmış tarlalara benzerler. İşte büyük 

Bulgaristan’a düşman yetiştirmeyecek olan böylelerini Hristiyan yapıp 

bırakacağız. Sekiz yaşına kadar olan kızları Bulgaristan’a gönderip köylere, 

papazlara teslim edeceğiz. Hepsi Bulgar olacak. Düşünmek ister. Biz çocukları 

kesmeyeceğiz. Yarının büyük adamlarını keseceğiz. Genç bir kadın, karnından 

on beş tane düşman çıkarabilir. Bir genç kadını yahut bir kızı öldürmek on beş 

düşman birden öldürmek demektir. Eğer Türkler buralarını aldıkları vakit 

ihtiyarlarının laflarını dinleyip hepimizi kesselerdi bugün bir Bulgaristan 

olacak mıydı? Biz böylece onları önümüze katıp kovalayabilecek miydik? 

Yanıldılar. Fırsat ellerindeyken kadınlarımızı, çocuklarımızı kesmediler. 

Kesilmeyen Bulgarlar, çiftleşe, çiftleşe çoğaldılar, kuvvetlendiler. Merhametli, 

yani zayıf hakimlerinin altından kalktılar. İşte şimdi de tepesine bindiler.” 

(Hikayeler 1, 1999: 301-302)  

Türkler “İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin 

işidir.” diyecek denli er kişilerden olduğu için vaktiyle kötülük 

gördüklerine dahi iyilikten geri durmamışlardır. Atasözleri binlerce 

yıllık gözlem ve deneyimin ürünüdür. Türklere barbarlık izafe etmeye 

kalkanların yukarıdaki örnekleri bilmeleri ve sonra oturup defalarca 

düşünmeleri gerekir. 

“Beyaz Lale” hikayesinin devamında Bulgar komitacıların Türk 

kadınlarına yaptıkları işkence ve tecavüzler, mide bulandırıcı ve 

tiksindirici örneklerle anlatılmaya, insanların nasıl insanlıktan çıktığı, 
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insanlıktan çıkmayanların yaşamaktan değil, hayal etmekten utandığı 

sahnelerle sergilenmeye devam edilir. Kadınlar insan yakmak için 

hazırlanmış bir fırının etrafında, seçkin askerlere sunulmak üzere şehrin 

en güzel kızlarını tespit için sorgulanmaktadır:  

“İfadesini verip söyleyeceği kalmayanlar fırının arkasındaki geniş 

ambara, sarhoş komitaların kucağına gidiyordu. Komitalar bu meme, karın, 

bacak, baldır, saç tufanının içinde şaşırıyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, 

korkunç bir ‘sadizm’ hezeyanına uğrayarak en şeni, akla gelmez fanteziler icat 

ediyorlardı. Bu fantezilerden ‘canlı çukur’ dedikleri en müthişiydi. Evvela yere 

şişman bir kadın yatırıyor, onun üzerine beğendikleri diğer ikinci bir güzel 

kadını, arka üstü ve çapraz uzatıyorlardı. Bu kadının da ellerinden, 

ayaklarından birer kadına tutturuyorlardı. Sonra sıra kendisinin olan komita 

yaklaşıyor, çıplak ve fırlak karnının ta ortasına, göbeğin biraz aşağısına küçük 

kasaturayı saplıyor ve hemen çıkarıyordu. Sonra koyu kırmızı bir kan fışkıran 

bu küçük deliğin üzerinde nefsini köreltiyor, zavallı çırpınan, haykıran kadının 

karnında, kanlı bağırsaklarının arasında, hayvanlığının en şeni, en pis, en 

çirkin ateşlerini söndürüyordu. 

Ve karınlarına delik açılan kadınlar hiç yaşamıyorlar, bir iki saat içinde 

inleye inleye, kıvrana kıvrana ölüveriyorlardı.” (Hikayeler 1, 1999: 313) 

Avrupalıların sömürgeleştirme çalışmalarını bir devlet gibi değil 

de çeteciler, çapulcular, yağmacılar gibi yürüttükleri insan hafızaları ve 

tarih kitapları gibi edebi eserlerin de dünyasında insanlığın utanç 

sayfaları olarak yerini almıştır. “Beyaz Lale” hikayesinde edebiyat 

diliyle Avrupalıların çirkin, iğrenç icraatlarının çetelesi tutulmuştur: 

“Sonra işte Çin seferi. Oraya hem Alman, hem Fransız, hem İngiliz, hem Rus 

fırkaları gitmişti. Ne yaptılar? O kadar ki resmen ordunun arkasından bir sürü 

Yahudi geliyor, bu Avrupalıların yağma ettiği şeyleri satın alıyordu. Medeni 

Avrupalılar evleri boşaltıyor, mabetleri yıkıyorlar, binlerce, binlerce yıl 

yerlerinde uzun ve vakasız asırların geçtiğini görmüş, rahat rahat uyuyan tunç 

putları kırıyorlar, arkadan gelen Yahudilere satıyorlardı. Bu sefer esnasında 

Avrupa ipekli kumaşla dolmuştu. Altın ve gümüşe dair yürüdükleri yerde 

hiçbir şey bırakmadılar. Pekin ve civarında kız oğlan kız kalmadı. İstila 

muharebesi edilmediği halde kendilerini hiç müdafaa etmeyen zararsız ahali 

süngüleniyor; asker süngülemekten yorulup şikayet edince, bu ömründe eline 

silah almamış, kör bir tavuk kadar korkak ahalinin nehirlere atılıp boğulması 

için emirler veriliyordu. Bu sefere iştirak eden bütün askerlere yağma edilen 
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şeyler esmanından yüzer frank verildi. Sonra İtalyanlar… Uzağa gitmeye hacet 

yok. Bunlar daha geçen gün Trablus vahasını nasıl birkaç saat içinde 

temizleyivermişlerdi.” (Hikayeler 1, 1999: 305-306) 

Beyaz Lale hikayesinin yönlendirmeleri ile yeniden 

okuduğumuz Türk tarihi, 1683 Viyana bozgunundan itibaren bir ayağı 

Balkanlarda, diğeri Kıbrıs, Irak, İran, Rusya ve Çin’de olan büyük Türk 

soykırımlarıyla sürekli azaldığımız ve acılandığımız bir tarih olmuştur. 

Adeta başta yazının konusu Balkanlar olmak üzere, geri çekilmek 

zorunda kaldığımız her coğrafya biz Türkler için bir mezbahaya 

dönüştürülmüştür. Tarih içinde Türklerin uğradıkları soykırımların 

yalnızca listesi bile çok uzundur: 1- 1821 Yunan ihtilâlindeki Türk 

Soykırımı. 2- 1876'da (eski tarihle 93 harbi denen) Rusların, Osmanlı-Rus 

savaşında yaptıkları Bulgaristan Türkleri Soykırımı. 3- Yunanlıların 

yaptıkları, Girit Türkleri Soykırımı. 4- Orta ve Üst Asya'da Çarlık 

Rusya'sının, 5- Orta ve Üst Asya'da Komünist Rusya'nın yaptıkları 

sistemli Türk kıyımı... geniş zamana yayılan bu Türk kırımları bir araya 

toparlanınca ortaya büyük bir Türk Soykırımı çıkar 6- Çin 

imparatorluğu ve Komünist Çin tarafından Orta Asya ya da Doğu 

Türkistan'da ve Moğolistan'da yapılan, geniş zamana yayılan Türk 

kıyımları, sayılar alt alta toplanınca büyük ölçekli bir Türk Soykırımı 

meydana çıkar. Son yıllarda Çin yönetimi, Orta Asya'daki Türk tarihini 

yok etmek ve bu yörenin tarihini kendileriyle başlatmak için, Uygurları 

tarihi eserlerle beraber zaman içinde yok etme siyaseti gütmektedir. 8- 

Kıbrıs Türk kırımını katarsak, tarihte Nazilerin öldürdükleri Yahudi 

sayısını kat kat aşacak sayılara ulaşılabilir. Fakat tarihçilerimizin bu 

konularda hiçbir çalışması mevcut değildir. Onlar daha, Girit 

soykırımından kaçan ve Side'ye yerleşmiş olan Türkler arasında bile, 

hiçbir bilimsel araştırma yapmış değildirler. 9- 1897’den 1915’e kadar 

Fransızlar ve Ruslarca silahlandırılıp yedi büyük isyan çıkaran Ermeni 

Çetelerinin Anadolu’daki katliamları ile 1992 Hocalı katilamı vb..  

Sürekli gerilediğimiz mevki ve mevzi kaybettiğimiz 250 yıl boyunca 

yaklaşık 100 milyon Türk soykırıma maruz kalarak yok edilmiştir. 

Dünyada dört tane soykırım varsa üç buçuğuna Türkler maruz kalmıştır 

ama niyeyse bu gerçekler ya bilinmez ya da pek fazla dillendirilmez. Bu 

konun ayrıntıları için, bu alanda yapılmış yakın tarih araştırmalarını, 

tanıklıklarla yazılmış kitapları bir araya getiren “Kurşunlanan 
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Türkoloji” isimli kitaba bir bakılmalıdır. (Prof. Dr. Ahmet BURAN, 

Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayınları, Ankara 2010) 

3.4. Mehdi Hikayesi 

Avrupa’nın kurmak istediği yeni dünya düzeninin sac 

ayaklarından birini Türklerden aldığı bölgelerden Türk izlerini silmek, 

diğerini de kendi tebaası saydığı ecnebileri yerleştirmek şeklindeki 

nüfus hareketleri teşkil eder. Ömer Seyfettin, “Mehdi” adlı hikayesinde, 

kendilerini yenik ve ezik hisseden, Serez istasyonundan bindikleri ikinci 

mevki kompartımanda seyahat eden beş Türk ve Müslüman tren 

yolcusunun ruh hali ve gözlemleri üzerinden bu yeni dünya düzeninin 

çarklarının nasıl döndüğünü anlatır: “Kapalı camların ince buğularından 

minareleri yıkılmış, mescitlerinin üzerine haçlar asılmış tenha köyleri görüyor 

gibi oluyorduk. Bu köyler uzaklarda, ta ufkun nihayetindeki mor sislerin içinde 

idi. Şimdi ezanın sustuğu bu öksüz yurtlara çanlarını ulutmak için Selanik’e 

vapur vapur gelen Kafkasya Rumları yerleşiyorlardı.” (Hikayeler 1, 1999: 

238) 

Her saadetin yanı başında bir mahrumiyet korkusu vardır. Vatan 

haline getirdikleri topraklar üzerinde yaşayan insanların bilinçaltında da 

bir gün çok sevdikleri vatanlarını kaybetme korkusu gizlenir. 

Osmanlı’nın parçalanma döneminde bu korku ortaya çıkar. Vatanlarına 

kopmaz bağlarla bağlı olan ancak üzerine bastıkları toprakların 

ayaklarının altından çekildiğini gören insanların bütün benliğini saran 

bu vatansız kalma korkusu, beraberinde çok derin sarsıntıları da getiren 

ve ele geçirdiği bünyeyi felç eden bir korkudur. Osmanlı sanki kangren 

olmuş bir insan vücudundan parçaların kesilmesi gibi, parça parça 

bütün uzuvlarını, ağrılı, sancılı bir süreçle kaybeder. Henüz kalbine 

öldürücü darbe vurulamamış olsa da koparılan uzuvların 

uyuşturulamaz ve tedavi kabul etmez ağrıları vatanseverlerin tüm 

hassalarını hırpalamaktadır. 

Ömer Seyfettin, “Mehdi” adlı hikayesinde, kendilerini yenik ve 

ezik hisseden beş Türk ve Müslüman tren yolcusunun ruh hali ve 

gözlemleri üzerinden bu korkunun ve Balkanlarda kaybedilmiş 

yurtların izini sürer: “…. kompartımanda beş kişiydik. Ve beşimiz de Türk ve 

Müslüman’dık… Geçen felaket ve bozgun yılının canlanmış da kalmış uğursuz 

ve karanlık damlalarına benzeyen birçok karga sürüleri sahipleri öldürülen boş 
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ve sürülmemiş tarlalarda dolaşıyordu. Tren hareket ettiği vakit hepimiz bir 

defacık selamlaşmış ve sonra, o yalnız esir ve perişan Müslüman 

memleketlerinde duyulan yakıcı ve dondurucu ağır tevekkülün taştan 

sükunuyla susmuştuk. …. Ve sanki bize milyonlarca kan ve din kardeşlerimizin 

ölümünü hatırlatan dışarısını, bu düşmanın öz vatanımızdan zorla kopardığı 

altın sahraları görmemek için önümüze bakıyorduk.” (Hikayeler 1, 1999: 238) 

Şehitlerle dolu metruk araziler, acı kayıpların sessiz tanıklarıdır ve 

bakmak gözlerimizi acıtır. Yenilen ve ezik hisseden insanlar başlarını 

önlerine eğerler. Hikayenin sonunda yazar benzer duygulara geri döner 

ancak fazladan yanlarına bir Rum yolcu bindirilmiş, vatansız kalmanın, 

yabancıların vatanında yaşamanın yol açabileceği alçaklık, hakaret, 

aşağılamanın her çeşidi de ortaya çıkmaya başlamıştır: 

“Bilmem hangi istasyonda durmuştuk. Trenin kapısı birdenbire açıldı 

ve ihtiyar hoca susuverdi. Esmer bir kondüktör silindir şapkalı bir Rum’a: 

-Buyurunuz… 

diyordu. Bu herif bize tarif olunamayacak derecede derin bir nefret ve 

istikrahla bakarak Rumca: 

-Fakat burada Türkler var! 

diye durdu. Suratını ekşiterek hepimizi ayrı ayrı süzdü. Kahraman 

kondüktör hemen yararlığını gösterdi: 

-Haydi bre… Öbür başa toplanın. Burada pencerenin önünde mösyö 

rahat edezek… 

Hoca ile karşısındaki genç yüzlerini yere eğerek bizim tarafımıza gelip 

sıkıştılar, giren şık ve küstah mösyö şapkasını çıkarıp, ayaklarını karşıki 

kanepenin üstüne uzattı. Adeta yattı. Sigarasını yaktı. Tek gözlüğünü takarak 

bize bakmağa başladı. Sözünü tamamlayamayan ihtiyar hoca yaralı ve can 

çekişen düşkün bir arslan gibi yeniden uyuklamağa başlamıştı. Şimdi biz, yine, 

o yalnız esir ve perişan Müslüman memleketlerinde duyulan yakıcı ve 

dondurucu ağır tevekkülün taştan sükunuyla susuyorduk. 

Yolcu mösyö, sigarasının küllerini üzerimize fırlatıyor, tükürüyor, 

sonra avazı çıktığı kadar Bizans İmparatoru ve Yunanistan Kralı XII’nci 

Konstantin için bestelenmiş Fransızca bir şarkıyı haykırıyordu. 
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Biz susuyorduk… Tren seyrek ve fasılalı ağaçlıkların arasından 

geçiyordu. Ve Türklerden kalma sarı badanalı eski karakollar, bu yollardan 

kaçarken mahvolmuş gafil bir milletin dinsiz ve yıkık mabetleri gibi, ikişer, üçer 

kilometre ara ile sıralanmış hala duruyordu. Susuyorduk. Zannederim hepimiz 

–hatta İslamlıktan ümidini kesmiş olan açık fikirli şişman mutasarrıf mazulü 

bile- hepimiz, mukaddes kitabın her kavme vaat ettiği hadileri düşünüyor, 

Türklerin Mehdi’si ne vakit çıkacağını kendi kendimize soruyorduk. Yolcu 

mösyö Türklüğe ağza alınmaz küfürlerle kafiyelenmiş Rumca şarkılar da 

bağırmağa başlamıştı. Biz susuyorduk. Ve benim gözlerim hep o beyaz bir felah 

ve ümit fecrinin uzak bir aksi gibi parlayan beyaz sarığa, ihtiyar hocanın 

uyanık bir dalgınlıkla sallanan büyük ve nurlu başına dalıyordu.” (Hikayeler 

1, 1999: 243-244)  

Kendi vatanınızda genişleyen ve güzelleşen coğrafya yad ve 

yabancı ellerde daralır, çirkinleşir ve insanı böyle bunaltarak muhtemel 

ve muhayyel bir kurtuluşa, bir mehdi ile özetlenecek uçuk beklentilere, 

uzaklara bakışlarımızı ve gönlümüzü çeker. Hikaye Balkan topraklarını 

baş döndürücü bir hızla ve ağır bedellerle kaybeden, Türklerin vatanın 

geri kalan toprakları söz konusu olduğunda umutsuzluğun son 

kertesine yuvarlandıklarını gösterir. Artık yeryüzünden ve 

kendilerinden umudu kesmişler, gökyüzünden İslam’da Mehdi diye 

nitelenen bir kurtarıcıyı beklemek çaresizliğine teslim olmuşlardır. Bu 

ümitsizlik daha sonraları mandacılık gibi himaye ve sığınma yanlılarını 

çoğaltmıştır. 

3.5. Hürriyet Bayrakları Hikayesi 

Hikaye, Gazi Osman Paşa’ya anlatan Tuna marşı ile de sık sık 

hatırladığımız, Plevne mücavir alanında bugünkü adı Blagoevgrad olan 

ve sıcak sular memleketi olarak bilinen  Cumayıbâlâ’da başlar ve Batı 

Bulgaristan’da, Rila ve Pirin dağları arasında bir kasaba olan Razlık’a 

doğru iki subayın yol arkadaşlığı ile çıkılan yolculukla devam eder. İki 

subay arasındaki sohbetin konusu, bir araya gelince “ne olacak bu 

memleketin hali” muhabbetlerini sık yapan her Türk gibi memleket 

meseleleridir ve olay günü On Temmuz Bayramı’nın kutlandığı gün 

olduğu için söz Osmanlıcılık fikrine gelir dayanır.  

 “Hürriyet Bayrakları” hikayesi Türkleri diğer milletlere karşı 

uyarmak ve uyandırmak için bir işaret fişeği mahiyetinde yazılmıştır. 
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Hikayenin genel özeti ve ana fikri şöyledir: “Savaş öncesinin birbiriyle 

çatışan ideolojilerinden biri de ‘Osmanlıcılık’tı. Ömer Seyfettin, Osmanlı 

Devletinde yaşayan bütün unsurları kaynaşmış bir Osmanlı milleti olarak 

kabul eden bu görüşü, öykülerinde sıkça hiciv konusu yapmıştır. Bu öykülerden 

ilki ‘Hürriyet Bayrakları’dır. Yazarın Balkanlarda görev yaptığı yıllardaki 

gözlemlerinden çıkarılan bu öyküde bir köye doğru yürüyen iki zabitten biri, 

Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıkların da kendilerini Osmanlı milletinden 

saydıklarını iddia eder ve iddiasına kanıt olarak da uzaktan görülen kırmızı 

bayrakları gösterir. Ona göre bunlar hürriyet bayraklarıdır ve Bulgar 

köylülerin Osmanlılık idealiyle birleştiklerini göstermektedir. Öykünün 

sonunda kırmızı bayrakların biber olduğu sürprizi, zabitin görüşlerinin 

kofluğunu ve gülünçlüğünü de ortaya çıkarır.” (Apaydın, 2006: 22) 

Ömer Seyfettin, “Hürriyet Bayrakları” adlı hikayesinde 

Türkçülüğün, Osmanlıcılığın, meşrutiyetin birbirine girdiği bir metinde, 

henüz muazzam uykularından uyanamamış bir Osmanlı zabitinin 

dilinden ve zihninden yola çıkarak Türkçülüğe giden yolun taşlarını 

döşer: “Ben ‘On Temmuz’un buralarda bile takdir olunduğunu söyledim. 

Mülazım, hayretime canı sıkılmış gibi: 

-Ah ne diyorsunuz? On Temmuz’u takdir etmek… dedi, bu da laf mı? 

Bu bizim en büyük, en şanlı, en âli bir günümüz, en mukaddes milli 

bayramımızdır. Keşke üç gün olsaydı… Çünkü bir gün bir gece, pek az.. 

-Demek On Temmuz’a bu kadar ehemmiyet veriyorsunuz? 

diye gülümsedim. İddialarının aksini söyleyerek asabi münakaşacıları 

kızdırmak hoşuma gittiğinden ilave ettim: 

-Hem bu nasıl milli bayram? Hangi milletin bayramı? 

-Osmanlı milletinin… 

-Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz? 

-Hayır, asla… Bütün Osmanlıları… 

Genç mülazımın koyu siyah gözlerinde sanki bir taassup ateşi parladı. 

Dinine küfredilmiş bir evvel zaman Müslüman’ı gibi bakıyordu. Birden 

başlamayarak aklî sualciklerle onun hissî mantığını şaşırtmağa karar verdim: 

-Bütün Osmanlılar kimlerdir? 



 

 253 

-Tuhaf sual! Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, 

Yahudiler, Ermeniler, Türkler… Hasılı hepsi… 

-Bunlar demek hep bir millet? 

-Şüphesiz… 

Tekrar güldüm: 

-Fakat ben şüpheleniyorum. 

-Niçin? 

-Söyleyiniz Ermeniler bir millet değil midir? 

Biraz durdu. Tereddütle cevap verdi: 

-Evet bir millettir. 

-Arnavutlar da bir millet? 

-Arnavutlar da. 

-Ey, Bulgarlar? 

-Bulgarlar da.. 

-Sırplar? 

-Tabii Sırplar da. 

Gülerek ve başımı sallayarak: 

-O halde sizin riyazi ve müspet hakikatlere itikadınız yok. 

dedim. Ne demek istediğimi anlamadı. Yüzüme baktı. Ben devam ettim:  

-Hendeseden, cebirden, müsellesattan vazgeçelim. Hatta hesap 

bilmiyorsunuz. Hesabın ‘cem’ kaidesini bilmiyorsunuz. Yahut biliyorsunuz da, 

bunların doğru ve esaslı şeyler olduğuna inanmıyorsunuz. …. 

-Ben size söyleyeyim. Tabii inkar edemeyeceksiniz. Bir cinsten olan 

şeyler cemolunabilir. Mesela on kestane, sekiz kestane, dokuz kestane! Hepsi 

yirmi yedi kestane eder, değil mi? 

-Evet 

-Bir cinsten olmayan şeyler cemedilemez. Mesela on kestane, sekiz 

armut, dokuz elma… Nasıl cemedeceksiniz. Bu mümkün değildir.. Ve bu 
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imkansızlık nasıl riyazi ve bozulmaz bir kaide ise birbirinden tarihleri, 

an’aneleri, meyilleri, müesseseleri, lisanları ve mefkureleri ayrı milletleri 

cemedip hepsinden bir millet yapmak da o kadar imkansızdır. Bu milletleri 

cemedip ‘Osmanlı’ derseniz, yanılmış olursunuz. 

Mülazım sigarasını unutmuştu. Yüzüme şaşalamış gibi bakıyor, onun 

şüphesiz ilk defa işittiği bu kadar basit ve adi bir hakikatten şaşalamasını 

sersemliğe çevirmek için ben izahımda, daha mufassal ve hararetli, devam 

ediyordum. Birçok misaller getiriyor, ‘Osmanlılık’ kelimesinin düveli bir 

tabirden başka bir şey olmadığını, Rumların, Bulgarların, Sırpların, bütün o 

eski esirlerimiz olan bugünkü uyanık milletlerin Türklerden intikam almak ve 

kendi öz kardeşleriyle, Balkan hükümetleriyle birleşmekten daha tabii, daha 

makul, daha mantıki, daha haklı mefkureleri olmayacağını anlattım.” 

(Hikayeler 1, 1999: s. 231-232-233) Osmanlıcılık sapla samanı birbirine 

karıştıran, iyi niyetli ama temelsiz bir yaklaşımdır zira tarih, sapı 

samandan, Türkleri diğer Osmanlı milletlerinden ayıracaktır. 

 “Hürriyet Bayrakları” adlı hikayesinde meşrutiyetin ilanının 

daha ikinci senesinde takkenin düşüp kelin göründüğünü Ömer 

Seyfettin şu cümlelerle dile getirir: “Gerinirken yalancı inkılabımızın, bu 

kansız ve hakikatte ancak manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı düzme 

Türk inkılabının ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün milli bir 

bayramdı!.. ‘Lakin, acaba hangi milletin bayramı?’ diye düşünerek kalktım. 

Pencereye yaklaştım. Dışarıda karmakarışık bir kalabalık dalgalanarak, 

kaynaşarak akıp gidiyordu. Karşıki çürük tahta peykeli Ulah ve Bulgar 

dükkanları açıktı. Sahipleri bu diyara yeni gelmiş hakim yabancılar gibi 

önlerinden geçen sırma cepkenli Türk delikanlılarına gülümseyerek 

bakıyorlardı. Bu ‘on temmuz’ alayı, bu nümayiş hakikaten seyre layıktı.” 

(Hikayeler 1, 1999: 229) 

On temmuz hicri takvime göre II. Meşrutiyet’in ilanına denk 

gelir: “Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 

Temmuz (23 Temmuz) günü 1909 yılından itibaren ulusal bayram olarak 

kutlanmaya başlamıştır. 10 Temmuz Milli Bayramı olarak adlandırılan bu 

bayramla meşrutiyetin niteliği ve önemi ile ilanında rol oynayanların halkın 

zihninde yer etmesi amaçlanmıştır. Bayram kutlamalarının, bir Osmanlılık 

bilinci yaratılması ve farklı unsurların bir Osmanlı kimliği altında 

birleştirilmesine katkı sağlayacağı da düşünülmüştür. Bayramların başlıca 

öğeleri, askeri geçit törenleri, ulusal marşlar ve ulusal bayrak olmuştur. Bayram 
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dolayısıyla gazetelerde yazılan yazılarda, meşrutiyeti ilan edenler tarafından 

kaleme alınan beyannamelerde, meşrutiyetin kazanımları ve bunların Osmanlı 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne borçlu olunduğu ifade edilmiş ve Osmanlılar 

arasındaki birliğin önemi vurgulanmıştır. 10 Temmuz Bayramı, 19. yüzyıldan 

itibaren özellikle Avrupa'da siyasal rejimlerin hem artan meşruiyet 

ihtiyaçlarını karşılama hem de ulus inşası projelerine hizmet etmek üzere ulusal 

bayramlar icat etmeleri olgusunun bir örneği olarak karşımıza çıkmakta ve 

tarihsel önemi de buradan kaynaklanmaktadır.” (Yamak, 2008: 323) 

Gerçeğin, doğası gereği çok azını gören insanoğlu için gerçek bir 

anda değil zamanla anlaşılabilecek bir sır kutusudur. Birçok Osmanlı 

aydını ve insanı da başlangıçta, bütün samimiyetleriyle imparatorluğun 

kurtuluşunu Osmanlıcılıkta görürler. Görüşlerini nasıl canla başla, 

inançla savunduklarına Ömer Seyfettin, “Hürriyet Bayrakları” adlı 

hikayesinde, bir zabitin, Osmanlı subayının penceresinden bakarak 

örnekler verir: “Hususuyla ‘Osmanlılık’ fikri söylediğim kadar boş, suni ve 

hülya olsaydı muvafık ve muhalif bütün siyasi fırkalar programlarına bunu esas 

yaparlar mıydı? Artık Türkiye’de hiç adam yok muydu? Herkes yanılıyor 

muydu? …..  

-Ah görmüyor musunuz, dedi, görmüyor musunuz? Şu köycükte 

sallanan kırmızı kırmızı hürriyet bayraklarını görmüyor musunuz? Bugünü 

Osmanlıların birbirleriyle en samimi ve hakiki kardeşi olduklarını dünyaya 

anlattıkları bu büyük ve mukaddes günü, On Temmuz’u alkışlayan bu kırmızı 

bayrakları görmüyor musunuz? …. –Acaba bunlar hürriyet bayrakları mı? 

dedim. Mülazım taştı. Taşmadı, adeta fışkırdı: 

-Körsünüz azizim, bakar körsünüz. Nafile zahmet edip bakmayınız. 

Hakikatleri görmek istidadı sizde yok. Hala şüphe mi ediyorsunuz? Evet bunlar 

hürriyet bayraklarıdır. Şu dağ başında kaybolmuş Osmanlı – Bulgar köycüğü 

On Temmuz’u takdis ediyor. İnanmıyor musunuz? Onlar Osmanlı değil 

midir? Yarın Osmanlı vatanına düşmanlar hücum ettiği vakit sizden evvel 

onlar koşacaklar, Osmanlılık namına kanlar dökecekler, Osmanlılığı kanlarıyla 

kurtaracaklar… 

Kendimi tutamadım: 

-Bu Bulgarlar ha?... 
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-Evet bu Bulgarlar! Bunlar en sadık Osmanlılardır. Komitacılarla hiç 

münasebetleri yoktur. Komitacılardan nefret ederler. On Temmuz’u en 

mukaddes bir gün bilirler. Fakat siz mutaassıpsınız. İnanmazsınız. Hala akılsız 

ve cahil babalarımız gibi, ‘domuz derisinden post, gavurdan dost olmaz…’ der, 

medeniyetin, büyük yirminci asrın doğurduğu insaniyet, uhuvvet, müsavat 

fikirleriyle eğlenirsiniz. Bütün Osmanlıların kardeş olmalarını kabul 

edemezsiniz. İşte bakınız. Ufacık bir köy bu günü kırmızı bayraklarla tebcil 

ediyor. Kim bilir, akşam bu büyük günün şerefine nasıl eğlenecekler, nasıl 

içecekler ve ‘Yaşasın Osmanlılık, kahrolsun nifak!’ diye bağıracaklar… 

Ben susuyor ve dinliyordum. Mülazım coşuyor, Tanzimat tılsımının 

hülyalarıyla, seraplarıyla dalgalanan Osmanlılık rüyasını, onun tatlı 

hezeyanlarını tasvir ediyor, artık büyük Osmanlı milletine kimsenin galip 

gelemeyeceğini söylüyordu. Hala yarın başında, uzakta kırmızı bayrakları 

görünen Bulgar köyünün karşısında duruyorduk. Birden elimden tuttu: 

-İster misiniz, oraya kadar gidelim, dedi, doğruluğuna inanamadığınız 

Osmanlılığın nasıl kavî ve halis olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz.” 

(Hikayeler 1, 1999: 234-235) Osmanlılık fikri neredeyse bu inanç ve 

beklentiler ile sınırları her an değişen Osmanlı topraklarında 

muvakkaten taraftar buluyor, yüceltiliyordu.  

Hikayenin sonunda Bulgar köyüne giden yazar ile mülazımın 

uzaktan hürriyet bayrakları zannettikleri nesne, kurutmalık kırmızı 

biberdir ve Bulgar köylüsü ile girmeye çalıştıkları kısa diyalog ise 

Osmanlıcılık ideolojisinin ham bir hayalden tam bir yenilgiye 

dönüştüğünü, iflas ettiğini somutlar: “Şaşkın bir sesle tarladaki Bulgara: 

-Kolay gelsin gospodin! 

dedi. Bulgar hala işini bırakmıyor, başını çevirip bize bakmıyordu. Gene 

yüzünü çevirmeden sert ve bir küfür kadar çirkin bir şive ile: 

-Neznam Türkçe bre… diye haykırdı. Ben ve mülazım, donmuş 

kalmıştık. Öyle duruyorduk. Sanki vurulmuştuk.” (Hikayeler 1, 1999: 236-

237) Kirilce yazılışı НеЗнам olan neznam kelimesi bilmiyorum 

demektir. Bulgar, Türkçe bilmiyorum, konuşuyorsanız benle Bulgarca 

konuşun demektedir. Yahya Kemal Türk vatanını Türkçenin 

konuşulduğu yer olarak tanımlar tıpkı bu hikayede Ömer Seyfettin’in 

aynı gerçeği söylememesi ama hissettirmesi gibi. Dilimizin çekildiği 
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coğrafyalardan bizler de er ya da geç güçlü zamanımızda olmasa bile 

zayıf zamanlarımızda çekilmek zorunda kalırız. Bu matematik bilimleri 

kadar kesinlik taşımayan sosyal bilimlerin, matematik kesinlikle 

öngördüğü ve durmaksızın tahakkuk eden bir gerçek ve sonuçtur. 

3.6.İrtica Haberi Hikayesi 

“Çamur rengindeki sefil ve hasta Vardar’ın” (Hikayeler 1, 1999: 139) 

mekan olarak eşlik ettiği bu hikayenin başında “Bir zabitin cep 

defterinden” ve “1 Nisan 1325, Köprülü” notu vardır. Bu tarih miladi 

takvimde 14 Nisan 1909 tarihine karşılık gelir. İstanbul’da, sadrazama, 

Harbiye, Adliye nazırlarına, gazetecilere suikastlar düzenlenmekte, 

nakaratı “şeriat isteriz” olan isyanlar birbiri ardına patlamaktadır ve 

Balkan coğrafyası, başkent hapşırdığı için hasta olmuş bir vaziyettedir.  

Arapça rücû’dan gelen “geri dönme, geri dönücülük, eskiyi 

isteme” (Devellioğlu, 1996: 447) gericilik anlamındaki ve hikayenin 

adındaki irtica sözcüğü, Türk tarihinin, özellikle Türk siyasi tarihinin en 

önemli, en çok gündemde kalan sözcüklerindendir. Din başta olmak 

üzere, bütün kutsalların kişisel ve siyasal çıkarlar için kullanılmasının 

tarihi mutlaka daha eskidir ve bu çalışmanın konusu dışındadır ancak 

Osmanlı’daki çıkar ve iktidar kavgalarının maşası olarak kullanılan 

yeniçerilerin sık sık “Şeriat isterük” diye kazan kaldırmaları, daha sonra 

bu taifeye, ham yobaz, kaba softa tabir olunan, yozlaşan, tekke ve 

medrese ehlinin de iştiraki, yakın tarihimizde irtica kavramının ortaya 

çıkışı ve kullanılışı ile birebir ilişkilidir. Bu öyküde karşımıza yine 

“Şeriat isteriz!” talebi ve imparatorluğun her köşesiyle birlikte 

parçalanan Balkan haritası çıkar:  

“‘İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’ avcı taburunu iğfal etmiş. Onlar da 

‘Şeriat isteriz!’ diye meclise hücum ve adliye nazırını falan katletmişler. … 

Harbiye nazırıyla sadrazamı vurmuşlar. Ahmet Rıza tehlikeli surette mecruh… 

Kalbimde sarih bir acı sızlamağa başladı. Artık konuşamıyor, Akil’le müdürün 

konuştuklarını duymuyordum. Gözlerimin önüne dumanlı bir Balkan haritası 

geliyor. Türkiye’nin parçalandığını, bu müthiş ve nâmevcut haritanın kırmızı 

ve ateşin çizgili hudutlarının hafi ve çirkin bir el ile bozulduğunu, 

değiştirildiğini görüyor gibi oluyordum. Istırap dakikaları her felaket 

zamanında olduğu gibi, yine bir azap ifriti uzunluğuyla geçiyor, aklıma iki üç 

sene evvel okuduğum Roland de Mares’in ‘Mal Ottoman’ makalesi geliyor. 
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Bazen biraz kehanet taslayan ve ekseriya sözleri çıkan bu bedbin, bununla 

beraber meşhur muharririn bizim için, zavallı Türklerin istikbali için verdiği 

insafsız ve kati hükümleri derhatır ediyordum.” (Hikayeler 1, 1999: 140-141) 

Bu şerait isteriz çığırtkanlığıyla ne zaman insanlar sokaklara dökülse, 

mutlaka arkasından bir çapanoğlu, devlet ve millet aleyhine bir büyük 

felaket ortaya çıkmıştır.  

Balkan coğrafyasında, biz zavallı Türklerin geleceğini düşünerek 

tarifsiz kederlere boğulan başkarakter / Ömer Seyfettin; hikayenin 

devamında yukarıdaki olayın öncülü mahiyetinde, yine bir irticanın, bir 

kumpasın tezahürü şeklinde bir olaydan bahseder. Bu olay tıpkı Kubilay 

vakasındaki gibi genç ve ümit dolu askerlerin hayatına mal olmuş, 

çatışanlara değil, çatıştıranlara hizmet eden bir ihanet senaryosunu 

oynayanlarca çıkarılmıştır. Yer Varna’da, Büyük kavaklı Meydanı’na 

yakın bir mezarlıktır: “Mezarlığın arasından geçiyordum. Beş altı ay evvel 

irtica ve taassubun feveranıyla bir saat içinde öldürülenleri nasıl alayla buraya 

gömdüğümüzü hatırladım. Daha hala katiller, müşevvikler tecziye olunmadı. 

Belki affolunacaklar. Evet, doğrudan doğruya, sarahaten, amden Meşrutiyet’e 

kasteden, payitahtı ayağa kaldıran ‘Kör Ali’ye ilişmeyen, hatta bu haini okşayan 

adalet eli onların mı canını yakacaktı. Heyhat.” (Hikayeler 1, 1999: 141) Bu 

alıntı bu yıllarda, memleketin her köşesinin bir kaos içinde 

debelendiğini gösteren, düzenin, asayişin yokluğuyla devletin 

yokluğunu gösteren ya da düşündüren ifadelerdir tabii bir de adları 

bugün için unutulmuş insanlarımızın ruhları ile mezarlarını… 

Adalet mülkün temelidir. Suçluyu, zalimi affeden hatta 

cezalandıramayıp mazluma sahip çıkamayan bir devlet kağıt üzerinde 

kalır, resmen var olsa da fiilen yok hükmündedir. Hikayenin devamında 

irticanın figüranlarına, taşeronlarına ve nasıl ortaya çıktığına dair 

vurgular da yapılır. “Sinirlerim o kadar müteheyyiç ki bu gece 

uyuyabileceğimi ümit etmiyorum, yalnız Arnavutçanın Latin hurufatıyla 

yazılması fikrinde bulunan yüzbaşım ihtiyarsız: 

- Ah bu hocalar, dedi, bizim harflere de mani olan onlar değil mi ya?... 

Nöbetçi zabiti Hüsnü sesini çıkarmadı. 

Şişman Galip uzun ve okkalı bir küfür salladıktan sonra: 
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- Ah bu softalar… Asker kaçağı …ler. Hepsini kesmeli… dedi ve 

gözlerini kapadı. …medrese odalarından ihtiyar ve genç hocalar, sarıklı adamlar 

bozuk çehrelerle bu kalabalığı seyrediyorlar, katiyen alkışlara iştirak 

etmiyorlardı. … Loti eski bir Türk kahvesine girmiş. Oradaki sarıklı ihtiyarlar 

Mithat Paşa’nın Kanun-i Esasisi ile eğlenmişler, atılan toplara karşı 

müsterihane çubuklarını çekerek gülmüşler… Belki vehmin tesiri… Fakat ben 

de medrese odasından bakan sarıklılarda Meşrutiyete ve içtimaa karşı aynı 

tahkir ve garazı gördüm. Zaten tarih bize göstermiyor mu ki hürriyet ve 

serbestinin her tarzına ancak rahipler karşı gelmiş ve nihayet mağlup 

olmuşlardır.” (Hikayeler 1, 1999: 142, 145) 

Bu “İrtica Haberi” adlı hikaye; Osmanlı’nın çapulcu 

mürtecilerine bile söz geçiremediğini gösteren, adları rahip olur, hoca 

olur, dünyanın her yerinde ve değişik dönemlerinde, sözde din 

adamlarınca dinin nasıl dünyevileştirildiğini, sömürüldüğünü anlatan, 

irticanın tarihine dipnotlar düşen bir edebi metindir. Bu cümleler aynı 

zamanda bu yıllarda Balkanların siyasi, sosyal, idari ve insani yapısını 

da görünür kılan göndermeler içermektedir tıpkı bunca gaile içinde 

Arnavutçanın derdine düşmüş subayın varlığı gibi…  

Olay, ya da hikayenin adıyla söylersek İrtica Haberi 31 Mart 

vakasıdır ve İstanbul bu isyanı bastırmakta yetersizdir bu nedenle 

Selanik’de isyanı bastırmaya gidecek bir ordu tertip olunacaktır: 

“Anladım ki sabahleyin miting akdolunacak, protesto olunacak; redif taburu 

toplanacak, Hristiyanlardan gönüllü yazılacakmış.” (Hikayeler 1, 1999: 143) 

Mitingler, asker toplamalar, çeteler, komitacılar, sağda solda patlayan 

bombalar, bu yıllarda Balkanların nasıl bir kaynayan kazan olduğunu 

gösteren örneklerdir. 

“Bilâ tefrik-i cins ü mezhep müşterek bir milliyet teşkil etmek… İşte 

Osmanlılık.”2 Tanzimat ideolojilerinin en çok taraftar bulanlarından biri, 

din ve milliyet farkı gözetmeksizin İmparatorluğu oluşturan bütün 

halkları bir arada tutmanın sihirli formülü olarak özetlenen, bugün alt 

kimlik üst kimlik tartışmalarına kapı aralayan Türkiyelilik kavramına 

                                                 
2 “Ashab-ı Kehfimiz” başta olmak üzere Ömer Seyfettin’in başka hikayelerinde de geçen 

bugünkü “Türkiyelilik” kavramına benzeyen “Osmanlılık” düşüncesini özetleyen söz. 

(Hikayeler 3, 1999: s. 90) 
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benzeyen Osmanlıcılıktır. Değişik etnik unsurlar için bir çekim alanı, 

cazibe-i umumi oluşturmak adına içeriği doldurulmaya çalışılan bu 

akım; Balkanlarda Hıristiyan, Ortadoğu’da Müslüman, Anadolu’da 

diğer etnik unsurların, isyan bayrağının altında toplanmalarıyla 

siyaseten iflas etmiş, yerini Türkçülüğe bırakmıştır. 

Ömer Seyfettin “İrtica Haberi” adlı bu hikayenin devamında, 

Türkçülük ile Osmanlıcılığın bir sentezini yapma denemesine girişir. Bir 

meydanda miting için toplanan kalabalığa konuşanlar, bu kalabalığı 

oluşturanları gözetme duyarlılığı ile de hareket ederek şu türden 

nutuklar irad ederler: “Süvari Alay Kumandanı Hasan Bey … 

Kaymakamdan daha serbest söyledi. Bu hükümeti her ne kadar Türkler teşkil 

etmiş ise de tevsi ve terakkisi için bütün bu memleketteki kavimlerin, yani 

Arnavutların, Arapların, Bulgarların, Rumların, hasılı bütün unsurların 

çalıştığını, vatanın bütün unsurlara ait olduğunu söyledi. Hatta ‘Bizim 

vatanımız, efendiler, dedi, Bağdat’tan ta Viyana’ya kadar olan yerlerdir. Orada 

bizim ecdadımızın kemikleri vardır. Biz terakki edip hatta oralarını istirdat 

etmeğe gayret etmeliyiz. Bunun için mutlaka Meşrutiyet, müsavat 

lazımdır…’” (Hikayeler 1, 1999: 145) Bunlar Osmanlı’nın çok uluslu 

yapısını bir arada tutmak için sergilenen son çırpınışlardır, söylenen 

ama etkisi olmayan binlerce nutuktan biridir.  Milliyet ateşi ila yanan bu 

azınlıklar, kısa süre sonra Osmanlı’yı da yakacak, Türkler artık kendi 

başlarının çaresine bakacak şekilde hedef küçülteceklerdir. 

Bu İrtica Haberi hikayesi Balkan topraklarında Osmanlı tahtının 

en uzun süre hükmeden padişahı Halife Abdülhamit’in Balkan 

coğrafyasından nasıl görüldüğü, değerlendirildiği ve etkisini nasıl ve ne 

zaman yitirdiğini anlatan cümleler de içerir. Osmanlı’nın son kudretli, 

kurnaz, şüpheci, teferruata inildiğinde oldukça renkli padişahı 

Abdülhamit’tir. Onun İmparatorluğu Anadolu Türk tarihinin önemli bir 

kesitini temsil eder ve bugün bile ismi ile siyaseti hala keskin fikirler ve 

taraflarla tartışılmaktadır. Uyguladığı siyaset takdir ve tekdir gibi 

karışık duyguları uyandıran bu padişah, 33 yıllık iktidarı süresince, bir 

belki birkaç suikast girişimi dahil, sayısız sözlü ve fiili saldırıların, Kızıl 

Sultan lakabının muhatabı olmuştur. Ömer Seyfettin “İrtica Haberi” adlı 

hikayesinde, meydana gelen irticai olayların bastırılamaması ve 

suçluların cezalandırılmaması gibi gerekçelerden başlayıp genişleyen 
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yelpazede Sultanla ilgili, hikayenin bir değil birkaç yerinde ağır topçu 

atışı sayılabilecek saptamalarda bulunur: 

“…Sultan Hamit’in ismi diş gıcırtıları arasında sık sık geçiyordu. … 

Doğrudan doğruya Sultan Hamit’i itham etti: - Arkadaşlar diye başladı, emin 

olunuz ki Meşrutiyete, milletin ümidine vurulan bu yeni ve tahammül 

olunmaz darbe Sultan Hamit’tendir! Başka cani, başka katil aramayınız! 

Meşrutiyet onun için ölümdür; o zulmetmeden, öldürtmeden, ağlatmadan, kan 

ve gözyaşı döktürmeden yaşayamaz, ölür. ….. Cuma namazından gelen tabur 

imamı gayet mühim bir haber verdi. Camide hutbe okunurken Sultan Hamit’in 

ismi okunmamış. Müftünün emri varmış. Artık onun ismi katiyen hutbelerde 

geçmeyecekmiş… Bu tuhaf emir beni düşündürdü. Düşündüm ki şimdi 

İstanbul’da ne kadar vezirler, ne kadar müşirler, ne kadar ferikler, ne kadar 

paşalar, ne kadar yaverler, ne kadar askerler selamlık resmini ifa ediyorlar; ona, 

o meşum ve yıkılmaz kuvvete, Allah’ın memleketimizde otuz iki senedir 

sönmeyen o korkunç ve kırmızı gölgesine perestiş ve tekapu ediyorlar.” 

(Hikayeler 1, 1999: 143, 146) “Meşum, cani, katil, zalim, ve kırmızı gölge 

(Kızıl Sultan)” gibi sıfatlar Abdülhamit’in şahsiyetini tahkir ve tezyife 

kifayet etmektedir.  

3.7. Bomba Hikayesi 

Hikayenin ana karakterleri mandolinle sosyalist marşı çalan 

Boris ile mütereddit ve İslav gözleriyle kocasına bakan Magda’dır. 

(Hikayeler 1, 1999: 147) Bu çift aralarına katılmaları konusunda ısrarcı 

komitacıların tehdit ve tehlikelerinden kurtulmak için bütün mallarını 

satıp savaşın olmadığı bir yere, örneğin Amerika’ya gitmeye karar verir 

ancak köyden ayrılacakları son gece bu kaçışı haber ve paranın 

kokusunu alan komitacılar, köye iner ve davet ettikleri evde Boris’i 

öldürüp, gövdesinden ayırdıkları kellesini bir beze sararlar. Evine 

giderek içki içtikleri, ortada oynattıkları, vakitleri olsa tecavüz de 

edecekleri hamile ve güzel Magda’ya, Boris’in kellesinin sarılı olduğu 

bezi bomba diye ve iyice saklaması telkiniyle emanet ederler. Elini bez 

yumağına uzatan Magda önce bir ıslaklık hisseder, arkasından elinin 

kanlandığını fark eder. Bezi çözdüğünde ise acı ve katlanılmaz yazgının 

karşısında donakalır:  

“Baktı, baktı, dikkatle baktı… Ve birden öyle müthiş, öyle keskin, öyle 

feci, öyle korkunç bir nara attı ki ocağın başındaki Baba İsotyan sıçradı ve 
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gelinine koştu. …Dikkat etti… O tuttuğu şey, oğlunun güzel ve kumral 

Boris’in vücudundan koparılmış kesik ve kanlı kafası idi…” (Hikayeler 1, 

1999: 164) Devletin varlığının, gücünün, yetkisinin kalmadığı yerde 

sahipsiz kalan insanların, çetelere, komitacılığa, isyana karışmak 

istemese bile mecbur bırakılabileceğini anlatan bu hikaye Ömer 

Seyfettin’in şahsında Türk kalbinin düşmanı için bile acıma duygularını 

kaybetmediğini, özdeşim kurma yoluyla düşmanlarının acılarına bile 

sessiz, seyirci ve duyarsız kalmadığını gözler önüne seren bir hikayedir. 

Diğer Balkanlar temalı hikayelerle birlikte düşünüldüğünde, Türklere 

soykırım uygulayan Balkan isyancıların, yeri geldiğinde kendilerine 

katılmayı reddeden kendi soydaşlarını da gözlerini kırpmadan 

öldürdüğünü, fırınlara atıp yaktığını, işkenceler yaptığını görürüz. 

Sözde yüce amaçlara hizmet etmeyen Yunan, Bulgar, Slav halklar ve en 

çok da engel teşkil eden Türkler dahil herkes bu korkunç yılların adları 

unutulmuş kurbanlarıdır. 

3.8. Tuhaf Bir Zulüm Hikayesi 

İnsanların birbirini “Dobra veçer” diye selamladığı Balkan 

topraklarında geçen bu hikayede, Gospodin Kepazef isimli, yıllarca bu 

topraklarda idarecilik yapmış bir Bulgar karakter vardır ve bu karakter 

yönettiği topraklardaki Türk yerleşimlerine sürekli Hristiyan nüfus 

getirmiş ve bu insanlara devlet bütçesinden satmayıp beslemeleri 

şartıyla domuz sürüleri hediye etmiştir. Kepazef’e göre çok tutucu olan 

Türkler, domuzların gezindiği tarlaların ürününü yemez, su içtiği 

yerden su içmez ve bu hayvanları görmeye katlanamazlar. Özetle bu 

tuhaf zulmün sonucunda domuzların sayısı arttıkça Türklerin sayısı 

azalır. Yerini yurdunu satan Türkler, buralardan göç ederler. Hikayesini 

Ömer Seyfettin, Türklerin ister insan suretinde olsun ister hayvan, 

domuzlardan hazzetmemelerini kullanarak Türkleri yaşadıkları 

yerlerden göçe zorlayan bir Bulgar diplomatın anılarından derlemiştir. 

Alıntılar eşliğinde hikaye şöyle akar.. 

“Tuhaf Bir Zulüm” hikayesinde, sosyalistliği benimsemiş bir 

Bulgar arkadaşıyla eski bir Bulgar devlet adamını ziyarete giden 

nasyonalist olan bir Türk arasında geçen üçlü konuşmalar, Bulgar devlet 

adamının bakışıyla Türklerin nasıl göründüğünü gözler önüne serer:  

“-O nasyonalist gospodin! 
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-Haydi bire ulan! Eğleniyor musun? Türkten ne sosyalist olur, ne 

nasyonalist… diye bir kahkaha attı. İnsan ne tuhaftır. Bir Türk bu sözü söylese 

belki hiç aldırmazdım. Fakat bir Bulgar’ın böyle azıcık hakarete benzeyen bir 

kahkahayla bu hakikati bağırışı beni müteessir etti. Galiba kızardım. 

-Fakat Gospodin, niçin olmasın, dedim, işte ben bir nasyonalistim. 

-Bir Türk değil misin? 

-Evet. 

-Öyle ise bir şey olamazsın be oğlum. 

-Niçin olamayayım? 

-Çünkü Türksün be oğlum. 

-Acayip! 

Diye dudaklarımı büktüm. Canımın sıkıldığını Koştanof da gördü. 

‘Ama gospodin, bunlar Genç Türkler!’ diye tamire kalkmak istedi. Fakat ihtiyar 

diplomat kafasını sallıyor, ‘Türkün genci de ihtiyarı da birdir! Ben onları 

bilirim. Benim kadar dünyada kimse Türkleri bilmez!’ diyordu. Koştanof manalı 

manalı itirazlar etti. Gospodin nihayet: 

-Türklerde hiçbir şey, hiçbir fikir, hiçbir ideal yoktur. Yalnız bir şey 

vardır., dedi. İkimiz de birden sorduk: 

-Ne? 

-Taassup!” (Hikayeler 3, 1999: 38)  

Türklerin ekseri, eski dil ile söylersek mutaassıp, muhafazakar, 

mütedeyyin oluşu, diğer bir ifadeyle tutucu bir millet oldukları söylenir 

ancak Türklerin, dünyada pek az milletin yaptıklarını, yapabildiklerini 

başarmış olması onların bu sıfatı ne kadar ölçülü temsil ettiklerini 

herkese hatırlatır. Dünya haritasında pek çok millet binlerce yıldır aynı 

topraklarda yaşarken Türkler, Uzak Asya’dan Avrupa içlerine kadar 

hatta dünyanın dört bir yanına dağılmışlar, “Vatan doğduğun değil, 

doyduğun yerdir.” vecizesini üreterek, yaşadıkları yerleri biteviye 

değiştirmekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. Göktanrı inancıyla yazılı 

tarih sahnesine çıkan Türkler, Budizmi ve altın çağlarını yaşattıkları 

Maniheizm’i, bayrağını dalgalandırdıkları İslam’ı, küçük nüfuslarla da 

olsa Hristiyanlığı ve Museviliği seçmede ve din değiştirmede hiç de 
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tutucu davranmamışlardır. İslamiyet’i kabul ettikten sonra dillerini 

Arapça ve Farsça’ya açarak değiştirmekte bağnazlık göstermemişlerdir. 

Çoğaltılabilecek örnekler bize göstermektedir ki Türkler doğru, iyi, 

güzel, temiz olduğuna inandıkları için ya da ikna oldukları, en kötü 

olasılıkla darda zorda kaldıkları anda katı bir tutucu değil, hızlı bir 

yenilikçidir. 

Bozuk saatlerin bile günde iki defa doğruyu göstermesi gibi 

ecnebiler de ara sıra da olsa gerçeği sahibine teslim etme erdemini 

gösterirler. Aynı hikayenin, “Tuhaf Bir Zulüm” hikayesinin devamında, 

hükümet kuran Bulgar komitacıların, Türkleri Bulgaristan’dan kovmak 

için katliam başta olmak üzere çareler düşündükleri esnada görüşlerini 

söyleyen Bulgar devlet adamı, Türklerin mutaassıp ama iyi yürekli, 

insancıl olduklarını da itiraf ve ifade eder: “Küçükken aralarında büyüdüm. 

Komşularımız hep Türk’tü. Bunların kimseye garezleri yoktu. Hatta kendilerine 

o kadar kötülük yapan Ruslara bile fenalık etmezler, yaralılarına su, ekmek, ilaç 

verirlerdi.” (Hikayeler 3, 1999: 40) Türkün altından bir kalbi ve şefkatle 

dolu bir yüreği vardır. Düşkün durumdaki düşmanına bile iyiliği, 

insanlığı çok görmez.  

İslamiyet domuz eti yemeyi yasakladığı için Türk 

memleketlerinde domuz beslenmez ve Türkler sevmediği insanlara, son 

kertede, ‘domuz’ diyerek aralarına mesafe koymayı tercih eder. 

Dinlerine bağlılıkları ile tanınan Müslüman Türklerin dinlerinin 

buyruğundan çıkmayacağını düşünen ve bilen insanlar, psikolojik harp 

tekniklerini kullanarak, bu durumu Türklerin aleyhine çevirmenin 

yollarını arar ve fırsatlarını yaratırlar. Bulgarlar, Türkleri 

Bulgaristan’dan kovmak istemektedirler ancak katliam yapmaktan da 

çekinmektedirler. Türkleri çok iyi tanıyan, biricik özelliklerinin taassup 

olduğunu bilen Bulgar diplomat, Türklerin yaşadığı yerlere Bulgar 

aileler yerleştirir ve bu ailelere domuz sürüleri besletir çünkü Türklerin 

domuzlarla bir arada yaşayamayacaklarını çok iyi bilir: 

“Bütün hayatları karanlık bir taassuptan ibaretti. Mesela domuza fena 

halde garezdiler! Domuz! Bu ne? Allah’ın zavallı bir hayvanı be! İnsana hiçbir 

zararı dokunmaz, kendi halinde bir mahlukcağız… Fakat Türk bu zavallı 

hayvana öyle garezdir ki… görünce tüyleri ürperir, şeytanı görmüş gibi kızar. 

O vaktin genç Bulgarları, yani biz, memuriyetlere dağılırken İstanbulof’a: 
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-Ben hiç Bulgar bulunmayan bir yere gideceğim. Birkaç senede orasını 

bütün Bulgarlık yapacağım!, dedim. 

-Fakat Avrupa, fakat Avrupa!, diye başını salladı. Hala beni katliamcı 

sanıyordu. 

-Kimsenin burnu kanamayacak!, dedim. 

-O halde ne yapacaksın? 

-Tuhaf bir zulüm… dedim. 

-Nasıl? 

Dedi. Söylemedim. Deliorman’a kaymakam oldum. O vakit orada ilaç 

için olsun bir tek tane Bulgar yoktu. Hemen bir aile Makedonya muhaciri 

getirttim. Kasabaya yerleştirdim. Gizli tahsisattan dört lira verdim. On, on beş 

domuz tedarik ettirdim. Makedonyalıya: 

-Domuzlarını aç tut. Hiçbir şey verme. Sokaklarda, bahçelerde, 

tarlalarda kendilerine yiyecek bulsunlar!, dedim. Domuzlar kasabaya yayıldı. 

Türklerin halini bir görmeliydin… Hepsi fena halde kızdılar. Bütün ihtiyarları 

ertesi gün huzuruma geldi. 

-Bulgarın domuzları sokaklarda geziyor, çeşmelerin yalaklarını 

kirletiyorlar. Tarlaları eşiyorlar. Biz buna tahammül edemeyiz., dediler. Ben 

onlara uzun bir hürriyet nutku irat ettim. Allah’ın yarattıkları mahlukların hiç 

kabahatleri olmadığını, keçi, inek, öküz, tavuk gibi domuzların da hür yaşamak 

hakları olduğunu söyledim. 

-Biz sizin koyunlarınıza kızıyor muyuz? 

dedim. Cevap veremediler. Fakat artık domuzların içtiği çeşmeden su 

alamıyorlar, domuzların gezindiği çayırlıklarda soyunup yağlanıp 

güreşemiyorlardı. Altı yedi ay içinde küçük sürü üredi. Hemen bütün kasabayı 

kapladı. Türkler baktılar ki mahluklardan kurtuluş yok, birer birer hicrete 

başladılar. Evvela en zenginler tası tarağı topladı. Mallarını, tarlalarını yok 

pahasına satıyorlardı. Ben hükümet namına boyuna alıyordum. İstanbul’a 

kapağı atan, bir iki hafta sonra hemen akrabalarını gelip alıyordu. Köylüler de, 

kasabalıların arkasından ayrılmıyorlardı. Ben ha bire Makedonya muhaciri 

getirtiyordum. 
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Uzatmayayım. Bulunduğum yerde iki senede bir Türk nüfusu kalmadı. 

Evet Türk… Hepsi ateş önünden kaçarmış gibi yüzlerce senelik yerlerinden 

yurtlarından uzaklaştılar. İçinde hiç Bulgar bulunmayan Türk kasabalarına 

hükümet benim bulduğum usulü tatbik etti. Yani bir aile Makedonya muhaciri, 

küçük bir sürü domuz!...” (Hikayeler 2, 1999: 40-41) 

Müslüman Türkler için domuzun eti haram, bastığı yerler, içtiği 

sular, ağzını sürdüğü her şey mundardır. Hikaye biraz mizah ve ironi 

koksa da, yaşadığı gibi inanmayı değil, inandığı gibi yaşamayı tek ve 

kutsal amaç olarak gören insanlar için bu türden “tuhaf zulümler” de 

pekala bir göç nedeni olabilir. Etrafınızı pisliğin ve mundarlığın 

kuşattığı bir coğrafyada gönül rahatlığı içinde değil ancak diken 

üstünde yaşayabilirsiniz. Yine de vatanınızı terke mecbur edecek 

kertede bir taassup, üzerinde daha derin durulması gereken bir 

taassuptur… 

Ömer Seyfettin bu hikayede daha sonra bir çok hikayesinde 

dönüş yapacağı bir Türk zaafına parmak basar: Taassup… Bu zaaf 

birçok defa hortlayıp ya da düşmanlarca kullanılıp Türklerin başına pek 

çok çorap örecektir: “Yazarın Yeni Mecmua’nın 26 Ekim 1918 tarihli 

sayısında yayımlanan ‘Tuhaf Bir Zulüm’ de, Balkanlardaki Bulgar milliyetçiliği 

karşısında Türk ahalinin aşırı taassup yüzünden topraklarını terk edişlerini 

anlatan bir hiciv öyküsüdür. Yazarın Yeni Mecmua’daki son öyküsü olan 

‘Tuhaf Bir Zulüm’de bir Bulgar komitacısı olan ‘Kepazef’in ağzından Türk 

köylerini göçe zorlamak için onların taassubundan nasıl yararlanıldığı dile 

getirilmektedir. Öyküde Ömer Seyfettin, Balkanlardaki Türk varlığının 

silinmesini Türklük bilincinin gelişmemesine ve ümmetçi zihniyetin sebep 

olduğu koyu taassuba bağlamıştır. Ömer Seyfettin, daha önce fazla yer 

vermediği taassup teması ile hayatının son üç yılında yazdığı öykülerde daha 

çok uğraşacaktır. Bunda, Osmanlıcılık ile Panislamizmin gelişmesinin de 

Türkçülüğe zarar vereceğine inanmasının payı vardır.” (Apaydın, 2006: 28) 

Bu hikaye bizi, yakın tarihte Türklerin uğradığı bir başka tuhaf 

zulüme götürür. 1920’li yıllarda başlayan ve neredeyse aralıklarla 1950’li 

yıllara kadar devam eden süreçte Ruslar, yönettikleri halklar için zaten 

çok ağır olan vergileri % 175 oranında artırırlar. Toprağa atacak tohumu 

değil, yiyecek buğdayı, kesecek büyükbaş hayvanı bile kalmayan Orta 

Asya Türkleri önce atlarını, eşeklerini, ağaç kabuklarını, bitkileri sonra 

sokaklarda yakaladıkları kedileri ve köpekleri ve en nihayetinde 
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birbirlerini yemeye başlarlar. O yıllarda Türkistan coğrafyasında 

neredeyse hiç mezar kazılmaz. İnsanlar ölülerini gömmek yerine yemeyi 

tercih ederler ve yamyamlık vakaları görülmeye başlar: “Spassk 

nahiyesinin Çuvaşskiy Brod köyünde bir baba kendi oğlunu yemiş, Tri Ozera 

köyünde 19 Şubat 1921’de bir ailenin çocukları annelerinin evde olmadığı bir 

sırada kendi kardeşlerini öldürmüş, bıçak ve balta ile parçalamış, etin bir 

kısmını kızartarak yemiş bir kısmını da pişmeye koymuşlardır. Ölü iki kedi ile 

eve dönen anne çocuklarını kanlar içinde bulmuştur… Çistapol Kantonunda bir 

anne büyük kızı ile birlikte ölen beş yaşındaki küçük kızını yemiştir.” (Buran, 

2010:105) 

Bu açlık felaketi Rus hükümetince ekim alanlarının daraltılması 

ve vergilerin artırılması gibi uygulamaları sonucunda ortaya çıktığı için 

yapay bir felakettir ve bu yıllarda vergi olarak topladığı buğdayı 

yurtdışına satan Ruslarca kasıtla çıkarılmış, tuhaf bir zulüm, bir 

alışılmadık soykırım örneğidir. Nitekim Ukrayna devleti bu yapay açlık 

felaketinde on milyonluk nüfusunun yarısını kaybettiği için, bu olayı 

Holodomor adıyla soykırım olarak kabul ve ilan etmiş, günümüz Rus 

devlet başkanı da bu soykırım adına dikilen anıta çelenk koyarak özür 

dilemiştir. Ukrayna gibi biz Türkler de sadece bu yıllarda nüfusumuzun 

yarısını kaybettik. Türklerin uğradığı tuhaf zulümler için bile tutulacak 

çetele simsiyah ve upuzundur. 

Ömer Seyfettin’in Balkanlar Eksenli Hikayelerinden Çıkarılan 

Sonuçlar 

Bir asker olarak Makedonya’da bulunan ve bir yıla yakın süre 

düşmana esir de düşen Ömer Seyfettin, eylem içinde bilinçlenen bir 

milliyetçidir ve tanıklıkları muhayyel değil gerçek gözlemlere dayanır. 

Başta bedbaht Rumeli Müslümanları olmak üzere Balkanlarda, 

Anadolu’da; Bulgarlar, Yunanlılar, Sırplar, Arnavutlar; Türklere akıl 

almaz işkenceler uygularlar. Temizlik harekâtı dedikleri yöntem, sekiz 

yaş ile altmış yaş arasındaki bütün insanları, fırınlarda yakarak, 

karınlarını deşerek, kadınlara tecavüzler ederek öldürmeye ve bu yolla 

ulaşamadıklarına da korku salıp, herkesi göçe zorlamaya dayanan bir 

yöntemdir. Sekiz yaş altı çocuklar vaftiz edilip Hıristiyanlaştırılırlar. 

Kadınları ise özellikle öldürürler çünkü bir kadın on beş tane erkek 

doğurabilir. Bir kadını öldürmek on beş erkeği öldürmek demektir. 

Türklerin en büyük hatası ele geçirdikleri topraklarda bu tür soykırımlar 
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yapmamalarıdır. Bu etnik gruplar şöyle düşünmektedirler: Türkler, 

kendilerine soykırım uygulamadığı için nüfusça çoğalmışlar ve bugün 

Türkleri kesecek güce ulaşmışlardır. Bu komitacılar, Türklerin yaptığı 

hatayı tekrar etmeyecektir. 

Beyaz Lale hikayesinin yönlendirmeleri ile yeniden 

okuduğumuz Türk tarihi, 1683 Viyana bozgunundan itibaren bir ayağı 

Balkanlarda, diğeri Kıbrıs, Irak, İran, Rusya ve Çin’de olan büyük Türk 

soykırımlarıyla sürekli azaldığımız ve acılandığımız bir tarih olmuştur. 

Adeta başta yazının konusu Balkanlar olmak üzere, geri çekilmek 

zorunda kaldığımız her coğrafya biz Türkler için bir mezbahaya 

dönüştürülmüştür. Tarih içinde Türklerin uğradıkları soykırımların 

yalnızca listesi bile çok uzundur: 1- 1821 Yunan ihtilâlindeki Türk 

Soykırımı. 2- 1876'da (eski tarihle 93 harbi denen) Rusların, Osmanlı-Rus 

savaşında yaptıkları Bulgaristan Türkleri Soykırımı. 3- Yunanlıların 

yaptıkları, Girit Türkleri Soykırımı. 4- Orta ve Üst Asya'da Çarlık 

Rusya'sının, 5- Orta ve Üst Asya'da Komünist Rusya'nın yaptıkları 

sistemli Türk kıyımı... geniş zamana yayılan bu Türk kırımları bir araya 

toparlanınca ortaya büyük bir Türk Soykırımı çıkar 6- Çin 

imparatorluğu ve Komünist Çin tarafından Orta Asya ya da Doğu 

Türkistan'da ve Moğolistan'da yapılan, geniş zamana yayılan Türk 

kıyımları, sayılar alt alta toplanınca büyük ölçekli bir Türk Soykırımı 

meydana çıkar. Son yıllarda Çin yönetimi, Orta Asya'daki Türk tarihini 

yok etmek ve bu yörenin tarihini kendileriyle başlatmak için, Uygurları 

tarihi eserlerle beraber zaman içinde yok etme siyaseti gütmektedir. 8- 

Kıbrıs Türk kırımını katarsak, tarihte Nazilerin öldürdükleri Yahudi 

sayısını kat kat aşacak sayılara ulaşılabilir. Fakat bu konularda 

edebiyatçılarımızın çok çok gerisine düşen tarihçilerimizin hiçbir 

çalışması mevcut değildir. Onlar daha, Girit soykırımından kaçan ve 

Side'ye yerleşmiş olan Türkler arasında bile, hiçbir bilimsel araştırma 

yapmamışlardır.. 9- 1897’den 1915’e kadar Fransızlar ve Ruslarca 

silahlandırılıp yedi büyük isyan çıkaran Ermeni Çetelerinin 

Anadolu’daki katliamları ile 1992 Hocalı katilamı vb..   

Sürekli gerilediğimiz mevki ve mevzi kaybettiğimiz 250 yıl 

boyunca yaklaşık 100 milyon Türk soykırıma maruz kalarak yok 

edilmiştir. Dünyada dört tane soykırım varsa üç buçuğuna Türkler 

maruz kalmıştır ama niyeyse bu gerçekler ya bilinmez ya da pek fazla 
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dillendirilmez. Bu türden araştırmaların yakın tarihini bilmek isteyen bir 

millete çok görülmemesi lazımdır. Esas itibarıyla bu çalışma ve 

araştırmaların bugünkü siyaseti ve uluslararası ilişkileri etkilemesi söz 

konusu değildir zira bilimsel araştırmalarda amaç üzüm yemektir, 

bağcıyı dövmek değil… Bu konun ayrıntıları için, bu alanda nadir de 

olsa yapılmış yakın tarih araştırmalarını, tanıklıklarla yazılmış kitapları 

bir araya getiren “Kurşunlanan Türkoloji” isimli kitaba mutlaka bir 

bakılmalıdır. 

Bir de içimizde yaşayan, felaketimize sevinip saadetimize üzülen 

azınlıklar vardır. Yunan işgaline sevinen, Yunanistan’a bağlanmak 

isteyen Rumlar bunlardandır ve Bizans İmparatorluğu’nu diriltmek 

rüyası ve hülyası içindedirler. Tarihin bakış açılarıyla yazıldığının ve 

biçimlendiğinin güzel bir örneğidir ki 1453 bizim için İstanbul’un 

fethidir ama Hristiyanlar için Konstantinapol’ün düşüşüdür. Tekrar 

Ayasofya’ya haç dikilecek günlerin özlemi içinde her sabah kiliselerinde 

Türklerin kahrolması için dualar etmektedirler. Yabancıların da 

yardımıyla İstanbul’u geri aldıklarında Türkleri Kızılırmak’ın doğusuna 

atacaklardır. 

Ömer Seyfettin ülkü, o zamanın diliyle söylersek mefkure 

adamıdır. Oğuz Kağan’ın “güneş bayrak, gök kurıkan” dediği ülkü, 

yazarımızda Kızıl Elma’yla tekrarlanır. Her milletin bir ülküsü vardır. 

Nakarat hikayesinde “Naş naş, Çarigrad naş / Bizim olacak, bizim 

olacak, İstanbul bizim olacak” diyen Bulgarlar’ın, Megola İdea diyen 

Rumların, Büyük Ermenistan diyen Ermenilerin ülküleri yanında 

Türklerin de kendilerine adı Turan olur, Kızıl Elma olur bir yüce ve 

yüksek yaşama amacı belirlemeleri gerekir. Ülküleri olmayan milletler, 

millet olma sürecini tamamlayamazlar.  

Ömer Seyfettin’in içine doğduğu Türk Milleti’nin kılıç 

sallamaktan kalem tutmaya vakti ve fırsatı olmayan bireylerinin bilinci 

kapalı; Primo Türk Çocuğu hikayesinden hareket edersek; Türk 

düşmanlığı üzerine kurulu, güdümlü eğitim öğretim kurumlarından, 

misyoner okullarından, yurtdışından mezun olan sözde aydınları da 

Türklük dendiğinde duyarsız ve bilinçsiz olduklarından, ülkü sahibi bir 

millet olma sürecimizi hızlandırmak gerekmektedir. Zaman ve imkan 

azdır ama ümit vardır: Bir “…topyekün direnişi ortaya çıkaracak şuurun 

doğması bir devlet politikası olarak asırlarca engellenmiştir. Ömer Seyfettin ve 
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içinde bulunduğu milli edebiyat yanlılarının yapmak istediği şey, milli şuuru 

uyandırmak ve millet olma sürecini hızlandırmaktır.” (Argunşah 2006: 38) 

Ömer Seyfettin ve ülküdaşları gibi Türklük bilinci ve ülküsü oluşturmak 

isteyenlerin ilk işi bu bilinci uyandırmak, oluşturmak ve kökleştirmek, 

tüm bunları yapabilmek için de kültürel kaynaklar üretmek idi. 

Primo Türk Çocuğu hikayesini hatırladığımızda, Batılılar 

kültürel konularda da Türkleri kaba ve cahil bulur ve kendi 

yumurtladıkları incilerini bir hakikat gibi görür ve gösterirler. Batılılara 

göre Anadolu’da padişahtan gayrı Türk yoktur. Dört yüz çadırla 

Anadolu’ya gelen Türkler, savaşa savaşa yok olmuşlar bir tek 

hanedanları kalmıştır. Bugün Anadolu’da, Rumeli’de Türk sanılanlar 

vaktiyle din değiştirmiş, Ermeniler, Yahudiler, Rumlardır. 

Bağımsızlıklarını kazanınca geri hepsi asıllarına dönecektir. Aydın 

yöresinde kullanılan efe kelimesi, Rumca yiğit anlamına gelen efet 

kelimesinden bozmadır. İşin ilginci bu söylemlere katılan, bu türden 

kitapları, makaleleri gerçekmiş gibi yayan ve anlatan sözde Türk, özde 

işbirlikçi insanların sayısı da hiç de az değildir.  

“Hürriyet Bayrakları” hikayesinin tartıştığı Osmanlıcılık fikri 

tamamen yeni bir dil ve yeni bir din arayışına dönük ve bu arayışlardan 

Türklüğü de tamamen dışlayan bir fikir akımıdır. “Bila tefrik-i cins ü 

mezheb” sloganına dayanan Osmanlıcılık, Türkleri fikir beşiklerinde 

sallayıp uyutmaktan başka bir şey değildir. Saibilik gibi, bütün dinlerin 

birleşmesinden bir din, Esperanto, Volapokça gibi bütün dillerin 

birleşmesinden bir dil yaratmaya çalışan Osmanlılık taraftarları, 

Tanzimat Fermanı’nın Tahribat Ferman’ı anlamına geldiğini de ortaya 

koyan, kökü dışarıda dayatmaları, fikirleri eşyanın tabiatına aykırı bir 

şekilde savunan insanlardan oluşur. İnsanın gen haritasını çözen bilim 

adamının savaş ve cinsiyet içgüdülerini taşıyan genlerini çıkardığı 

cinsiyetsiz ve kavgacı ol-a-mayan üçüncü bir insan ırkı yaratma iddiası 

gibi Osmanlıcılık iddiasını güdenler de tek bir dili konuşan, tek bir dine 

inanan yeni ve tek vücut bir millet yaratma amacını güderler. Hatta bu 

fikrin müntesipleri, Türklerin ecnebi kadın aldıklarından ama ecnebilere 

kadın vermediklerinden hareketle, değişik dinler ve milliyetler 

arasındaki evlilikleri çoğaltmak için projeler üretirler. Osmanlılık, 

Osmanlı Türkçesini ve Osmanlılık adını ve dinini kullanmakla yetinecek 

bir akım değildir. Ömer Seyfettin, tırnak içinde “ne idüğü belirsiz, 
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neseb-i gayr-ı sahih” bir millet yaratma çalışmalarını esefle izler ve 

şiddetle eleştirir. 

Dönemin fikir akımları elbette Osmanlıcılıkla sınırlı değildir. 

Osmanlıcıların savunduğu fikre, dinsizliğe, dilsizliğe alafrangalaşmayı 

da ekleyen kesim Batıcılardır. İnsanın hayranlık duyduğu şeye ruhunu 

satması gibi bu insanlar ruhlarını Batıya satmış, zihinlerini Batı’nın 

emrine sunmuş, edebiyatlarını Neo-Bizantin, Nev-Yunanilik gibi 

akımlarla Batı’ya kiraya vermişlerdir. Bu fikirleri savunanlar müstear 

isimlerle Ömer Seyfettin’in hikayelerinde yer alırlar. Said Bey: Tevfik 

Fikret, Eserullah Natık: Rıza Tevfik, şair Nihat: Yahya Kemal Beyatlı, Ali 

Kemal, Celal Nuri, Abdullah Cevdet vb.. Bu uzayan listedeki isimler 

Ömer Seyfettin’e göre Türklüğünü unutan veya inkar eden insanlar 

olarak edebi sınırı zorlayan ve hatta aşan bir üslupla (Piç hikayesinde 

olduğu gibi) en ağır eleştirilerin hedefi olurlar. Masonluk almış başını 

gitmekte, saf Türkleri dünya vatandaşlığı masalıyla kandırıp, ifsat 

etmekte ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Ömer 

Seyfettin masonların üzerinde ısrarla durur. Masonluğu da bu dönemin 

fikir akımları içine dâhil eder. 

İslamcılar; etraflarında yanan milliyet ateşini İslam nurunun 

boğacağını düşünen, Türkçüleri milliyetçilik yaparak Osmanlı’yı 

bölmeye çalışan insanlar olarak suçlayan ama Arnavutların, Arapların 

hem de en zor zamanda isyan etmeleriyle sükut ve sukut eden iyi niyetli 

insanlar topluluğudur. Son tahlilde İslamcılar, Kuran’dan yola çıkarak, 

her kavmi kurtaracak bir Mehdi’nin geleceği müjdesine sığınıp bekleme 

noktasına gelmişlerdir ve büyük bir umutsuzluk ile hayal kırıklığı 

yaşamaktadırlar.  

Türkçüler milliyetçilik yapmaya en son başladıklarını söyleyen 

ve tarihi gerçeklerin de bu söylemi desteklediği insanlardır. Önce 

milliyet ateşini Balkan azınlıkları yakmış, sonra bu yangın Müslüman 

nüfusa sıçramış, 1916’da Emir Faysal, Arap isyanları başlamadan bir 

gün önce Cemal Paşa’ya çektiği telgrafta “Bundan böyle Türk ve Arap 

ümmeti arasında sadece savaş olacaktır.” diyerek, neredeyse sekizinci 

yüzyıldan beri kader birliği ettikleri Türklerle yollarını ayırmışlar, 

İngilizler bu ihanetlerinin karşılığında Araplara sınırlarını cetvelle 

çizdikleri yirmi tane Arap devleti hediye etmişlerdir ve bu Arap ülkeleri 

hala Batı sömürgesi, üçüncü dünya ülkesi ve birer kaos beldesidirler.  
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Üstelik Cemal Paşalar, Enver Paşalar Balkan azınlıklarının ve 

Arapların isyan dernekleri kurmalarını, isyan bayrakları açmalarını, 

maddi sıkıntılara bağlamış, bunlar isyan ettikçe, tekalif-i milliyelerle, 

zaten yoksulluk pençesinde kıvranan Anadolu insanını soyup 

milyarlarca altını Rumeli’ne ve Arabistan’a yığmışlar, onlar da bu 

paralarla Türklere sıkacakları silahları satın almıştır. Türk 

milliyetçilerinden biri olarak Ömer Seyfettin, Türklerin kendi 

milliyetlerine gösterilmesini beklediği asgari saygının bir gereği olarak 

bütün milletlerin dinlerine ve dillerine azami derecede saygılı 

olduklarını sık sık yineler ama bu saygı kafamızı kuma gömüp 

gerçekleri söylemenin önünde bir engel değildir..  

Türkçülerin Türklüğü, herkes milliyet esasına göre yaşamayı hak 

etmektedir, şeklinde özetlenebilir. Türkçülerin edebiyat anlayışları olan 

Türkçeyle ve Türklere ait değerler sistemiyle Türk edebiyatı yapma 

düşüncesi, Milli edebiyat çağını ve çığırını açmış, Türklerin kültür 

kaynakları Türkçü bir yorumla yeniden işlenmeye, güncellenmeye 

başlamıştır. Arapça, Farsça ve kuralları dilden atılmış, aruz bırakılmış 

yerine hece ölçüsü kullanılmaya başlanmış, Anadolu Türklüğü 

dışındaki Türklerle “Dilde, fikirde, işte birlik” kurulmaya çalışılmıştır. 

Bugün bu türden çabaların yeterli olduğu söylenemez. Ömer Seyfettin 

ve arkadaşlarının ruhunu şad etmek için, bir millet ama birçok devlet 

olan tüm dünya Türklüğünü dilde, fikirde, işte birliğe dahil etme 

çalışmalarının ivme kazanması gerekmektedir. Türklük siyasi 

coğrafyalardan kovulduğu gibi sokaklardan, evlerden ve 

zihinlerimizden de kovulmaktadır. Bu süreçleri tersine çevirmek 

lazımdır. 

İstanbul’un birçok semti bahusus Beyoğlu tam bir ecnebi 

muhitidir ve Batılılık değerleri buradan pazarlanır. Evlerde artık 

sedirler, yer sofraları, sazlar, udlar, Türk şairlerinden dörtlükler, 

peygamber ve halife adlarından oluşan levhalar, besmeleler 

bulunmamaktadır. Avrupai mobilyalar, piyanolar, Türkçeyi kaba dil 

diye yaftalayıp, Fransızca –bugün için İngilizce- konuşmalar, henüz 

düşmanın siyasi olarak işgal etmediği mekanlardan, sokaklardan bile 

Türkçenin, Türklüğün kovulduğunun işaretleridir. Ömer Seyfettin 

bütün alafranga adetleri ve alafrangalaşmış kişileri yerden yere 

vurmaktadır. Bir kesik bıyık bile Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde, 
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bayrak kadar büyük olmasa da Türklüğün sembolü haline gelir. Bıyığını 

koruyanlar Türk, bıyıklarını kesenler farmasondur. 

“Bin âlimin bilmediğini bir arif bilir.” diyen Ömer Seyfettin 

romantik / duygusal ve hayalperest bir milliyetçi değildir ve 

kütüphanelere kapanıp milliyetçilik yapan, ahkam kesenleri 

hikayelerinde alaya alır, sokağa davet eder. İlim kitaplarda ise irfan 

hayattadır. Oturup fildişi kuleden millet çözümlemeleri yapmamak 

lazımdır. Milleti oluş halinde tespit etmek isteyen gerçekçi / realist bir 

milliyetçi aydın olarak Ömer Seyfettin, sadece konusunu tarihten alan, 

yüceltilmiş, kahraman tiplerin hikayesini yazmaz. Sokaktaki sıradan 

hatta bayağı insanların, milletin sınırlarına savrulmuş, eşikteki 

insanların da hikâyelerini yazarak, bir milleti bütün fertleri ile kayıt 

altına almak, edebiyatla ölümsüzleştirmek, merkeze çekmek ve bir 

arada tutmak ister. İyi karakterler övülür, örnek alınır, kötü karakterler 

ise yerilir ve iyiliğe davet edilir. Hayalindeki millet tasavvuruna Ömer 

Seyfettin seçip ayıklayarak, dışlayarak değil, bir araya getirip eğiterek 

gitmek ister.  

Ömer Seyfettin’in bütün hikayeleri; bazen yüzey yapıda açıkça, 

bazen derin yapıya gizlenmiş biçimdeki telkin ve tekliflerle, Türklük 

bilincini uyandırma işlevine hizmet eder ve hatta bu amacı aşarak, 

Türklük bilincini kökleştirme çabasında yarışırlar. Milletler gibi 

insanların da hafıza tazelemeye ihtiyaçları vardır. Hafızasını tazeleyen 

insanlar ve milletler yeniden doğarlar. Ömer Seyfettin Türklerin yeniden 

küllerinden ve kendi özünden doğmalarını ister. 

“Nesillerin yapacağını tek başına yapan sanatkâr yoktur” der, Ahmet 

Hamdi Tanpınar. (Tanpınar 1988: 513) Ömer Seyfettin de şüphesiz milli 

edebiyat ışığını yakan tek isim değil, isimlerden biridir ama en önemli 

isimlerinden biridir. Bugün okuryazar olup da Ömer Seyfettin’in bir ya 

da birkaç hikâyesini bilmeyen ya da okumayan yoktur. Belki de Türk 

edebiyatında en çok basılan ve okunan hikâyeler Ömer Seyfettin’e aittir. 

Yıllardır muazzam karanlıklarda yolunu kaybeden Türklük; umut 

ışığını görünce gelmiş, bir olmuş, eline, beline, diline, iline sahip çıkmak 

için işbirliğine girmiştir. 

Hikayeler, bütün edebi metinlerde olduğu gibi, içlerinde “sonsuz 

üretim çekirdeği” barındıran yapılarıyla, bir çağın değil, her çağın 
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okurlarına seslenir, her çağın okurlarınca yeniden üretilir, asla eskimez, 

her çağa seslenen gizli ve dinamik bir yapı taşırlar. Ömer Seyfettin’in 

hikâyeleri de böyledir. Örneğin çeşitli nedenlerle milletine yabancı, 

milliyetinden habersiz ya da milletinden koparılmış çocuklar, Primolar, 

Alekolar bugün de vardır. “Bugün Almanya’da Primo Türk Çocuğu gibi 

kendi milletinin dil ve kültürüne yabancı olarak yetişen yüz binlerce Türk 

çocuğu vardır. Onların böyle olmalarının suçu ekmek parası için çalışan iyi 

niyetli ana babalarına yüklenemezse de, yine de ortada çözülmesi gereken çok 

ağır bir sosyal mesele vardır.” (Kaplan, 1994: 243) Çağlar değişir ama insan 

gerçeği, insani öz değişmez. Edebi eserler bu değişmeyen özü 

yakalayabildikleri oranda ölümsüz ve her çağın eseri olurlar. Ömer 

Seyfettin’in hikâyeleri, Türklük yaşadıkça okunacak zenginlikte sonsuz 

üretim çekirdekleri barındırır. 

Ömer Seyfettin ülkü, o zamanın diliyle söylersek mefkure 

adamıdır. Oğuz Kağan’ın “güneş bayrak, gök kurıkan” dediği ülkü 

yazarımızda Kızıl Elma’yla tekrarlanır. Her milletin bir ülküsü vardır. 

“Naş naş, Çarigrad naş / İstanbul bizim olacak” diyen Bulgarlar’ın, 

Megola İdea diyen Rumların, Büyük Ermenistan diyen Ermenilerin 

ülküleri yanında Türklerin de kendilerine adı Turan olur, Kızıl Elma 

olur bir yüce ve yüksek yaşama amacı belirlemeleri gerekir. Ülküleri 

olmayan milletler, millet olma sürecini tamamlayamazlar. Ömer 

Seyfettin’in içine doğduğu Türk Milleti’nin kılıç sallamaktan kalem 

tutmaya vakti ve fırsatı olmayan bireylerinin bilinci kapalı; Türk 

düşmanlığı üzerine kurulu, güdümlü eğitim öğretim kurumlarından, 

misyoner okullarından, yurtdışından mezun olan sözde aydınları da 

Türklük dendiğinde duyarsız ve bilinçsiz olduklarından, ülkü sahibi bir 

millet olma sürecimizi hızlandırmak gerekmektedir. Zaman ve imkan 

azdır ama ümit vardır: Bir “…topyekün direnişi ortaya çıkaracak şuurun 

doğması bir devlet politikası olarak asırlarca engellenmiştir. Ömer Seyfettin ve 

içinde bulunduğu milli edebiyat yanlılarının yapmak istediği şey, milli şuuru 

uyandırmak ve millet olma sürecini hızlandırmaktır.” (Argunşah 2006: 38) 

Ömer Seyfettin ve ülküdaşları gibi Türklük bilinci ve ülküsü oluşturmak 

isteyenlerin ilk işi bu bilinci uyandırmak, oluşturmak ve kökleştirmek, 

tüm bunları yapabilmek için de kültürel kaynaklar üretmek idi. 

Yüzyıllarca yabancı kültür beşiklerinde sallanarak derin 

uykulara yatırılan Türklük bilincinin uyandırılması için, Türklerin 
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yeniden, küllerinden ve kendi özünden doğmalarını isteyen, Türk 

hikayeciliğinin ve milli edebiyatın kurucusu olan Ömer Seyfettin; 

Türklük bilincini uyandırmak, hep uyanık tutmak, millet olma 

sürecimizi hızlandırmak amaçlarını da yedirdiği ve sindirdiği Balkanlar 

temalı hikayeleri ile dünün kaydını tutarken bugünlerin inşasına da 

ilham kaynağı olabilecek yeni teklifler sunmaktadır. 

1897’de Mehmet Emin’in “Ben bir Türküm dinim cinsim uludur” 

demesinin üzerinden yüz yıldan fazla bir zaman geçti ve hala 

Türkiye’de, zamanında denenmiş ama iflas etmiş olan Osmanlıcık 

fikrinin ihyası ve devamı anlamına gelecek Türkiyelilik kavramı ve alt 

kimlik üst kimlik tartışmaları, ulus devlet modelinin içini boşaltma 

pahasına sürdürülmektedir. Bu denemeler eski deneyimlerin 

reddedilmesi, güçlü bir yanılsamanın tekrar edilmesi, bir gözbağcılığın 

peşine düşülmesi, redd-i miras yoluyla yakın geçmişin bile göz ardı 

edilmesi anlamlarına gelerek tarihin doğru okunmadığını gösterir. 

Doğru okunmayan tarih durmadan tekerrür eder. İnsanlar boşluğu 

tutamazlar, boşluğa tutunamazlar. Bugünün Türk Dünyası’nda ve 

Türkiye’sinde; Ömer Seyfettin’in ve diğer ülküdaşlarının yaşadıklarının, 

dönemlerinin, yaptıklarının ve eserlerinin yeniden yeniden okunmasına 

ve bir hafıza tazelemeye ve bu etkileşimden çıkacak sonuçlar dahilinde 

edebiyat ve hatta siyaset üretmeye ihtiyaç vardır. 
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Balkanların Durumu 

Kaynak: Le Petit Journal 

GÖRSEL BELGELERDE  

BALKAN SAVAŞLARININ ANLATIMI 

Selçuk SEÇKİN1 

Giriş :  

Çalışmamızda genel itibariyle Balkan Savaşları süresince gelişen 

olaylar ile savaşın görsel anlatımı sunulmaya, Savaş sırasında Dünya 

sanatında ve Edirne’nin Bulgarlar tarafından işgali sırasında gelişen 

olayların, Türk resim tarihi bakımından önemi paylaşılmaya çalışacaktır. 

Balkan Savaşları : 

Balkan Savaşları’nı hazırlayan sürece baktığımızda, 1877-78 

Osmanlı Rus Harbi (93 Harbi) olarak bilinen savaşın sürecin en önemli 

aşaması olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu savaş sonrasında imzalanan 

Ayastefanos(Yeşilköy) ve Berlin Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Balkanlardaki hakimiyetinin önemli ölçüde son bulmasına neden 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
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Çatalca Görüşmeleri 

Yunan Kartpostalı 

Daha sonra Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i işgali ile 

de Balkan topraklarında yeni bir gerginlik 

kendini göstermiş, Osmanlı topraklarının 

Balkan topraklarının paylaşımı ve yeni elde 

ettikleri toprakların sınır çizgilerinin 

belirlenmesi amacıyla Sırbistan, 

Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ kendi 

aralarında anlaşma yapmışlardır. Bu 

anlaşmalar ile kendi aralarındaki sorunları 

bir süreliğine erteleyen Balkan Devletleri, 

Osmanlı Devleti’nin sınırlarına asker ve 

silah yığarak, gerginliği savaşa 

dönüştürecek davranışlarda 

bulunmuşlardır.  

Bunun karşısında Osmanlı topraklarında da seferberlik ilanı 

yapılmış başta Edirne ve çevresi olmak üzere tabyaların güçlendirilmesi 

ordu için gerekli olan muhimmatın depolanmasına başlanmıştır. 

Yapılan diplomatik 

görüşmeler ve özellikle 

Makedonya sorunu 

konusunda Bab-ı Âli’ye 

kabul ettirilmeye çalışılan 

anlaşma hükümlerinin 

Osmanlı yönetimi 

tarafından kabul 

görmemesi üzerine savaş 

kaçınılmaz olmuş ve 

Karadağ’a 8 Ekim 1912 

günü savaş ilan edilmiştir.2  

                                                 
2 Togay Seçkin Birbudak, Balkan Savaşında Edirne. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 19. 
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Selanik’in Yunanlılara teslimi 

Kaynak: Bridgeman Educatian 

Bulgarların Mustafapaşa’ya girişi 

Kaynak: Amerikan Kongre Kütüphanesi 

 

Başlayan savaşta ilk 

çarpışmalar Lüleburgaz’da 

kendini göstermiş ve 

Osmanlı ordusunun ağır 

kayıplar vermesiyle birlikte 

Balkan güçlerinin İstanbul’a 

yaklaşması üzerine 

Çatalca’da yapılan 

müzakerelerle anlaşma 

sağlanmıştır.  

Şüphesiz ki Bulgar 

ordularının stratejik açıdan en 

önemli hedeflerinden biri Edirne ve Kırklareli’nin ele geçirilmesi bu 

sayede savaşta geçit yollarını tutarak avantajlı hale gelmekti. Bu amaçla 

Bulgar Komutan Ivanov 18 Ekim 1912’de Mustafapaşa’yı ele geçirir.  

Daha sonra Edirne 

çevresinde çarpışmalar başlamış 

ve Bulgar güçlerine Sırp güçlerinin 

de katılmasıyla çatışmalar daha da 

yoğunlaşmıştır. Edirne’deki ateşli 

çarpışmalar 5 Aralık 1912 günü 

yapılan ateşkes antlaşması ile bir 

süreliğine son bulur. Daha sonra 

savaşa çözüm bulmak amacıyla 12 

Aralık 1912’de yaklaşık üç hafta 

sürecek Londra Görüşmeleri 

başlamış fakat bu görüşmelerden 

de bir sonuç elde edilememiştir. 

Bunun üzerine Edirne’de çatışmalar tekrar başlayarak muhasara 

altındaki şehirde de ölümler ve ciddi sağlık sorunları baş göstermiştir. 
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Edirne’de Bulgar Askerleri 

Kaynak: Amerikan Kongre Kütüphanesi 

Londra Görüşmeleri 

Kaynak: Begg, Samuel (1886-1916)-  

(Bridgeman Educatian) 

Edirne’ye Bulgar top atışları 

Kaynak: Bridgeman Educatian 

 

Şükrü Paşa tarafından kahramanca 

savunulmasına rağmen Edirne, Bulgarlar 

tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında 

işkenceler ve insanlık onuruna 

yakışmayacak davranışlar içerisinde 

bulunan Bulgar askerleri savaş esirlerini 

Sarayiçi bölgesinde toplayarak burada 

Türklerin açlık ve salgın hastalıkların 

pençesinde ölmelerine neden olmuşlardır.  

 

Osmanlı Devleti yaşanan 

gelişmeler sonucunda Londra 

Anlaşması’nı imzalamak zorunda 

kalmıştır.  

 

 

Dünya kamuoyuna 

Osmanlı hükümeti, Pierre Loti ve 

ünlü gazetelerin Türkiye 

muhabirleri vasıtasıyla açıklamalarda bulunarak vahşeti anlatmaya 

çalışmış, Bulgar tarafı da çekilen fotoğraflar yoluyla aslında anlatılanın 

gerçek olmadığını gazetelere 

göndererek paylaşmıştır. Savaş 

patlak vermesinden önce ve savaş 

sürecinde tamamen propaganda 

savaşına dönüşmüştür. Balkan 

devletleri daha çok bunu görsel 

malzemeleri kullanarak yapmış, 

Osmanlı tarafı ise gazetelerde çıkan 

makalelerle savaşın 

propagandasını yaparak hem ülke 

içi kamuoyunu savaş süresince 
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Şehit Hasan Rıza 

Kaynak: Esra Uzunçakmak, Ressam 

Şehit Hasan Rıza, Yüksek Lisans Tezi 

ayakta tutmuş, Avrupa’ya da Bulgarların yaptıkları insanlık dışı 

uygulamalar anlatılmaya çalışılmıştır.  

Nihayet 29 Temmuz 1913 günü Edirne, 2. Balkan Savaşı’nın 

patlak vermesi üzerine geri alınmıştır. 

Türk Resim Tarihi Açısından Balkan Savaşları : 

Edirne’nin Bulgar işgali altında 

olduğu dönemde ünlü Türk 

ressamları Edirne Erkek Sanat Okulu 

Müdürü Hasan Rıza, Sami Yetik ve 

Mehmet Ali Laga’da savaşa tanık olur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü 

olduğu 15, 16. Yüzyılları ve bu 

dönemlerdeki savaşlar ile Türk 

büyüklerinin resimlerini yapmasıyla 

ünlenen Hasan Rıza’nın resme ilgisi 

daha küçük yaşta başlar. Askeri 

Rüştiye’de eğitim aldıktan sonra, 

Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak 

katılır burada tanıştığı İtalyan bir 

ressamdan etkilenir ve teknik bilgi 

edinir. Savaşın ardından 10 yıl süreyle 

İtalya’da bulunur buradaki resimleri 

görme ve inceleme imkânı bulur. İtalyan resminde özellikle kalabalık 

savaş sahneleri ilgisini çeker ve bunu resimlerine aktarır. 3  Portre ve 

                                                 
3 Hasan Rıza ile ilgili olarak bkz. Süheyl Ünver, (1970) Ressam Şehit Hasan Rıza Hayatı 

ve Resimleri, İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. A. Süheyl Ünver (1992): “Ressam Rıza 

Bey’in Fatih Tabloları”, Antik ve Dekor, 

s.16, S.78- 79. Pınar Bolel Koç. (Yaz 2007): “Balkan Savaşı Şehitlerimizden Ressam 

HasanRıza’nın Resimlerinden Bir Derleme”, Sanat Dünyamız, s. 103, S. 268- 285. Tülin 

Çoruhlu (Mart 1994): “Şehit Hasan Rıza”, Art Decor, s. 24, S.170- 172. Seyfi Başkan 

(Eylül- Ekim 1999): “Şehit Hasan Rıza, Osmanlı Savaşlarının Ressamı”, Türkiye’de Sanat, 

s.40, S.25–31. Ahmet Kamil Gören, “Tablolarda Fetih Sahneleri Bağlamında Hasan Rıza 

ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tablolarının İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, 

VII.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 9-11 Mayıs 2003, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul 

Aralık 2003, s. 276-291.  A. K. Gören, “Edirne’ye Yerleşen Ünlü Ressam: Şehit Hasan Rıza 

(1858-1912) ve Türk Ressamların Gözüyle Edirne”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1998, s. 633-644. 
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günlük yaşam konuları da çalışan Hasan Rıza ifade ve figürü ustalıkla 

kullanışı, figüre heyecan verişi ayrıca güçlü desen anlayışı, günümüze 

ulaşmayan fakat Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuasında yayınladığı 

çalışmalarından anlaşılmaktadır.4 Hasan Rıza İtalya’daki yaşamı sonrası 

yurda döndüğünde vaktinin çoğunu resim çalışmalarıyla geçirebilmek 

için Edirne-Karaağaç’ta resim atölyesini kurmuştur. Buradaki yeni 

yaşamında Edirne Numune-i Terakki Mektebi’ni kurarak müdürlüğü ve 

çeşitli dersler için bu okulun öğretmenliğini de yapmıştır. Yetiştirdiği 

öğrenciler arasında ünlü ressam Hayri Çizel’de yer almaktadır. 

Edirne’nin Bulgar topu altındaki günlerinde Hasan Rıza’nın 

müdürlüğünü üstlendiği okul, hastane olarak kullanılır ve kendisi de 

bizzat hastanede müdür olara görev yapar.  

Edirne’nin teslimi sonrası dostlarının uyarılarına rağmen 

atölyesine çalışmalarını kurtarmak için giden Hasan Rıza bu sırada 

Bulgar askerleri tarafından süngü darbeleriyle parçalanarak şehit 

edilmiştir. (26 Mart 1913)  

Türk resim tarihinde önemli yeri olan Şehit Hasan Rıza’nın 

katledilmesi İstanbul’da yayınlanan gazetelerde yankı bulunca Bulgar 

Kralı Ferdinand tarafından gönderilen bir telgrafla olay yalanlanmıştır.5 

Hasan Rıza’ın şehit edilmesi sonrasında atölyesi de yağmalanmış 

eserlerinin çoğuna ve koleksiyonlarına Bulgar askerleri tarafından el 

konularak önce Sofya’ya sonra Dünya müzelerine dağıtılmıştır. 

Ressamın hatırasını arkadaşları Süleyman Seyit, Rıfat Osman 6, Süheyl 

Ünver başta olmak üzere dönemin aydınları unutmayarak yazdıkları 

yazılarla onu yad etmişlerdir. Hasan Rıza, Edirneliler tarafından şehit 

edildiği günün yıldönümünde her yıl anıt mezarının başında 

anılmaktadır. Eserleri başta Askeri Müze, Deniz Müzesi, Edirne 

Belediye Başkanlığı, İstanbul Resim Heykel Müzesi ve özel 

koleksiyonlarda bulunmasına rağmen çoğu kayıptır.  

                                                 
4 Esra Uzunçakmak, Ressam Şehit Hasan Rıza, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 40 
5 Esra Uzunçakmak, a.g.t., s.38. 
6 Tosyavizade Doktor Rifat Osman, Edirne Rehnüması (Edirne Şehir Klavuzu), Yay. 

Haz.: Ratip Kazancıgil, Türkiye Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, No: 15, 

Edirne, 1994.  
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Balkan Harbi sırasında ressam Mehmet Ali Laga ve Sami Yetik 

de esir edilerek Sofya’ya götürülmüştür. Laga, Kuleli Askeri İdadi’sinde 

eğitimini tamamladıktan sonra 1896’da Harbiye Akademisi’ne girmiş, 

1898’de mezun olarak piyade teğmen olarak orduda göreve başlamıştır. 

1902 yılında yüzbaşı rütbesi ile Trablusgarp’ta görevlendirilmiş, 1905 

yılına kadar burada görev yapmıştır. Ordu içinde çeşitli görevlerde 

bulunduktan sonra gönül verdiği resim konusunda çalışabileceği ve 

öğrenciler yetiştirebileceği yere,1911’de Kuleli Askeri İdadisi’ne, resim 

öğretmeni olarak tayin edilmiştir. 1912 yılında Balkan Savaşı’nın 

başlaması üzerine Edirne-İskeçe’de yüzbaşı olarak görev almış ve 

ressam olduğu için mevki-i müstahkem ressamlığı, sonrasında da 

Mevki-i Müstahkem Divan-ı Harp azalığına getirilmiş, 1913 yılında 

Malkara’nın (Edirne’nin?) işgali üzerine esir olarak Sofya’ya 

götürülmüştür. Burada da çalışmalarını sürdürmüştür.7 Bir süre otelde 

tutulduktan sonra şehrin değişik bölgelerinde resim yaparken Sofya 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gören öğrencilerin okul müdürü 

A. Mitov’a, ressamlardan bahsetmesi sonucu Mitov 8Sofya’da esir 

tutulan Laga ve Yetik’i ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgilenmiştir. 9 Bir 

yıl süren esaret sonrasında İstanbul’a dönen Laga, 1914-1918 yılları 

arasında Çanakkale Mevki-i Müstahkem Ressamı olarak görev alır.  

Sofya’da Balkan Savaşı esiri olarak Laga’nın yakın arkadaşı Sami 

Yetik’te bir yıl esir olarak kalmıştır. 1878 yılında İstanbul’da doğan 

Mehmet Sami (Yetik), öğrenim gördüğü Kuleli Askeri Lisesi yıllarında 

resme olan yatkınlığı nedeniyle resim dersi hocası Osman Nuri Paşa’dan 

etkilenmiştir. Okul sonrası Eyüp Baytar Askeri Rüştüyesi’nde, resim 

öğretmeni olarak göreve başlayan Mehmet Sami, bir yandan da Sanayi-i 

Nefise Mektebi’ne altı yıl devam ederek birincilikle mezun olmuştur. 

Daha sonra Mahmut Şevket Paşa’nın izniyle Paris’e giderek burada 

                                                 
7 Elvan Topallı, “Esir Asker Ressam Mehmet Ali Laga’nın Fırçasından 1913 Sofya’sı”, 

I.Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun Mübadele ve 

Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, 8-9 Aralık 2007, Samsun 2008, s.161-172 
8 Neval Konuk, “Anton Mitov ve Türkler”, Balkanlar’da Kültürel Etkileşim ve Türk 

Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu (17-19 Mayıs 2000, Şumnu-Bulgaristan) C. 1 

Ankara 2001, s. 409-426. 
9 Elvan Topallı, “Yeni Bilgiler Işığında Ressam Mehmet Ali Laga”, U.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Y, 9, S.14, Bursa 2008/1, s. 50-55. 
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eğitim alır. 1912 yılında İstanbul’a döndüğünde Kuleli Askeri Lisesi’nde 

resim öğretmeni olarak atanır. Balkan Savaşı başlayınca Edirne 

Müstahkem Mevkii’nde görev alan Yetik, burada asker çizimleri ve 

krokileri hazırlar. Sofya’da Laga ile bir yıl esir olarak kaldıktan sonra 

İstanbul’a döner ve Balkan Savaşı sırasında hazırlamış olduğu etüdler 

sanat yaşamı boyunca severek işlediği savaş ve kahramanlık konulu 

tablolarına kaynaklık eder. 10  

Balkan Savaşı’nın bitmesinin ardından Türk resminde yeni bir 

dönem başlamıştır. Bu dönemin ilk işaretleri Ali Cemal’in (1881-1941) 

Balkan Savaşı’nın dramatik yönünü anlatan çalışmasıdır. 11 Yine bu 

savaş sırasında Sami Yetik ve Laga’da yaptıkları eskizlerle Türk 

resmindeki yeni döneme hazırlık yapmışlardır. Bu dönem 1914 yılında 

Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın ordunun kıyafetlerini düzenlemesi, 

başlık ve genel görünüm itibariyle yenilenen ordunun ilk sınavını 

verdiği Çanakkale Savaşı’ndaki savaş sahnelerini destansı bir havada 

göstermiş, sahnelerde figürler büyük bir dinamizm içinde ortaya 

konmuş ya da savaşın duygusal yanı vurgulanmıştır.12  

Şişli Atölyesi ressamları/resimleri olarak bilinen ana tema olarak 

savaş konusunu işleyen bu dönem resimlerinin ortaya çıkışında Celal 

Esad Arseven’in büyük payı vardır. 1913 Yılında Kadıköy Belediye Reisi 

olan Arseven Belediye binasının tablolarla süslenmesi için sanatçılara 

siparişler vermiş ve resmi dairelerde propaganda yapılması gerektiğine 

dair fikrini dönemin İstihbarat Dairesi Reisi Seyfi Paşa’ya anlatmış, 

Paşa’da bu görüşü olumlu karşılayarak, Türklerin askeri alandaki 

başarılarının kültür ve sanattaki yeteneğiyle gösterilmesi gerektiği ve bu 

konuları işleyen resimlerin Berlin ve Viyana’da sergilenmesinin yararlı 

olacağını savunmuştur. Bu amaçla bugünkü Bomonti/Silahşör Caddesi 

civarında üç katlı büyük bir ahşap atölye yaptırılarak, çevresinde film 

platosunu anımsatan şekilde hendekler kazılmış, askerler, top arabaları 

getirilerek ressamlar için çalışma alanları oluşturulmuş, Almanya’dan 

                                                 
10 Kaya Özsezgin, Sami Yetik, İstanbul 1997, s. 21-23. 
11Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Resmi, İstanbul 1986, s. 152. 
12 Sezer Tansuğ, a.g.e., s. 151. 
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Kurtlar Tablosu 

Kaynak: (http://www.musicats.com/weird/marc/wolveslg.htm) 

resim malzemeleri getirilmiş ve eserler Viyana’da sergilenmiştir.13 Başta 

Çanakkale Savaşı’nda elde edilen başarılar ve Türk ordusunun başarıları 

bu atölyede yapılan büyük boyutlu tablolarda anlatılmıştır.   

Balkan Savaşları Osmanlı dünyasında savaşın sadece cephede 

yapılmadığı, cephe gerisinde de kamuoyu oluşturmada özellikle 

fotoğraf, resim, çizim gibi görsel malzemenin de ne kadar önemli 

olduğu ortaya koymuştur. Savaşın bu yönünü Bulgarların tablo ve 

fotoğraflarla yerine getirerek dünyaya kendi bakış açılarıyla savaşı 

yansıttığı eldeki Balkan Savaşı’na ait resimlerden anlaşılmaktadır. 

Dünya Resminde Balkan Savaşları : 

1. Dünya 

Savaşı öncesi ülkeler 

arasındaki 

gerginleşen ilişki ve 

mücadeleler dönemin 

sanatını önemli 

oranda etkilemiş, 

özellikle Alman 

dışavurumcuları 

aktif olarak bu 

süreçte görev 

almıştır. Şüphesiz 

ki bu süreçte Balkan 

Savaşı’nın çıkması da dönem sanatçılarının yapıtlarına 

yansımıştır. Bunlardan Franz Marc (1880-1916) tarafından yapılan 

Kurtlar (Balkan Savaşları) 70,8 / 139,7 cm ölçülerindeki tuval 

üzerine yağlıboya çalışma, Marc’ın sanatında da dönüm noktası 

olmuştur. Sanatçının erken dönemdeki çalışmalarında lirik atlar, 

inekler ve diğer hayvanlar uyum içerisinde tüm tablonun yüzeyini 

kaplamakta, ışıklı ve renkli çalışmalar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Balkan Savaşı’yla birlikte yaklaşan dünya savaşı 

                                                 
13 Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, İstanbul 

1997, s. 39-49. 
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tehlikesini daha yakından hisseden Franz Marc, Kurtlar adlı 

alegorik çalışmasında, pusuda bekleyen kurtlar ve keskin ışıklı-

karanlık bir yüzeyde renklerin verilmesiyle sanat yaşamında 

dönüşümün ilk işaretini vermiş14  ve bu tarzdaki çalışmaları 1. 

Dünya Savaşı sırasında ölümüne kadar devam etmiştir.  
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