


Yıl:2   Sayı: 6  Eylül 2012
Balkan Savşlarının 100. Yılında 

Büyük Göç ve Muhacerat Edebiyatı

İmtiyaz Sahibi
TYB Vakfı İktisadî İşletmesi adına 

D. Mehmet Doğan

Genel Yayın Yönetmeni
Öner Buçukcu

Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Ekici

Yayın Kurulu
Osman Oğuz Demir, İskender Gümüş, Mehmet Kurtoğlu, Atilla Mülayim, Asım Öz, 

Osman Özbahçe, Talip Özdoğan, Nuri Salık, Ercan Yıldırım 

Redaksiyon
Muhsin Mete

Danışma Kurulu
İbrahim Ulvi Yavuz, Muhsin Mete, Nazif Öztürk

  Ahmet Fidan, Celil Güngör

Tashih
Sami Terzi

Yönetim Yeri
Millî Müdafaa Cad. 10/13 Kızılay-Ankara

0.312 417 34 72 - 417 45 70 - 232 05 71
www.tybakademi.com

tybakademi@gmail.com

Tasarım
mtr medya

Baskı
Özel Matbaası

ISSN: 2146-1759

Fiyatı
15 TL

Abone Bedeli
30 TL

Kurumlar için 60 TL

Hesap No
Vakıfbank Başkent Şb. 

IBAN: TR34 0001 5001 5800 7297 391004

Ziraat Bankası Başkent Şb. 
IBAN: TR23 0001  001 6835  01199485001

TYB  AKADEMİ hakemli bir dergidir. Dört ayda bir yayınlanır. 
Dergide yayımlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen, basılamaz, çoğaltılamaz ve
elektronik ortama taşınamaz. Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasından

 yayın kurulu sorumludur.



HAKEM HEYETİ 
 Board of Referees

Acar, Mustafa ( Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi )
Acar, Rahim ( Doç. Dr. Marmara Üniversitesi )

 Açıkgenç, Alparslan ( Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi )
   Açıkgöz, Ömer ( Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi )

Akgün, Birol (Prof.Dr. Konya Üniversitesi )
Akın, Mahmut H. ( Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi )

Aktay, Yasin ( Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi )
Atan, Murat ( Doç. Dr. Gazi Üniversitesi )

 Aydın, Mustafa ( Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi )
Bayartan, Mehmet (Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi) 

Baybal, Mustafa Sami ( Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi)
Bayraklı, Bayraktar ( Prof. Dr. Marmara Üniversitesi )

Bircan, Ufuk( Doç. Dr. Dicle Üniversitesi )
Birgül, Mehmet Fatih (Yrd. Doç. Dr. Muş Alpaslan Üniversitesi)

Bostancı, Naci ( Prof. Dr. )
Bulut, Mehmet ( Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )

Canım, Rıdvan (Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi)
Cebeci, Suat ( Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi )

Ceyhan, Nesime ( Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi )
Ceylan, Yasin ( Prof. Dr. ODTÜ )

Çalış, Şaban ( Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi )
Çelik, Yakup ( Prof. Dr. Başkent Üniversitesi )

Çelik, Yakup (Yrd.Doç. Dr. Kırklareli Üniversitesi)
Çemrek, Murat (Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi)

Dilaver, Hasan Hüseyin ( Prof. Dr. Ahi Evran Üniversitesi )
Duralı, Teoman ( Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi )

Düzgün, Şaban Ali ( Prof. Dr. Ankara Üniversitesi )
Efe, Adem ( Doç.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi )

Elmas, Nazım (Yrd. Doç. Dr. Giresun Üniversitesi)
Emiroğlu, İbrahim ( Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi )

Eravcı, H. Mustafa ( Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )
 Fidan, Mehmet Âkif (Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

 Gencer, Bedri ( Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi )
Gündoğan, Ali Osman ( Prof. Dr. Muğla Üniversitesi )

Karatepe, Şükrü ( Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Keleş, Hamza (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi)

Kemikli, Bilal (Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi)
Kırlangıç, Hicabi ( Prof. Dr. Ankara Üniversitesi )

Koç, Turan ( Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi )
Ocak, Ahmet Yaşar ( Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi )

Okay, Orhan ( Prof. Dr. )
Okumuş, Ejder (Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi)
Orçan, Mustafa ( Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi )

Öcal, Şâmil ( Yrd. Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi )
Örs, Derya ( Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )

Özsoy, İsmail ( Prof. Dr. Fatih Üniversitesi )
Özkarcı, Mehmet (Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Özsoy, Osman ( Prof. Dr. Fatih Üniversitesi )
Öztürk, Nazif ( Dr. )

Pamuk, Bilgehan (Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi)
Perşembe, Erkan ( Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi )

Poyraz, Hakan ( Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi )
Saatçi, Suphi (Prof. Dr. Mimar Sinan Güz. San. Ünv.)
Sarıoğlu, Hüseyin ( Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi )
Subaşı, Necdet ( Doç. Dr. Osman Gazi Üniversitesi )

Tekin, Mustafa ( Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi )
Topakkaya, Arslan ( Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi )
Törenek, Mehmet (Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi)

Turinay, Necmeddin ( Dr.)
Yelken, Ramazan ( Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi )

Yıldırım, Ergün ( Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi )
Yıldız, Alim ( Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi )

Yıldız, İlhan ( Prof. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi )





İçindekiler

Sunuş: ............................................ / 7
D. Mehmet Doğan

Balkan Savaşları’nda Trakya Cephesi’nin Erken Çöküşü 
Üzerine Bazı Düşünceler/ 11

Suat Zeyrek

Osmanlı’dan Günümüze Kültürlerarası İletişim Bağlamında 
Balkan Savaşları ve Batı Balkanlar / 39 

Sibel Akova

Zorunlu Bir Göç Hikâyesi Olarak Mübadele/ 67
İsmail Aslan

Balkan Savaşları Sonrasında Ortaya Çıkan Göç Hareketleri ve Muhacirlere 
Yapılan Sosyo-Ekonomik Yardımlar / 85 

Tuncay Bilecen

Balkan Harbi Sonrası Bir Özeleştiri Örneği Olarak 
“Kırmızı Siyah Kitap 1328 Faciası/ 99

Güngör Göçer

Osmanlı Asırlarında Balkanlarda Türk Edebiyatı  / 119
Rıdvan Canım

Türk Romanında Balkan Savaşları / 133
Belkıs Gürsoy

Emine Işınsu’nun“Azap Toprakları” ve“Çiçekler Büyür”Adlı Romanlarında
BalkanTürkleri, Göç ve Kimlik Buhranı / 175

Canan Sevinç

“Sanatkâr Aristokratlığı”ndan “Cemiyetle Barışma Yolunda” 
Yakup Kadri’nin “Rahmet” Hikâyesi  / 199

Harika Bulut

Tartışma/ Kitabiyat  /214
Ahmet İnan-Öner Buçukcu - Asım Öz-Hamdi Akın

Özgeçmişler  / 250





Sunuş

Tanpınar’la devam etmek...

Ahmet Hamdi Tanpınar, 1901 yılında doğmuştu, yani yüz on bir sene önce. 
Elli yıl önce 24 Ocak 1962’de doğduğu şehirde, yani İstanbul’da vefat etti. 

Yuvarlak hesap 60 yıllık ömründe dilimiz ve edebiyatımız için güzel ve 
büyük işler yaptı. Şaheser addedilmesi gereken romanlar yazdı, “edebî” ede-
biyat tarihinde ve şehir edebiyatımızda gerçekten çığır açtı. Beş Şehir, onun 
Anadolu’da meydana getirdiğimiz medeniyet terkibinin şiirli bir dille ifadesi 
olan ve genç nesiller tarafından mutlaka dikkatle okunması gereken bir ese-
ridir. Diyebiliriz ki, Beş Şehir bizde yaygın bir şehir edebiyatını doğuran ana 
kitaptır. 

19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ilim ve edebiyat tarihimizde benzeri olma-
yan bir şaheserdir. Bugünün yeni Türk edebiyatı hocaları, onu okuyup talebe-
lerine hakkıyla aktarıyor ve sevdirebiliyorlarsa, gerçekten kendilerini huzur 
içinde hissedebilirler. 

Tanpınar, edebiyatımızın öncelikle “şair” saydığı bir büyük isim. Şiirde, 
üstad addettiği Yahya Kemal’in yolundan gitmez. Meşhur “Bursa’da Zaman” 
şiiri hariç Tanpınar, Güzel Sanatlar Akademisi’nde estetik ve mitoloji dersle-
rinden halefi olduğu Ahmet Haşim’in izindedir. Tıpkı Haşim’de olduğu gibi, 
küçük bir kitap teşkil eden şiirleri hakkıyla değerlendirilmiş değildir. Bunun 
önemli sebeplerinden biri, Tanpınar’ın ölümünden sonra daha çok hikâyeci ve 
romancı yönlerinin öne çıkarılmasına bağlanabilir.

Tanpınar’ın fikirlerini edebiyat tarihinde ve makalelerinde bulabiliriz el-
bette. Fakat o romanlarında da mütefekkir kimliği ile görünür. Üstadı Yahya 
Kemal’in şiirde yaptığını o romanlarında yapar. 

Sağlığında beklediği ilgiyi göremeyen Tanpınar, 1970’lerden itibaren tanın-
maya, 1980’lerden itibaren de bazı kesimler tarafından keşfedilmeye başlanan 
bir yazarımızdır. Onun Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, bürokratik yapı-
ları ince bir alaycılıkla ele alan bir dünya şaheseridir. Eğer Türkçe 20. yüzyılda 
dar bir alana hapsedilmese idi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün bütün dünya-



nın tanıyıp değer verdiği bir eser olarak kabul göreceğinden şüphe edilmez. 

Tanpınar’ın eserlerini dikkatle okuyan bir kimsenin en fazla aklında kala-
cak olan ibare, “Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek”tir. İnkılapçı, 
kökten değişimci olmakla öğünülen bir devirde bu ibare nasıl anlaşılmalıdır? 

Bu cümlenin mazmununa dikkat edersek, devam/süreklilik esas alınmak-
tadır. Halbuki, inkılâpçılık, devama karşıdır. Devam sözkonusu olduğunda, 
zecrî değişim fikri, inkılâp miti tesirini kaybeder. Devam ederek değişmek ye-
rine, temelden yenilenerek var olmak, her şeye rağmen yeni olmak esastır. 
Tanpınar’ın cümlesinin ikinci bölümünde değişim esas olmakla beraber, de-
vam fikri de ihmal edilmemektedir. 

Tanpınar, Osmanlı’nın son (ve zor) zamanında doğmuş, çocukluğu ve genç-
liği, kadı olan babasının vazifesi dolayısıyla bugünkü sınırlarımız içinde olan 
veya olmayan şehir ve kasabalarda geçmiştir. Çocuk ve genç Ahmet Hamdi bu 
dönemde bir takım savruluşları derinden hissetmiş olmalıdır. Balkan Harbi, 
I. Dünya Harbi, “seferberlik” onun çocukluktan gençliğe geçiş dönemlerinin 
arkaplanını yapar. Büyük altüst oluşları, değişimleri yaşayan Tanpınar’ın 
“devam”a, sürekliliğe verdiği önem bu psikolojik arkaplanla da açıklanabilir. 

Tanpınar’ın şiarı, tabiî olandır. Devam ederek değişmek dünyanın tabiî 
nizamıdır. Değişimi sistemleştirme, zorlayıcı unsurlarla uygulama ise pozi-
tivizmin ve materyalizmin işidir. Bütün pozitivist ve materyalist akımlar şu 
veya bu şekilde toplum mühendisliği projesine sahiptir ve şu veya bu nisbette 
zorunlu değişmeyi gerekli görürler.   

Tanpınar, üstadı Yahya Kemal’i anlatırken de romanlarındaki gibi serbest 
konuşur. Anlatılan Yahya Kemal’dir, dolayısıyla, 20. Yüzyıl Türkiyesinin deği-
şimidir. Tanpınar’ın “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” makamında 
konuştuğu bellidir.

Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaptıklarını ve yazdıklarını 
geçmiş kültür ve medeniyetimizi 20. yüzyılda bize yeniden kazandıracak güç-
lü hamleler olarak değerlendirebiliriz. Medeniyet birikimimizi doğru değer-
lendirmek; gözden düşürülmek, hatta tamamen unutturulmak istenen klasik 
şiirimizi ve mûsıkîmizi bize kazandırmak için yapılan bu hamleler gerçekten 
hayatî önemdedir. 

Vefatının ellinci yılında, Tanpınar’ın edebiyatımızın bilinen ve tanınan bir 
yazarı olmakla birlikte yeterince okunduğunu, geniş kitlelere mal olduğunu 
söylemek mümkün değil. 

Ölümünün üzerinden 50 yıl geçmiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu der-
ginin yayına hazırlandığı günlere kadar kapsamlı olarak sadece Ankara’da bir 
sempozyum ve fotoğraf sergisi ile hatırlandı. Keçiören Belediyesi ile Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin müştereken düzenlediği toplantı, 28 ocak Cumartesi saba-
hı başladı ve 2 gün sürdü. 



“Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız bir değirmen” diyen Tanpınar, aynı 
şiirinde  “Yekpâre geniş bir anın parçalanmaz akışında” olduğunu da söylü-
yor. 

Zamanın hem içinde hem de dışında olan şairi 50 yıl sonra gerektiği şe-
kilde hatırlamamak haksızlık olur. Başka bir ülkede olsa idi, Ahmet Hamdi 
Tanpınar çapında bir yazar, vefatının 50. yılında nasıl anılırdı? Kesin olarak 
bir yıla yayılmış bir anma yapılırdı ve dolayısıyla 2012 “Tanpınar Yılı” ilan 
edilirdi. 

Türkiye Yazarlar Birliği, iki büyük şahsiyetimizin yuvarlak yıldönümle-
rinin yıl ilan edilmesi için çalıştı. 2008’de Yahya Kemal Beyatlı yılı, 2011’de 
Mehmet Âkif Ersoy yılı ilan edildi. İlan edildi de ne oldu? Kültür Bakanlığı gö-
nülden sahip çıkmadığı için, her iki yıl da heba oldu. Bu yüzden Ahmet Hamdi 
Tanpınar için böyle bir teşebbüste bulunmadık. 

Tanpınar, eserlerinde “devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” 
cümlesini sıklıkla kullanır. Onun düşüncesinde devam, “imtidat” merkezî yer 
tutar. Düşüncelerinde devama, sürekliliğe merkezi yer veren bir yazarın unu-
tulması, hafıza kaybımızın apaçık bir belirtisi olarak görülebilir. 

Ankara’da yapılan toplantının bildiri metinleri Keçiören Belediyesi tara-
fından yayınlanacağı için, büyük edibimiz Tanpınar’ı çeşitli yönleriyle tanıma-
mıza vesile olacak yeni ve orijinal metinlerle dergimizi çıkarıyoruz. Böylece, 
50 yıl sonra büyük edebiyatçımıza vefa borcumuzu gücümüz yettiğince eda 
etme gayreti içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.  

 

                 D. Mehmet Doğan 
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Balkan Savaşları’nda Trakya 
Cephesi’nin Erken Çöküşü Üzerine 
Bazı Düşünceler

 Suat Zeyrek, 

  Dr., İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Giriş

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Balkanlar önemli bir taksime uğramış 
ve dört yeni devlet kurulmuştu. Ruslar, İstanbul önlerine kadar gelmişler 
ve ilk defa başkent ciddi bir tehlike ile karşı karşıya gelmişti. Balkanlarda 
yeni kurulan devletler için cesaret verici bu durum, 20. yüzyıl başların-
da Arnavutluk ve Makedonya sorunlarından dolayı batılı devletlerin mü-
dahalesinden umutla, yeni bir savaş ortamını hazırlamaya başlamıştı. 
Avrupa’da İngiliz-Alman rekabetinin sonucu kurulan bloklar arasında 
Balkanlar konusunda yaşanan uyum, Balkan devletleri için tam bir fırsat 
olmuş, adeta batılı devletler, Osmanlı hâkimiyetinin Balkanlardan tasfiyesi 
için ittifak etmişlerdi. Balkan coğrafyasının çok önemli bir sorunları vardı. 
Balkanlardaki devletlerin hiçbiri kendi doğal sınırları içinde yerleşmiş de-
ğildi. Bulgaristan dışında Bulgarlar, Sırbistan dışında Sırplar, Yunanistan 
dışında Yunanlılar vardı. Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmesiyle bir-
likte, Balkan devletleri sınırları dışındaki varlıklarını birleştirmek hayalini 
gerçekleştirmeye başladılar. 13 Ağustos 1912’de Sofya’da toplanan yaklaşık 
30 bin kişi, Bulgar hükümetini Makedonya ve Edirne’yi Türk hâkimiyetin-
den kurtarması için cesaretlendirmişti.1 

Bulgarların Berlin Antlaşması’ndan bu tarafa maddi ve manevi olarak 
yaptıkları hazırlıkların bir amacı vardı. 18 Ekim 1912 sabahı Bulgarlar için 
beklenen gün gelmişti. Tam bağımsız bir Bulgaristan kurulmuştu fakat mil-
li bir devlet yapısı tam olarak oluşmamıştı. Bundan dolayı Bulgaristan’ın 
Balkan Savaşı’nı kaybetmesi Bulgar mefkûresinin sona ermesi demek-

1 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt: II, Kısım: I, 1911 Başından Balkan Savaşına Ka-
dar, Ankara, TTK, 1991, s. 324. Andonyan mitingin 12 Ağustos’ta yapıldığını yazmaktadır. So-
kaklarda şöyle bağrılıyordu: “Eğer Kral kendini millet için feda etmezse, millet onu feda eder”. 
Bkz. Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, İstanbul, Sander Yayınları, 1975, s. 195.
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ti. Bulgar halkı ve ordusu galip gelmek için maddi hazırlıklardan ziya-
de manevi olarak da hazırdılar. Orduya aşılanan ruh ve vatanın varlığı-
nı simgeleyen tek fikir şuydu: Türkleri yenmek ve Avrupa’dan atmaktı2. 
Bulgaristan’ın savaş kararı Çar Ferdinand’ın halka aynı gün açıkladığı bir 
bildiriyle ilan edilmişti. 35 senelik hükümdarlığım esnasında Bulgaristan’ın 
barış ve terakkiden ayrılmaması için uğraştım diyen Kral Ferdinand, barış 
isteklerinin tükendiğini, Hıristiyan halkın imdadına koşmak ve Hıristiyan 
halkların haklarını savunmak için silaha sarılma zamanı geldiğini, Bulgar 
halkına ilan ediyorum, demiştir.3 Kral Ferdinand, “Salibin Hilale kar-
şı savaşı”nda diğer Balkan devletlerinin de yanlarında olduğunu, düş-
mana karşı dövüşeceklerini açıklamıştı. Diğer müttefikleri de Sırbistan, 
Karadağ ve Yunanistan bu savaşın, “Din için” yapıldığını ifade ediyorlardı. 
Ferdinand’ın Osmanlı Hıristiyanlarını da harekete geçirmek düşüncesi de-
siseden başka bir şey değildi.4 Bulgaristan’da Müslümanların, Türkiye’de 
de Hıristiyanların olduğu düşünüldüğünde Haçlı Seferi sözünün çok tehli-
keli sonuçlar doğurabileceği ihtimali vardı.5 Arnavutluk isyanı da Osmanlı 
Devleti için büyük bir tehlike, Bulgarlar içinde bir fırsat olarak değerlendi-
rilmişti. 1 Ağustos 1912’de Bulgar komitacıları pazarda 28 kişinin ölümüne 
neden olan iki bomba patlatmışlar, galeyana gelen Müslüman halk ve as-
kerler de 21 Bulgar’ı öldürmüşlerdi. Birbirini takip eden bu olaylar birçok 
mitinge ve diplomatik temasa neden olmuştu.6 Koçana ve İştip ihtilalleri 
üzerine, Osmanlı Hükümeti’nin tedbir almaması da Bulgar Kralı’nın, hal-
kına tehdit ve tehlike altında olduklarını anlatma fırsatı vermişti. 

Kral Ferdinand açıkça Balkan Savaşı’nda bütün Hıristiyanlardan yar-
dım beklediğini ve onlara güvendiğini söylüyordu. Kral ayrıca ordudan da 
Bulgar ırkının ebedi düşmanını yok etmesini istemişti. Bulgar Generali 
Savof’da yayınladığı beyannamesinde, “Türkler denizin öbür tarafına 
Asya’nın vahşi iklimine kovulmalıdır”7 diyordu. Hatta bir Bulgar marşının 
ilk mısraı “Boğaz kıyısından ses gelmekte” diye başlıyordu. Haçlı sözünü 
sık sık kullanan Bulgar Kralı halkını bu olup bitenleri, Haç’la Hilal’in bir 
mücadelesi olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Kral, bir silaha bir de Haç’a 

2 Andonyan, a.g.e., s. 454; Harp Akademileri Komutanlığı, Balkan Harbinden Günümüze 
Bakış, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi, 1995, s. 115.

3 H. Wagner, Bulgar Ordusu’yla Muzafferiyete Doğru, (Mütercim Said), İstanbul,  Artin Asa-
duryan ve Mahdumları Matbaası, 1331, s. 108. 

4 Çobanoğlu Zeki, Balkan Harbi ve Şark Ordusu Hezimeti, Kısım: I, Matbaa-i Hayriye ve Şü-
rekâsı, Dersaadet, 1332, s. 9; Jek, Balkan Harbi’nden Sonra Şarkta Almanya, İstanbul, İfham 
Matbaası, 1331, s. 69; H. Wagner, a.g.e., s. 109; Kadir Mısıroğlu, Yunan Mezalimi, İstanbul, 
Sebil Yayınevi, 1968, s. 48.

5 Balkan Savaşı boyunca imparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyan halk, Müslüman ahali-
nin tepkisinden çok korktukları halde onlara karşı önemli bir taşkınlık hareketi meydana 
gelmemişti.

6 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1987, s. 301-302.

7 M. Şemsettin Günaltay, Zulmetten Nura, İstanbul, 1998, s. 40.
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güvendiği vurgusuyla Bulgarların düşmanlarının imha vaktinin geldiğini 
halkın zihinlerine işliyordu. Bulgar Kralı’nın propagandası öylesine etkili 
olmuştu ki ilk olarak cephelerde bulunan Hıristiyan askerlerin kaçmaya 
başlamaları Müslüman askerlerin şaşırmasına ve birliklerde panik yaşan-
masına neden olmuştu. Rumeli demiryollarında çalışan Hıristiyan memur-
lar da olumsuz propagandadan etkilenmişler ve orduya ait mühimmat ve 
erzakı başka yerlere sevk ederek büyük sıkıntıların yaşanmasına neden ol-
muşlardı.8 Çoğunlukla Kafkasya kökenli bir grup Ermeni de Bulgaristan’ın 
yanında etkin bir şekilde savaşa katılmışlardı. Bulgar Ordusu içinde 
Antranit’in komutasında özel bir Ermeni birliği oluşturulmuştu. 27 Eylül 
1912’de Antranik Ozanyan, Hugas Minasyan ve Haçik Tovavçyan Bulgar 
makamlarına başvurarak Makedonya-Edirne savaşçılarıyla birlikte sava-
şa katılmak istediklerini bildirmişlerdi.9 Bu arada Osmanlı Ordusunda çok 
sayıda Ermeni askerinin savaştığı da unutulmamalıdır.10

Bulgar hükümeti öylesine bir askeri hazırlık yapmıştı ki askerlik hiz-
metinden bile muaf olan milletvekillerinden çok sayıda kişi vardı. Zorunlu 
askerlik hizmet yaşı 20 ile 46 yaş arası olarak kabul edilmişti. Şehirlerde ve 
köylerde bütün gençler cepheye gitmişti. Sağlık nedeniyle askere gitmesi 
engellenen bir gencin intihar ettiği görülmüştü. Savaş heyecanı Bulgarları 
öylesine motive etmişti ki Makedonyalı Bulgarlar; savaş, silah ve ihtiyaç-
larını kendi paralarıyla almışlardı.11 Bulgarlar topyekûn bir savaşa giriyor-
lardı. Bulgaristan’ın Paris’teki sefiri bile ihtiyat zabiti olarak Selanik’e yü-
rüyen Bulgar kuvvetlerinin içinde yer almıştı. Bulgarlardaki bu gayretin, 
Türkiye’de de aynı sınıfa mensup kişilerden aynı hizmetleri yapmaları bek-
lenirdi.12 Bu olmadığı gibi, Bulgar orduları Çatalca’ya dayandıkları sırada 
İstanbul’daki hayatın hiç savaş yokmuş gibi devam etmesi, İstanbul’daki 
birçok gencin bu esnada baston sallaması ve cüppe yellendirmesi gibi gaf-

8 Mahmut Beliğ, “Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelişmeler II”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, 
sayı:81, Ekim 2003, s. 87; Jek, a.g.e., s. 69–70. Balkan Savaşı’nın yenilgi nedenleri üzerinde du-
rulurken Alman yazarlar, sorumluluğu devamlı olarak Osmanlı Hıristiyan halklarının ihaneti-
yle açıklamaya çalışmaktadırlar. Böylece Almanya’nın sorumluluğunu göz ardı emektedirler. 
Bir başka amaçları da yeni Osmanlı haritasında Türk dışı unsurları ve toprakları azaltmaktır. 
Hatta “İşte Türkiye’nin kaybedeceği memleket baştanbaşa kendi düşmanlarıyla meskûn olan 
bir memlekettir” demektedirler. 

9 Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliy-
etleri(1890-1918), İ.Ü. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 2010, s. 118.

10 Arsen Avagyan, Gaidz F. Minassian, Ermeniler ve İttihat ve Terakki İşbirliğinden Çatışmaya, 
İstanbul, Aras Yayınları, 2005, s. 109. 27 Aralık 1912’de toplanan Londra Konferansı’nda 
Balkan hükümetlerinin sunduğu teklifleri Türk tarafı kabul etmeyince, Balkan temsilcileri; 
“Bundan böyle ne olursa olsun Türklerin huzuru, güvenliği, Avrupa’da olduğu gibi Asya’da da 
bize bağlı, bizlerle kuracakları güçlü birliğe bağlı olacak. Zaten yarı Asyalı olan bizler, doğuda 
Ermenilerin işbirliğine başvuracağız” tehdidini savurmuşlardı. Bkz. Arsen Avagyan, Gaidz F. 
Minassian, a.g.e., s. 109. Balkan Savaşı’yla birlikte batılı devletlerin yanında Balkan devletleri 
de Ermenileri Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaya başlamışlardı.

11 Andonyan, a.g.e., s. 456–457.

12 M. Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, İstanbul, Yenigün Yayıncılık, 1998, s. 41.
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let ve gevşeklik emareleri yaşanıyordu.13 Sofya ve bütün Bulgaristan’da 
halk savaş istiyordu. Bir an önce savaş açılması içinde nümayişler yapılı-
yordu.14 Sofya’da eli silah tutan herkes cepheye gitmiş olduğundan birçok 
işler kadınlar tarafından yapılmak zorunda kalmıştı. Bulgar Kralı milletin 
bütünüyle beklediği bir savaşı bizzat başlatmakla halkın nazarında itiba-
rını yükseltmek istiyordu. Ülkede baştanbaşa demiryolu ağı kurulmuştu. 
Hiç bir yabancı devlete muhtaç olmadan bir savaş hazinesi meydana geti-
rilmişti. Bütün ihtiyaçlar memleket içindeki imkânlardan sağlanmıştı. 50 
milyon lira mevcutlu maliyeyi dışarıdan bir istikraz yapmadan 200 mil-
yona çıkarmıştı. Zirai bir memlekette son baharda yapılacak bir savaşın 
üretim açısından tehlike teşkil etmeyeceği de dâhil, köylülerin böylece ko-
laylıkla gönüllü asker olacakları hesaplanmıştı.15 

Bulgarlar bu hesapları ince ince yaparlarken henüz tahşidatını tamam-
lamamış Şark Ordusu, taarruz emrini ikisi kuvvetlice, diğer ikisi de daha 
zayıf ve tamamlanmamış dört kolordu ile uygulamak zorunda kalmış-
tı.16 Bununla birlikte Şark Ordusu’nun elinde bulunan top sayısı Bulgar 
Ordusu’nun sahip olduğu top sayısından fazlaydı. Donatımı yerinde gö-
rünen bir ordunun efradı ve zabitanı cephede aç kalmışlardı. İstanbul’dan 
her türlü malzeme bol miktarda gittiği halde aksaklıklar, bundan gerekti-
ği gibi yararlanmalarına engel oluyordu.17 Bulgarlar, 17 Ekim günü savaş 
ilanıyla birlikte sınırı geçerek ilerlemişler ve hedeflerinin Edirne olduğu-
nu açıklayarak bir şaşırtma taktiğini uygulamaya koymuşlardı. Hâlbuki 
Bulgar Ordusu’nun çoğunluğunun Kırkkilise’nin Yanbolu-Seymenli hat-
tında toplandığı tespit edilmişti.18 Gönüllü Ermeni bölüğü de 273 kişi ola-
rak 16 Ekim 1912’de Bulgar Ordusu’na resmen katılmıştı.19 Şark Ordusu 
Komutanı Abdullah Paşa, 21 Ekim’de Edirne’den Kırklareli’ne doğru uza-
nan bir hat boyunca Bulgar kuvvetlerine karşı taarruza geçmişti. Fakat ta-
arruz fikrine ilk günden itibaren karşıdır. Von Hochwachter, M. Muhtar 
Paşa’nın birliklerin bu kadar açılmasını doğru bulmadığı halde Abdullah 
Paşa’nın taarruz emrini verdiğini söyler. Muhtar Paşa yığınak tamamla-
nıncaya kadar Bulgarları beklemeyi tercih ediyordu fakat hiç istememe-
sine rağmen gönülsüzce hareket emrini vermişti.20 Pertev Bey, Abdullah 

13 M. Kemal Atatürk, Zabit ve Kumandan İle Hasbihal, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay., s. 62.

14 H. Wagner, a.g.e., s. 12.

15 H. Wagner, a.g.e., s. 23-24, 25.

16 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra 1328 Balkan Harbi’nde Şark Ordusu Komutanı Abdul-
lah Paşa’nın Hatıratına İkinci Şark Ordusu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa’nın Cevabı, Ka-
hire, 1932, s. 10.

17 Tevfik Çavdar, Talat Paşa Bir Örgüt Ustasının Yaşam Öyküsü, Ankara, Dost Kitabevi, 1984, s. 
226.

18 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:08. (20 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanlığına gönderilen şifre)

19 Bülent Yıldırım,  Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Faaliyetleri,  s. 118.

20     Gustav von Hochwachter,  Balkan Savaşı Günlüğü “Türklerle Cephede”,  Türkiye İş Bank. 
Yay., İstanbul, 2009, s. 20-21.
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Paşa’nın 20-21 Ekim’de vermiş olduğu makul emriyle müdafaada mukabe-
le gösterme kararının bir gün sonra değiştiğini ve düşmana taarruz etme 
kararı verdiğini söylemektedir.21

Başkumandan Vekili Nazım Paşa, Kırcaali ve Edirne havalisindeki as-
ker sayısının 150 bine ulaştığında saldırıya geçmek için hiçbir engel kal-
madığını düşünüyordu. Doğu Ordusu Komutanı Abdullah Paşa da sefer-
berliğin tamamlanmasından önce saldırı olursa Ergene hattı gerisinde sa-
vunma yapmak istiyordu.22 Çünkü düşman bu hatta vasıl oluncaya kadar 
asker toplamak mümkündü. Ayrıca Ergene gerisinde müdafaa yapılacak 
bir arazinin bulunması önemli etkenlerdi.23 Fevzi Çakmak da Marmara ve 
Karadeniz sahiline asker ihracının gerekli olduğunu Bolayır’da da hatt-ı 
müdafaa tesisinin olmasıyla birlikte Bulgarların daha ilerilere taarruz 
edebilme ihtimaline karşı süratle taarruza geçilmesi fikrindedir.24 Nazım 
Paşa’nın isteğiyle başlayan taarruzla sefer planı da terk edilmiş oluyordu. 
5 numaralı sefer planı aynen uygulanacaktı. Çünkü Osmanlı ordusu, sefer 
planına göre, Anadolu’dan takviye kuvvetleri gelinceye kadar savunmada 
kalacaktı.25

Osmanlı Ordusu’nda görev yapan Goltz Paşa da Ergene Nehri boyunca 
savunma savaşı yapılmasını öngören bir stratejinin uygulanmasını iste-
miş, fakat Nazım Paşa büyük bir ümitle26 taarruzun başlaması için ısrarcı 
olmuş hatta komutanlar üzerinde baskı kurmuştu. Nazım Paşa’ya cesaret 
veren başka gelişmeler de vardı. Bazı kasabaların belediye başkanı ve ileri 
gelen eşrafı merkeze telgraflar çekerek, Rumeli’de meydana gelen kargaşa-
yı önlemek için tek çare olarak ahali-yi Osmaniye’nin silâhaltına alınarak 
Sofya’ya ileri harekâta geçilmesi istenmişti.27 Eskişehir’de de bir miting 
düzenlenmiş ve bu mitinge Ermeni, Rum ahalide dâhil olmak üzere 30 bin 

21 Pertev (Demirhan), Balkan Harbi’nde Büyük Karargâh-ı Umumi, İstanbul, Askeri   
Matbaa, 1927, s. 67. 

22 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı Üçüncü Kolordu’nun ve İkinci Doğu Ordusu’nun Muha-
rebeleri, İstanbul, Güncel yayıncılık, 2003, s. 7. (Bu eser bundan sonra “Balkan Savaşı” olarak 
kısaltılacaktır); Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 6.

23 Birinci Ferik Zeki, Bazı Osmanlı Seferleri Hakkında Mütalaatım, Kostantiniyye, 1338, s. 63.

24 Fevzi (Çakmak), Garbi Rumeli’nin Sureti Ziyaı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi, İstanbul, 
Yıldız Erkânı Harbiye Mektebi Matbaası, t.y., s. 23-24.

25 Fevzi, a.g.e., s. 79; Richard C. Hall, Balkan Savaşları 1912 – 1913 I. Dünya Savaşı’nın Prova-
sı, İstanbul, Homer Yayınları, 2003, s. 33–34.

26 Nazım Paşa birliklerine gitmek üzere ayrılan subaylara şu tavsiyede bulunmuştu: “Merasim 
elbiselerinizi yanınıza almayı unutmayın, çünkü iki ay sonra Sofya’ya girerken bunlara ihti-
yacınız olacak” diyerek kendine olan güvenini ifade ediyordu. Bkz. Hall, a.g.e., s. 34. Nazım 
Paşa, Dr. Cemil Bey’e de “Harbin ilanından daha bir hafta geçmeden, Osmanlı bayrağı Filibe 
ve Sofya’da görülecektir. Artık bundan fazlasını da bana dedirtme” demişti. Bkz. Sabih Alaçam, 
Cemil Topuzlu’nun Başından Geçenler, (Anlatan: Cemil Topuzlu), İstanbul, Milli Mecmua Ba-
sımevi, 1939, s. 83. 

27 BOA. DH. SYS, Dosya no:112-1, Vesika no:1-1. (8 Ekim 1912 tarihli Leskote Belediye Başka-
nı ve eşraftan kişilerin imzasıyla Hilafetpenahiye gönderdikleri telgraf); Mehmet Niyazi, Şark 
Ordusu’nda Aziz Paşa Fırkası, İstanbul, Kader Matbaası, 1331, s. 28-29.
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kişi katılmış ve gönüllü alayları teşkil edilmekte olduğu bildirilmişti.28 

Osmanlı Devleti seferberlik günlerinde gösterdiği olağanüstü faaliyet-
lerine karşılık Trakya’daki yığınaklarını aynı hızla tamamlayamamıştı. 
Yığınak işi çok ağır ilerliyordu. Zaten Bulgarlar da Osmanlı Ordusu’nun 
1 Kasım’a kadar 200-250 bin kişilik bir yığınağa ulaşamayacağını hesap-
lamışlardı.29 Ayrıca Bulgar Ordusu’nda Alman subayları görev yapmakta 
ve külliyetli miktarda Alman silahı Bulgarlara satılmıştı. Dönemin Alman 
basınında Bulgar ordusunun iyi eğitildiği ve iyi silahlandırıldığı tartışma-
ları yapılıyordu.30 Bulgar Genelkurmay Başkanı Fichev, Bulgar Ordusu’nda 
köklü değişiklikler yapmış savaşta her bir tümen ufak bir orduya dönüşecek 
seviyede tanzim edilmişti.31 Fichev’in stratejik planı aynı zamanda cesur-
ca bir düşünceydi. Osmanlı Ordusu’nun Edirne’ye ihtimam göstermesin-
den yararlanarak Kırkkilise’deki zayıf istihkâmlar ele geçirilecekti. Bulgar 
Ordusu’na Makedonyalı ve yerli çeteler de yardım ediyorlardı. Bütün as-
kerlere verilecek üniforma olmadığı için mahalli milisler ve ihtiyatlar sa-
vaşa kendi kıyafetleriyle gitmişlerdi. Ülkenin bütün kıt imkânları seferber 
haldeki orduya ayrılmıştı. İlk işgaller ordu birliklerinin pişdarı durumunda 
olan çeteler tarafından yapılıyordu.32 

Bulgarlar içimizdeki Ermeni, Rum ve Pomak kökenlilerden yardım 
alabileceklerini düşünüyorlardı. Orduda çok sayıda ve önemli mevkilerde 
gayr-i Müslimler vardı. Edirne’de 10. Topçu alayında bir topçu onbaşısı 
olan Paskal adında bir Rum da Bulgarlara Osmanlı Ordusu’yla ilgili bir giz-
li bilgiyi rahatlıkla söyleyebiliyordu. Bulgarların eline geçmesin diye sakla-
nan top kamalarının yerini söylemeyen Türk çavuşları darp edilmişler ve 
yaralı olarak kurtulanların Karaağaç istasyonuna geldiklerinde gördükleri 
İngiliz subaylarından yardım istemek zorunda kalmışlardı.33 Önemli bir 
sorun daha vardı. O da Bulgar ordusundaki askerlerin çoğunluğu Türkçe 
biliyordu. Bu durum karşılıklı anlaşmayı kolaylaştırsa da Türkçe konuşan 
askerlerin hangi taraftan olduğunda yanılsamalar meydana geliyordu. 
Bulgar askerleri, Osmanlı kıyafetleri giyerek Afyon taburlarına pek yakın 
bir mesafeye kadar gelerek, Osmanlı askerlerini aldatmak için “padişahım 
çok yaşa” diye bağırıyorlardı. Redif askerleri de kararsızlık içinde kala-
rak kim düşmandır, kim değildir anlayamaz duruma düşmekte, subaylar 
da aynı şüpheye düşerek askerleri ateş etmekten men ediyorlardı. İki yüz 

28 BOA. DH. SYS, Dosya no:112-1, Vesika no:1-1. (Müftü, Ermeni ve Rum Papazları ile eşraftan 
kişilerin imzasıyla Atabe-i Ulyaya gönderilen telgraf)

29 Hall, a.g.e., s. 33; Andonyan, a.g.e., s. 461.

30 Wilhelm Feldman, İstanbul’da Savaş Günleri (Çev. Necmettin Alkan), İstanbul, Selis Yayınları, 
2004, s. 16.

31 Andonyan, a.g.e., s. 459–460.

32 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:07-01. (20/21 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanı Abdullah Paşa’dan varit olan şifre)

33 Banazlı Gazi Baba’nın Hatıraları (Derl. Hüseyin Yalçın), İstanbul, 2010, s. 17.
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metreye kadar yaklaşmış Bulgar askerleri de bu fırsattan yararlanarak ateş 
açıp askerlerin panikle kaçmalarını sağlıyordu.34 TİTE Arşivi’ndeki bir bel-
gede Balkan Savaşı’nda Bulgar ve Osmanlı askerlerinin aynı renk elbise 
giydiklerini, bunun bir faydası olmadığı gibi kendi kıtaatını düşman kıta-
atından ayıramamak ihtimalinden bahsedilmektedir.35 Fakat buna benzer 
bir bilgiye başka bir arşiv ya da kaynakta rastlanmış değildir. 

Balkan Savaşı’nda Bulgar cephesi yani Doğu Trakya’nın durumu kesin 
sonucu belirleyici niteliktedir. Savaşın ilk etabı Edirne ile Kırkkilise ara-
sı idi. Taarruz yüz km sahada fakat sınırlı Trakya bölgesinde yapılacaktı. 
Boğazlara ve İstanbul’a çok yakın olması, bütün insan, cephane ve yiye-
cek gibi malzemelerin buradan nakledilmesi buranın önemini artırmak-
tadır. Burada konuşlanan Doğu ordusunun imha edilmesi durumunda 
Bulgarlar İstanbul’u rahatlıkla ele geçirebilirlerdi. Osmanlı açısından Doğu 
Ordusu’nu kuvvetlendirmek strateji bakımından öncelikli bir şarttı. Çünkü 
savaş, Trakya’da kazanılacak veya kaybedilecekti. Osmanlı Devleti’nin sa-
hip olduğu askeri gücüyle, Bulgarlara karşı muzaffer olması ancak doğru-
dan olmayan bir savaşla olabilirdi ya da savaşın tehir edilmesi menfaate 
uygun bir durumdu.36 Bulgarların her türlü tahrikâta devam ederek, büyük 
çeteler halinde bilhassa köylere taarruzları biliniyordu. Bundan dolayı ted-
bir olarak savaşın ilanıyla birlikte Osmanlı Hükümeti, belli başlı köylerin 
ileri gelenlerinin rehin olarak tutulmasını istemişti.37 Savaş öncesi Bulgar 
Ordusu’na, Rusya, Fransa ve Almanya gibi devletler tarafından mali ve as-
keri yardım yapılmaya devam ediliyordu.38

Kırkkilise Savaşı’nda Hezimetin Nedenleri

Kırkkilise tam anlamıyla müstahkem bir şehir değildi. Sadece Skopa ve 
Eraklina istihkâmları, Kırkkilise’yi doğu ve kuzey-batı yönlerinden koruyor-
du. Bu iki istihkâmın birbirine uzaklığı 4,5 km idi. Doğu Ordusu Komutanı 
Abdullah Paşa, Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın emriyle Edirne’den 
Kırklareli’ne uzanan bir hat boyunca Bulgar sınırına doğru kötü tasarlan-
mış bir taarruzu başlatmıştı. Amacı Bulgar Ordusu’nu Edirne yönünde sı-
kıştırmaktı.39 Nazım Paşa, Balkan devletlerine karşı savaş için hazırlanmış 
olan planı tümüyle terk ederek taarruza dayanan bir strateji benimsemiş-

34 ATASE. BLH, Klasör:170, Dosya:49, Fihrist:17-05. (1 Mart 1913 tarihli Çatalca Ordusu 
Komutanlık Vekâleti’ne gönderilen şifre); Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 23.

35 TİTE Arşivi, K140G46B46-1a001.

36 Mehmet Niyazi, Aziz Paşa Fırkası, s. 24; H. Wagner, a.g.e., s. 103.

37 ATASE.BLH, Klasör:74, Dosya:10, Fihrist:01-17. (4 Ekim 1912 tarihli Selanik 2.Ordu 
Müfettişliğine ve Selanik ve Manastır hatları komiserliklerine gönderilen telgraf)

38 İlhan Bardakçı, İmparatorluğun Yağması, İstanbul, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2009, s. 
80. 

39 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:07-01; G. Hohwachter, a.g.e.,  s. 21; Hall, a.g.e., s. 
33.
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ti.40 Birçok komutanın karşı çıkmasına rağmen taarruza başlanmıştı. Oysa 
Osmanlı kuvvetleri eksik bir kadroya sahip olduğu gibi Bulgar ordusunun 
mevzileri ve seferberlik hızı konusunda da bilgi sahibi değildi.41 Balkan 
Savaşı’ndan yıllar sonra Erkan-ı Harbiye Mektebi’nde bu konu bir harp 
meselesi olarak ele alınıp incelenmiş ve 1912’de verilen bu taarruz emri-
nin yanlışlığı ispatlanmış: “Bu durumda taarruz edildiği takdirde, orduda 
birçok muayenesiz gayri Müslim var, hatta tüfeğini dolduramayan efrat 
var. Daha ilk adımda açlık ve cephanesizlik çekilecek” denilmişti.42 Doğu 
Ordusu Edirne, Kırkkilise, Dimetoka ve Lüleburgaz dörtgeninde dizilmiş-
ti. Osmanlı Ordusu’nun yığınaklarının tam olarak bitmemiş olmasından 
yararlanan Bulgaristan, seferberliğin 18. günü Kırkkilise-Hasköy hattında 
toplanmakta olan Doğu Ordusu’na karşı taarruza geçmişti. Bulgar Ordusu 
Doğu Ordusu’na karşı bire üç üstünlüğe sahipti. Bulgarların üç ordusu 
olup, Trakya’da 216 tabur ve 153 bataryaları vardı. Buna rağmen Nazım 
Paşa 19 Ekim’de “kati münasebet ve derhal hareket-i taarruziyeye müba-
şeret” tavsiye etmişti.43

Abdullah Paşa aynı gün verdiği cevapta, “Şu hale göre iki-üç güne kadar 
bir büyük meydan muharebesinin vukuu muhakkaktır. 1. ve 2. Kolordular 
kıtaat ve efradı nezdinde üçer yüz fişek var. Bunların itmamını ve 
Babaeski’de henüz toplanmakta olan 2. Kolordu mürettebatı İstanbul’da 
bulunduğundan bunlarında acilen yetiştirilmesini lazım gelenlere emir 
buyurunuz. Gece-gündüz çalışılıyor. Sayılan eksiklikler ikmal edilmeksi-
zin vukuu bulacak taarruzdan ordunun ve dolayısıyla memleketin duçar 
olacağı felaketi düşünmek esas vazifemdir. Devamlı taarruz için emir ve-
riliyor, eksiklerin tamamlanması için emir alınmıyor. Eksiklerin bir-iki 
güne kadar yetiştirilmesine inayet buyrulmasını arz ederim” demişti.44 
Buna karşılık 3. Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa mütemadiyen 
taarruz fikrini destekliyordu, 1. Kolordu komutanı Ömer Yaver Paşa da 
taarruz taraftarı idi. Nitekim Nazım Paşa, “biz sizi oraya oturasınız diye 
mi gönderiyoruz”45 demişti. Fakat Ömer Yaver Paşa verdiği bir raporda, 
“erzak tedariki hususunda pek ziyade müşkülat vardır” demişti.46 Çünkü 

40 Hall, a.g.e., s. 34. 

41 Hall, a.g.e., s. 34, Mahmut Muhtar Paşa 17 Ekim 1912’de Kırklareli’nde Kolordu Komutanı ola-
rak işe başladığını, seferberliğin çok geri ve noksanların çok fazla olduğunu, önce mevzileri 
hazırlatma ve sağlamlaştırma ile uğraştığını belirtmektedir. Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Sa-
vaşı, s. 15.

42 Şükrü Ali - Şerafettin,  Balkan Harbi Tarih-i Harp Meseleleri,  İstanbul, Yıldız  Erkan-ı Harbiye 
Matbaası, 1926, s. 11.

43 Mehmet Nihat, 1328-1329 Balkan Harbi Trakya Seferi, C.II, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 
1340, s. 110; Recep Çelik, 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Komutanı Abdullah Paşa’nın 
Hatıratı, İ.Ü. SBE. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991, s. 131. 

44 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 85-86.

45 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, II, s. 110.

46 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 78.
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iki ana kaleden birinde dört top, diğerinde ise hiç top yoktu. Birkaç gün 
sonra Yaver Paşa, “Ordu birçok defa taarruz emirleri alıyor, vaziyet ga-
yet müsait iken kımıldanmak istenmiyor. Müdafaada iltizam olunuyor” 
diyordu.47 Hâlbuki Mahmut Muhtar Paşa’nın “Balkan Savaşı” adlı eserin-
de taarruz yanlısı bir tutum içinde olmadığı görülmektedir. Hatta “baş-
komutanlık toplanma süresinin sona ermesinden önce saldırıya geçmeyi 
istiyordu. Seferberlik ilanına veya ordunun durumuna ne derece uygun 
olduğunu muhakeme etmeyip bunu toplanan asker sayısına bağlı görü-
yordu”48 demişti. 

Lüleburgaz’dan Doğu Ordusu komutanlığına gönderilen yazıdan an-
laşıldığına göre Bulgar ordusu hakkında yeterince bilgi edinilmiş değildi. 
Subaylar, düşmanın gücü ve hareketleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı.49 
Çok daha vahim olanı doğru olarak bir şey bilmedikleri gibi yanlış bilgiler-
de geliyordu. Bulgaristan’dan güvenilir bir kaynağa dayandırarak, Bulgar 
ordusunun kuvve-i maneviyesinin bozuk olduğu, ihtiyat efradının savaş 
olmayacak diye ikna edilip toplandıkları gibi bilgiler verilmişti.50 Osmanlı 
birliklerinin çoğu ise eksik kadroluydu. Özellikle redif birlikleri arasındaki 
eksiklikler daha belirgindi. Bundan dolayı Doğu Ordusu komutanı Abdullah 
Paşa, Karargâh-ı Umumi’nin tam anlamıyla muhalifi idi. Ordunun toplan-
masını Ergene’ye nakl etmek istiyordu.51 Hâlbuki mevcut plan ile Alman 
danışman Von der Goltz Paşa’da savaşın Ergene nehri boyunca yapılma-
sında ısrar etmişti. Abdullah Paşa’da seferberliğin tamamlanmasından 
evvel bir Bulgar saldırısı olursa Ergene nehri gerisinde savunma yapmak 
düşüncesindeydi. Abdullah Paşa, Karargâh-ı Umuminin taarruza meyl et-
tirtmesine karşı orduyu müdafaaya ve geride toplamaya sevk etmesi kara-
rını nasıl bir esasa dayandırdığını ve ne gibi hesaplar yaptığını başkasını 
ikna için kullanmamıştı. Düşündükleri için Karargâh-ı Umumiye, “benim 
işime karışmayınız ya da beni komutanlıktan af ediniz” demediği için ya-
vaş yavaş taarruz yanlısı kolordu komutanlarının teklifinden etkilenmeye 
başlamıştı.52 Hâlbuki savaşın başlarında komutanların reylerini öğrenmek 
için Bab-ı Ali’ye çağrıldıklarında sadece Abdullah Paşa, ordunun intizam-

47 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 101. Yaver Paşa en çok taarruz isteyen komutan-
lardan olup savaşın başlamasıyla birlikte ilk olarak onun kolordusu kâmilen bozgun bir halde 
ricate başlamıştı. Bkz. Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 11.

48 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 7. Mahmut Muhtar Paşa’nın 1932 yılında geç bir tarihte 
yayınladığı hatıralarında da taarruz yanlısı bir tutum içinde olmadığı gibi felaketin tahşidatın 
tamamlanmadığından kaynaklandığına özellikle vurgu yapıyordu. Mahmut Muhtar Paşa, Acı 
Bir Hatıra, s. 9-11.

49 Leon Troçki, Balkan Savaşları, ( Çev. Tansel Günay), Arba Yayınları, İstanbul, 1995, s. 235.

50 ATASE. BLH, Klasör:139, Dosya:73, Fihrist:06. (24 Ekim 1912 tarihli Başkomutanlık Erkan-ı 
Harbiyesinden Şark ve Garp Ordularına acil olarak gönderilen telgraf)

51 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 111.

52 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 112.
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sızlığı sebebiyle savaşa istekli olmadığımızı söylemişti.53

Nitekim ordu karargâhı, 21 Ekim’de Kavaklı’ya hareket etmek niyetinde 
iken kolordu komutanları, Abdullah Paşa’yı Lüleburgaz’da telgraf başına 
çağırarak taarruza başlamak için 19 Ekim’in pek müsait olduğu yolunda bir 
rapor bile vermişlerdi. Çünkü aynı gün Nazım Paşa’nın Doğu Ordusu’na ta-
arruza mübaşeret buyrulması emri gelmişti.54 Abdullah Paşa cevabında ta-
arruzun vakitsiz olduğunu ordunun henüz seferberliğini tamamlamadığını 
henüz beklenen kıtaların gelmediğini şimdilik Kırkkilise’nin savunmasına 
önem verilmesini istemişti.55 Fakat komuta seviyesinde tam bir işbirliği 
yoktu. Kolordu komutanları ordu komutanına değil Karargâh-ı Umumiye 
ile işbirliği içindeydiler. Bu durum Abdullah Paşa’nın fikrini değiştirmesi-
ne neden olmuş ve taarruz emri vermişti. Zaten Doğu Ordusu’na gelen bir 
şifrede de Kırcali Fırkası’nın ricati üzerine şiddetli bir taarruza geçilmesi 
isteniyordu.56 Nazım Paşa, Yenice’nin batı sırtlarında Bulgar ordusu takip 
edilemediği halde orduya Gredeli’de ikamet emri vermişti. Fakat Abdullah 
Paşa buraya gitmemişti.57 Mahmut Muhtar Paşa’ya göre Nazım Paşa’nın 
henüz savaşın başında şiddetli bir düşman taarruzuyla Kırcaali cihetinde-
ki bir fırkanın tarumar edilmesi sonucu sükûn ve itidalini kaybettiğini ve 
bundan dolayı bütün orduya taarruz emri verdiğini söylemektedir.58

Abdullah Paşa, Nazım Paşa’nın emrine aynı gün taarruzun mahzurla-
rını söylemekle birlikte, “şartların göstereceği icaba göre müdafaa ve ta-
arruzu ifaya tevessül ile itimat buyrulmasını” ifade etmişti.59 Muhtemel 
ki Abdullah Paşa’nın fikrinin değişmesinde Mahmut Muhtar Paşa’nın, 
“Kolordularımızın müdafaada kalmayıp açık cephe ile ilerleyerek yol 
kollarında bulunan düşmanı karşılamaları ve düşmanın dağınıklığından 
istifadeye müsaraat etmeleri zamin-i muvaffakiyet görülmektedir” şek-
lindeki raporu etkili olmuştu.60 Sonunda Abdullah Paşa, “Görülüyor ki her 
yerde taarruz için bir tehalük var” diyecekti. Özet olarak Şark Ordusu’nun 
kararı, yukarıdan ve aşağıdan gelen tazyiklerin tesiri ile verilmiş bir karar-
dı. Bu karar Şark Ordusu’nun kararı değildi.61

53 Şeyhülislam Cemalettin Efendinin Hatırat-ı Siyasiyesi, s. 58.

54 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 85.

55 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 112-113. Abdullah Paşa, Kırkkilise’ye gelinceye kadar kolor-
du komutanlarından bir teşebbüste bulunmamalarını söylemişti. Fakat kolorduların tavrından 
endişeyle derhal harekete karar vererek Kırkkilise’ye gitmiş ve Mahmut Muhtar Paşa’yla 
görüşmüştü. Daha sonra Kavaklı’ya gelmiş ve kendisini karşılamaya gelenlere, “taarruza karar 
verildiğini ve emrin ihzarını” istemişti. Bkz. Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 113.

56 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-2. (20 Ekim 1912)

57 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01. (21 Ekim 1912 tarihli Heyeti Tahkikiye Raporu)

58 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 10.

59 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 86.

60 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 88.

61 İ. Berkok, “Harp Tarihi ve Balkan Harbi Hakkında Tetkikler”, Askeri Mecmuası, sayı 102, C.7, 
1Eylül 1936, s. 496.
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Abdullah Paşa’da üç kat’i telgrafa dayanarak Bulgar Ordusu’nun 
Köklemez istikametinde taarruza devam ettiğini ve Kırcali alayları ile üç 
mustahfız taburundan oluşan birliklerin Bulgar ordusu karşısında kar-
makarışık bir surette ricate mecbur olduğunu bildiriyordu.62 Bulgarlar, 
Kırkkilise’nin tahkimatının zayıflığını fırsat bilerek Edirne’nin güneyinden 
harekete geçmişlerdi. Hiç düzgün bir yol yokken Bulgar ordusu normal as-
kerden daha fazla yol kat ederek günde 35 km yürümüştü. Bazı fırkalar 
geceli-gündüzlü 40 km yol almışlardı. Bulgar 3. Ordu komutanı beş gün 
geceli-gündüzlü hiç uyumamıştı.63 Dimitriyef komutasındaki birliklerin 
Kırkkilise’ye doğru Tunca’yı takip ederek yürüdüğü bilgisi gelmişti.64 Aynı 
gün Doğu Ordusu komutanlığı, “Ordumuz bu sabah bi-tevfik-i teala her 
taraftan taarruza geçmiştir” açıklamasını yapmıştı.65 Yaver Paşa da tele-
fonda Bulgar Ordusu’nun Arda nehrini geçemediğini söylemiş ve emre tev-
fikan Muratlı’ya hareket etmişti.66 Hâlbuki Abdullah Paşa, I. Kolordu’nun 
vazifesinin kolaylaştığını, son nefere kadar müdafaa edilmesini, geri çe-
kilmek akla bile gelmez diyerek uyarmıştı.67 Kırkkilise etrafındaki savaşlar 
sırasında Bulgar piyade taktikleri ilk kez uygulamaya konulmuştu. Bulgar 
Ordusu, Kırcali ve havalisine taarruz ederken güzergâhında tesadüf et-
tikleri müdafaasız ahaliye de enva-i zulüm ve perişanlık yaşatmışlardı.68 
Yüksek bir motivasyona sahip olan Bulgar birlikleri topçu tarafından des-
teklenerek çoğu zaman gece vakti hücuma geçiyorlardı.69 Aslında 1., 2. ve 
3. Kolorduların sağ cenahlarında başarılı savaşlar yapılıyordu fakat hala 
3. Kolordu’nun karargâhla irtibatı sağlanmış değildi.70 Şevket Turgut Paşa 
komutasındaki 2. Kolordu da harekete geç başlamış ve pek yavaş ilerlemiş 

62 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04, 04-1. (19/20 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanı Abdullah Paşa tarafından gönderilen acil telgraf)

63 İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sukutu, (Mütercim: M. Nuri), C.1, cüzi:2, Filibe, Balkan Matbaa-
sı, 1913, s. 4.

64 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:18. (22 Ekim 1912 tarihli Şark ve Garp Ordu 
komutanlıklarına gönderilen yazı); Mehmet Ali Nüzhet, 1912 Balkan Harbi, (Sadeleştiren Sa-
dettin Gömeç), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. 27.

65 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:20. (22 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanlığı’nın Başkomutanlığa gönderdiği yazı)

66 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:22-1. (23 Ekim 1912 tarihli Dersaadet’te Karargâh-
ı Umumiye’ye Mirliva Mustafa Paşa’nın gönderdiği yazı )

67 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-02. (22 Ekim 1912 tarihli Heyet-i Tahkikiye Şark 
Ordusu raporu )

68 ATASE. BLH, Klasör:172, Dosya:57, Fihrist:01. (23 Ekim 1912 tarihli Bab-ı Ali’ye gönderilen 
tezkere) 20 gün önce Hariciye Nezareti’ne gönderilen bir tezkerede Bulgaristan’da iki gün içinde 
1400 muhacirinin İstanbul’a gelmeleri Bulgaristan dâhilinde bir zulümden kaynaklandığı gibi 
duyumlar üzerine bundan şüphelenecek bir durum olmadığı bildirilmişti. Böyle bir şey varsa da 
batılı devletler nezdinde dikkat çekilmesi istenmişti. Bkz. ATASE. BLH, Klasör:170, Dosya:49, 
Fihrist:07. (3 Ekim 1912 tarihli Hariciye Nezareti’ne gönderilen tezkere)

69 Hall, a.g.e., s. 36.

70 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-02. (22 Ekim 1912 tarihli Heyet-i Tahkikiye Şark 
Ordusu raporu)
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olduğundan hiç savaşa girmemişti.71 Doğu ordusu, beklemediği bir yerden, 
geriden ansızın gelen üç Bulgar ordusuyla sarılınca iki gün süren savaşlar-
dan sonra, Bulgarlar karşısında büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Burada 
Harbiye Nezareti ile Şark Ordusu arasında bir irtibatsızlık olduğu anlaşı-
lıyordu. Harbiye Nezareti, hükümete gönderdiği telgrafta, “Bulgar ordusu 
Kırkkilise’nin kuzeyinde vuku bulan savaş neticesinde yeniden organize 
olamazlar ve taarruza geçemezler” diyordu.72 Abdullah Paşa da, “Düşman 
kuvvetlerinin bir kısmının Gümülcine’ye doğru sarkarak iltisak hattını 
elde etmesi melhuzdur. Şark Ordusu’nca buna karşı mukavemet icrası 
imkânsızdır” diyordu.73

Burada Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın gerçeği çarpıtmak yerine Bulgar 
hareket planını anlamaya çalışması beklenirdi. Bu olay Batı Ordusu’na 
haber verilirken, “Kırcali cihetindeki Redif mustahfız kıtaatı dahi bugün 
Köklemez’de faik düşman karşısında perişan bir şekilde Arda nehrinin 
güneyine çekilmeye mecbur olmuştur” denilmişti.74 Bulgar komuta heyeti 
hareket planını bir sır gibi saklamakta ve maksatlı bilgiler vererek Türk 
kurmay heyetini yanıltıyordu. 3. Kolordu ilk gün, çevresinde olup biten-
lerden habersiz savaşmış hatta geceyi savaşa devam etmek için savaştığı 
mevzide geçirmişti. 2. Fırka emrinde Bulgar Ordusu’na dair malumatın 
gelmediği kıtaata tebliğ edilmişti. Ayrıca bu fırkanın erzakı olmadığı için 
de açtı.75 Ertesi gün ise her yerde bu kolordunun askerleri, “Biz Rumeli için 
harp etmeyiz” diyerek firar ettiklerinden Şark Ordusu her yerde kâmilen 
ricat halinde bulunuyordu.76 “Kamil Paşa memleketi sattı, top ve tüfekle-
rinizi bırakın, düşman geliyor” diye telkin yapanlar da vardı.77 Bu şekil-
de Osmanlı Ordusu’nun maneviyatı bozulurken, Bulgar şairleri de halka 
ve askerlere geniş ufuklar çizmekle meşgullerdi. “Ey sevgili cengâver-

71 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 11.

72 Wilhelm Feldman, a.g.e., s. 47-48.

73 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-1. (19/20 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanı Abdullah Paşa tarafından gönderilen acil telgraf)

74 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-3. (20/21 Ekim 1912 tarihli Rumeli’de Garp 
Ordusu komutanlığına gönderilen telgraf) Aynı günlerde Batı Ordusu da Dölen’in düşman 
eline geçtiğini bildiriyordu. Bkz. ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:4-04. Bu arada 
Alasonya’da sukut etmişti. Tedbirler kapsamında Yunan hudut komutanına gerekli talimat 
verilmişti. Bkz. ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:01-01. (20 Ekim 1912)

75 Mehmet Niyazi, Aziz Paşa Fırkası, s. 30,31.

76 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 11. Mahmut Muhtar Paşa bu durumu siyasi cereyanların 
sonucuna bağlıyor ve bunun memleketin inhilaline sebep olduğunu ifade ediyordu. Balkan 
Harbinden Günümüze, s. 119’da bunun bir iftira olduğu ifade edilmektedir. Bilhassa Hıristiyan 
efradın bu fırsattan bilistifade firar ettikleri, bundan dolayı da fırka karma karışık ilerliyordu. 
Bkz. Mehmet Niyazi, a.g.e., s. 40.

77 Mehmet Selahattin Bey, İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı 
Hakkında Bildiklerim, İstanbul, İnkılâp, 1989, s. 58. Hâlbuki aynı kişiler hükümeti savaşa 
sokmak için de, “Kardeşler biz de müslümanız, Kabine Rumeli’yi satıyor onun için geldik, biz 
Rumeli’yi vermeyeceğiz” diyerek askerleri tahrik ediyorlardı.  
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ler, bütün kuvvetimizle yürüyelim, İstanbul bizim olacak, haydi ileri”.78 
Bozgunun en önemli sebepleri arasında gösterilen bir konu da gevşeklikti. 
Bazı Anadolu askerleri, Anadolu’daki dört vilayetin kendilerine yeterli ol-
duğunu, boş yere kan döktüklerini birbirlerine söyledikleri ve geri çekilen 
askerin uğradıkları köylerde komutanların kaçmak için emir verdiklerini 
yayıp duruyorlardı.79 Rumeli’yi sattılar, bizi beyhude yere kırdıracaklar 
diye propagandalar bile yapılıyordu. Niçin harp etmeden ricata başladınız? 
Diye sorulunca bu sözleri söyleyen Mehmetçiklere çokça rastlanıyordu.80

Osmanlı Ordusu’nun stratejik hataları, düşmana arazi terk etmemek 
kaygısı ve keşifsizlik Bulgar ordusuna hiç de hak etmediği bir zafer ka-
zandırmıştı. Mahmut Muhtar Paşa’nın emrinde bulunan birlikler savaşın 
beşinci gününden itibaren 3. Bulgar ordusuyla sıcak temas kurmuştu. 21, 
22 ve 23 Ekim’de 3. Kolordu önemsiz kayıplarla durumunu koruyordu. 23 
Ekim’deki savaşa piyadeden ziyade toplar iştirak etmişti, savaşın gidişatı 
başarının Bulgarlar tarafında kalacağını gösteriyordu. Fakat o gün yağ-
mur durmadan yağmakta ve savaşı olumsuz yönde etkilemekteydi. Buna 
rağmen Şark Ordusu, ordu emrinde 23 Ekim itibarıyla taarruz edileceği 
emrini vermişti.81 Fakat bu savaşta genel Osmanlı Ordusu gibi süvari fır-
kası da M. Ali Nüzhet Bey’e göre kötü bir şekilde idare edilmişti.82 Efradın 
taarruz sırasında üzerindeki ağırlıklardan ve taşıyacağı mühimmata kadar 
birçok konuda hazırlık için bazı emirler verilmişti.83 3. Kolordu’nun sol ce-
nah taburları 23 Ekim’de seher vakti mevzilerini terk edince ricat güçlükle 
durdurulmuştu. 3-4 km geride cephedeki fırkaya yeniden mevzii aldırıl-
mıştı. Fakat 2. Kolordu’nun emri gereğince yeniden ricat başlamıştı.84 24 
Ekim’de de Bulgar askeri Kırkkilise’ye doğru yaklaşmıştı. Dümdarlar bile 
firar etmeye başlamışlardı. Henüz korkunç ve dehşetli savaşlar meydana 
gelmeden yılgınca ve şaşkınca meydana gelen firarlar Türk Ordusu’nda 
şimdiye kadar misli görülmemiş şeylerdi.85 Mademki taarruz için gerek-

78 İbrahim Hilmi, Balkan Harbinde Askeri Mağlubiyetlerimizin Esbabı, İstanbul, Artin Asadury-
an ve Mahdumları Matbaası, 1329, s. 87-88.

79 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 116.

80 Osman Nuri Lermioğlu, Halkın İstemediği İnkılâp: Meşrutiyet, İstanbul, Sabah, 1976, s. 74. Bu 
sözlerin açıkça bir propaganda olduğu bilindiği halde bunu kimlerin yaptığını tespite yönelik 
bir soruşturma yapılmış değildi. 

81 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-07. (Kavaklı Şark Ordusu, 9 Teşrin-i Evvel için 
ordu emri) (22 Ekim 1912)

82 Mehmet Ali Nüzhet, 1912 Balkan Harbi, s. 31.

83 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-08. (21 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu Komutanı 
Abdullah Paşa’nın emri yevmi)

84 Mahmut Muhtar Paşa, Acı Bir Hatıra, s. 12. Bu ricatın sebebi 2. Kolordu’nun yeniden mevzi 
alan fırkalar için sol cenahı hazırlamamış olmasıdır. Bkz. a.g.e., s. 12.

85 Von der Goltz, a.g.e., s. 40. Goltz Paşa, bu olay karşısında şaşkınlıkla, “Şarklılar soğuk kanlılıkları 
ve tabiatlarında mevcut olan sükun hasebiyle büyük felaket ve dehşetlere mukavemet eder-
ler. Büyük olaylar karşısında metanetini koruyan Türkler nasıl olup ta binlerce insanlarının 
hiçbir sebep yokken hatta düşman bile kendilerini takip etmediği halde eşya ve silahlarını 
atarak kaçmalarına şaşarlar” demektedir. Bir İngiliz de, “Türkler felaket zamanında gayret 
ve cesaretleri münkesir olmazlar. Aksine tahammülleri artar”. s. 40-41. Fakat bu hasletlerin 
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li ikmal yapılamamıştı hemen bu fikirden vaz geçilebilirdi. Çünkü siyasi 
durum Osmanlı Devleti’nin mutlaka taarruza geçmesini gerektirmiyordu. 
Savaşın tehiri Osmanlılığın menfaatine uygun iken savaşın ilanının ace-
leye getirilmesinin sebepleri bir türlü anlaşılamamıştı.86 Nitekim Padişah 
iyi haberlerin gelmediğini görünce hemen sadrazama bir elçi göndererek, 
“Şu ahvale nazaran harbe devam mı etmek yoksa sulh teşebbüslerini ara-
mak mı lazım geldiğini müzakere için bir meclis toplansın” demişti. Fakat 
meclis, Salih Paşa’nın orduyu teftiş etmesinden sonra onun getireceği ma-
lumata göre karar almayı uygun bulmuştu. Sonuçta Salih Paşa, ordunun 
ahval-i perişaniyetini anlattıktan sonra, “şu asker elbisesini giymekten 
hayâ ediyorum” demesine rağmen sorumsuz kişilerin yetkili gibi davran-
ması sonucu savaşa devam edilmişti.87

Mahmut Muhtar Paşa, 23 Ekim akşamına kadar ileri hatlarda kalmış, 
savaş o şekilde sona ermişti. Fakat 3. Kolordu’ya bağlı üç tümenden birinin 
komutanı olan Prens Aziz Paşa, izin almadan gece bir huruç harekâtı yapa-
rak gece savaşını emretmişti.88 Bu olay savaşın akışını değiştiren bir olay 
olarak tarihe geçecekti. Aziz Paşa, düşmanın da bir gece taarruzuna kalk-
mak üzere olduğunu bilmeden gece taarruzuna geçmişti. Tugaylardan biri 
ayrı yoldan diğeriyle bağlantıyı muhafaza etmeden ayrı yönde yürüyünce 
aynı tümen içinde iki taraf birbirini Bulgar zannedip yakından vuruşmaya 
başlamıştı. Kimsenin birbirini tanımadığı ve birbirini düşman saydığı bir 
hale dönüşmüştü. Osmanlı alayı birbirine ateş ediyordu. Gece savaşında 
tecrübesi olamayan birlikler korkudan kaçmaya başlayınca çıkan panik 
tam bir felakete dönüştü. Başka garipliklerde yaşanmıştı. 23/24 Ekim ak-
şamı Kırkkilise-Babaeski şosesi üzerinde bulunan 2. Fırka askerleri arası-

değiştiği açıktı. Goltz Paşa, “1908 İnkılâbı bu itikadı tadil etti. O vakte kadar padişahın emri 
ve din düşmanına karşı cihat Türk cengâverlerinde büyük tesirler gösteriyordu. 35 sene evvel 
Plevne ve Tunca müdafaaları ve Şıbka hücumları birer kahramane eserler idi. Meşrutiyetten 
sonra en büyük bir nüfuzu olan padişahın emri hatırlardan silindi. İslamlara rehber addolunan 
bir kuvvetin kaybolması emniyet ve itimadı selbetti” demektedir. s. 45. 

86 Mehmet Niyazi, Aziz Paşa Fırkası, s. 24. Said Paşa, 93 Harbini kastederek, “Eğer Rusya ile mu-
harebe olacak olur ise Rumeli’yi kaybedeceğimizi hemen görüyorum, o zaman ahalinin hali ne 
olacak hesaba gelmez izmihlale uğrayacak” demişti. Bunlar unutulacak ve Türkiye pervazsızca 
savaşa girecektir. Bkz. Eğinli Said Paşa’nın Hatıratı I-II, (1876-1880), (Haz. Davut Erkan), 
İstanbul, Bengi Yayınları, 2001, s. 109. 

87 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara, TTK, 1984, s. 62-65. Abdullah Paşa da ordunun 
Ergene nehri gerisine çekilmesine ve sorunun politika yoluyla çözülmesine çalışıyordu. Bkz. 
Balkan Harbinden Günümüze, s. 119.

88 Andonyan, a.g.e., s. 482; Stephane Lauzanne, ise bu huruç harekatını yapan kişinin Rıza Paşa 
olduğunu söylemektedir. Bkz. Balkan Acıları Hastanın Başucunda Kırk Gün, İstanbul, Kastaş 
Yayınları, 1990, s. 36. Fakat Doğu Ordusu’na bağlı tümen komutanları arasında Rıza Paşa is-
minde biri yoktur. Konya-Ereğli Redif fırka komutanı Albay Rıza Bey’dir. Redif tümen komu-
tanın böyle bir gece harekâtı yapma kabiliyeti olmadığı için Andonyan’ın fikri daha isabetlidir. 
Çünkü Petra çevresinde toplanmış olan fırkaya Aziz Paşa kumanda ediyordu. Zaten daha sonra 
Kamil Paşa’nın hükümet kurmasından sonra Kırkkilise felaketindeki sorumluluğundan dolayı 
Aziz Paşa görevden alınarak İstanbul’a getirilmişti. Aynı yönde başka bir kaynak için bkz. İlhan 
Bardakçı, İmparatorluğun Yağması, s. 72-73. 
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na pelerinli bir süvari dalmıştı. Kılıcını çekmiş ve “Yukarıdaki topçumuz 
mahvoldu, yukarı birliklerimiz kaçıyor. Bulgar süvarisi gelmek üzere, siz 
ne bekliyorsunuz? diye bağırarak birlikleri dolaşmış ve hızlıca ayrılmıştı. 
Bunun üzerine Lüleburgaz’da fırka komutanı, topçu binbaşısı Asım Bey’i 
tevkif ettirmişti.89 Babaeski Redif taburu ile Nişancı Alayı’nın ileri karako-
lu arasında da yanlışlıkla bir müsademe meydana gelmişti. Yanlışlıkla 20. 
Batarya’nın kumandanı da süvari birliklerine ateş açtıysa da çabuk önüne 
geçilmişti.90

Bulgar askerleri de projektörler vasıtasıyla 3. Kolordu’ya karşı bek-
lenmeyen bir gece saldırısı başlatmıştı.91 Birlikler korkunç bir düzensizlik 
içinde Kırkkilise’ye doğru kaçıyordu. Mahmut Muhtar Paşa uyandırıla-
rak haber verilmiş o da kaçan askerlerin önünü keserek tehditle ve yal-
varmayla onları durdurmaya çalışıyordu.92 Fakat hiçbir şekilde askerleri 
durdurmak mümkün olamıyordu. Redifler sanki geziye çıkmış gibi arazide 
gelişi güzel dağılmışlar ve kötü bir görüntü içindeydiler. Taburların sade-
ce beşte birinin usta askerlerden oluştuğu dikkate alınırsa olayın ciddiyeti 
daha iyi anlaşılabilir.93 Mahmut Muhtar Paşa, bunun gerekçesini açıklar-
ken “Subaylardan bir kısmı ailelerinin derdine düşerek bırakıp gitmişler, 
askerin büyük kısmı civar köylerden olduklarından karanlıktan istifade 
ederek kaçmışlardır” demişti.94 Mahmut Muhtar Paşa’nın emir subayla-
rı bile ricat etmek gerektiğine inanarak, bütün resmi evrakı da bırakarak 
genel karargâhı terk etmişlerdi.95 Kırkkilise’deki Rum ve Bulgar ahalinin 
de meydana gelen panikte etkili olduğu gözlemleniyordu. Bulgarların şeh-
re girdiği şayiaları şehir dâhilinde büyük bir heyecan meydana getirmiş-
ti.96 Rum ve Bulgar ahalinin Müslüman halka ateş açması şehirden kaçışı 
hızlandırmış ve Bulgarların Kırkkilise’ye girmesini sağlamıştı. 1. Kolordu 
Komutanı Yaver Paşa, perişan bir şekilde ordu karargâhı nezdine büyük 
bir yeis ve ümitsizlik içinde ulaşmıştı. Yol kapalı olduğu için erzak ve sa-
ire nakli de mümkün olmamıştı.97 Ayrıca karşısındaki düşman ne kadar 

89 Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız, İstanbul, Babı Ali Kültür Yayınları, 2006, s. 
101.

90 Naci, Edirne Muhasarasına Ait Harp Ceridesi, İstanbul, 1926, s. 4.

91 Andonyan, a.g.e., s. 482-483.

92 G. Hohwachter, Balkan Savaşı Günlüğü, s. 24; S. Lauzanne, Balkan Acıları, s. 37.

93 G. Hohwachter, Balkan Savaşı Günlüğü, s. 22.

94 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 32; Hall, a.g.e., s. 36.

95 Andonyan, a.g.e., s. 485. Selanikli Bahri, “Rumeli’nin o kocaman saha-i pakinde on adımlık bir 
fenni ricat yapamadığımıza haşre kadar yanmalıyız. Ricat silahını omzuna alarak alabildiğine 
kaçmak olarak anlayanlardan ne beklenir” demektedir. Bkz. Selanikli Bahri, Balkan Harbinde 
Garp Ordusu, İstanbul, Yeni Turan Matbaası, 1331, s. 13-14.

96 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 131. Osmanlı Ordusu Lesiçkof’un dediği gibi çürü-
müş bir ordu değildi fakat açlık, susuzluk ve her türlü mahrumiyetler öyle gösteriyordu. Bkz. 
Ashmead Bartlett, Esbab-ı Hezimet ve Felaketimiz, (Müt. Ebulnüzhet Hakkı), Dersaadet, Mat-
baa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1329, s. 18.

97 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-08. (21 Ekim 1912 tarihli suret). Yaver Paşa bu 
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üstün olursa olsun bu kadar salim bir araziyi muhafaza edemeyerek düş-
mana terk etmek ve perişan bir şekilde çekilmesi teessüfle karşılanmıştı.98 
Bazı zabitanın da burada firar ettiği bildirilmişti.99 4. Tabur 3. Bölüğe men-
sup 5 kişinin firar edip Türk Ordusu’nun Edirne’ye gelmesinden 14 gün 
sonra teslim olmuşlardı. Bunlar daha sonra Sultan Selim hapishanesine 
gönderilmişlerdi. Bunlardan biri hapiste kalırken diğerleri tekrar tabur-
larına gönderilmişlerdi.100 Abdullah Paşa, 1. Kolordu’nun yaşadığı bu du-
rum karşısında bütün kolordulara bir emir göndererek Yenice sırtlarına 
çekilmelerini istemişti.101 Fakat kolordular bu emri mağlup olmadan yerine 
getirmemişler ve doğrudan Nazım Paşa’nın etkisi altında olduklarını gös-
termişlerdi. Şark Ordusu da cepheyi küçültmek için Yenice istikametine 
doğru çekilmeye karar vermişti.102

Sonuç olarak Kırcaali Fırkası Arda nehrinin gerisine çekilmeye mecbur 
olmuştu ve bunu Mahmut Muhtar Paşa’da, “Petra’yı kaybettim geri çekili-
yorum. Kırıkkilise’yi tutamayacağım. Sol taraftaki kolordular bir tehlike-
ye maruz kalmasınlar, onlarında geri çekilmeleri lazımdır” diyerek haber 
göndermişti.103 Geri çekilmeyle birlikte 1. ve 3. Kolordu’nun askerlerinde 
görülmemiş bir panik başlamıştı. Artık ordu kontrolden çıkmış gibiydi. 
İtaat bozulmuş, emir komuta işlemez hale gelmişti.104 Burada bütün Şark 
Ordusu’nun Kırkkilise-Hasköy hattına çekilmesi emrini Mahmut Muhtar 
Paşa’nın yerine getirmesi Petra ve Eriklerde büyük bir mağlubiyet yaşan-
masına neden olmuştu.105 Şark Cephesi’nde bunlar yaşanırken hala, “Şark 
Ordusu’nun kemal-i şiddetle harekât-ı katiyeyi taarruziyeye geçmesi ve 

hücumlar karşısında büsbütün şaşırmış olacak ki Meriç üzerindeki köprüden nehrin doğusuna 
geçeceğine veya kendinden zayıf olan Danof tugayını Kinof müfrezesi arkasına yetişip hücum 
etmeden geriye püskürtmeye gayret edeceği yerde bunu yapmamış ve 26-27 Ekim’de Danof 
tarafından kendi üzerine hücum edilmesine meydan vermiş ve düz ovada düşmana kayıtsız 
şartsız teslim olmuştu. Bkz. Mehmet Ali Nüzhet, 1912 Balkan Harbi, s. 37.

98 ATASE.  BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-05. (22 Ekim 1912 tarihli suret)

99 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-12. (22 Ekim 1912 tarihli Şark Ordusu 
Komutanlığı’na, Gümülcine Mutasarrıfıyla telgraf başında yapılan muhavereye atfen gönder-
ilen suret)

100 ATASE. BLH, Klasör:96, Dosya:6, Fihrist:11. (25 Ağustos 1912 tarihli 8. Kolordu Komutanlığı’na 
gönderilen telgraf)

101 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-04. (22/23 Ekim 1912 tarihli Tahkik Heyeti Şark 
Ordusu raporu)

102 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:03-06. (22/23 Ekim 1912 tarihli 3. Kolordu 
tarafından Petra mevkiinde verilen müdafaa emri)

103 Recep Çelik, Abdullah Paşa’nın Hatıratı, s. 127-128; Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi, C.5, 
İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1994, s. 447.

104 İhsan Yurdoğlu, “Balkan Harbi”, Aylık Ansiklopedi, no:18, İstanbul, 1945, s. 554; Andonyan, 
a.g.e., s. 484; H. Wagner, a.g.e., s. 132.

105   Murat Tunca, 1912-1913 Balkan Harbinde Türk-Bulgar Harbi, İstanbul, askeri Basımevi, 
1945, s. 4-5.
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aynı zamanda Kırcaali müfrezesinin dahi oraya olan Osmanlı kuvvetle-
rini galeyana getirerek şanlı bir mukabil taarruz yapması ve düşmanı 
geldiği yere püskürtmeye çalışması katiyen elzemdir” deniliyordu.106

Osmanlı birlikleri disiplinsiz bir şekilde ricata başladılar. Sağanak ya-
ğışın devam etmesi ve karşılaşılan mağlubiyet, morallerin de iyice bozul-
masına neden olmuştu. Osmanlı kuvvetleri avcı hendeklerini bile müdafaa 
etmeksizin firar ederek toplarını çamurlar içinde bırakıp çekilmişlerdi.107 
2. Fırka Yenice’den geri çekilirken bozulan yollar, çamurlar ve gece karan-
lığı gibi sebepler bataryaların topluca sevkini engellemişti. Top arabaları 
çamurlara saplanıp kalmıştı. Başlarında kimseler kalmamıştı. Kavaklı’nın 
Bulgar köylüleri yollarda bırakılan topları pusular kazarak saklamışlardı. 
Büyük kısmı Dümdar’da bulunan bataryalardan hangisi nerde, ne kadar 
telefat olmuş daha sonra Tahkik heyeti tarafından incelenmeye alınmış-
tı.108 Trakya’nın yolları da bozuktu. Herhangi iki şehir arasında düzenli bir 
şose yol yoktu. Hükümet Kırkkilise civarındaki yolları bir Fransız inşaat 
şirketine vermişti. Fakat bu inşaat kampanyası yolları yeniden yapılmak 
için bozmuş ve yeniden yapamadan savaş çıktığı için kullanılamaz bir hal-
de bırakmıştı. Bundan dolayı yollar yağmurlarda büyük bir bataklık hali-
ne geliyordu.109 Fırka Komutanı Cemal Bey’in Istranca’dan gönderdiği bir 
raporda, bozuk yolların mağlubiyette en önemli bir etken olduğuna dikkat 
çekmişti.110 2. Topçu Alayı’nın 23-24 Ekim’deki geri çekilişinde 4 top, 15 
cephane ve 3 hafif cephane arabası zayi olmuştu.111 Hâlbuki Kırkkilise’nin 
savunulması için Mahmut Muhtar Paşa, her birliğe kendi siperini kazdır-
mıştı. Fakat geri çekiliş için emir verildikten sonra birliklerin mevzilerine 
girmedikleri görülmüştü. Alay komutanlarının bu gelişmeleri öngörerek 
önlem almaları gerekirdi.112

Osmanlı ordusu daha ilk savaşında 1200 şehit ve 2000–3000 kadar 
esir verdi. Aynı zamanda düzensiz ricat sebebiyle birçok top kaybedilmiş-
ti. Paşanın yanında teçhizat namına bir şey yoktu.113 Paşanın özel eşyaları, 
padişahın hediye ettiği bir kılıçta olmak üzere Bulgarların eline geçmişti. 

106 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:04-06. (22 Ekim 1912 tarihli suret)

107 Lesiçkof, Kırkkilise’den dönen 36 bin askerin yanlışlıkla düşman zannıyla kendilerine yardım 
için gelen Osmanlı yardımcı kuvvetleriyle çarpıştığını ve çok sayıda zayiat verildiğini, bunun da 
askere yeni gelenlerin maneviyatını sarstığını söylemektedir. Bkz. İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin 

Sukutu, s. 11; Balkan Harbinden Günümüze, s. 118; Ashmead Bartlett, Esbab-ı Hezimet ve 
Felaketimiz, s. 17. Bu eserde 112 topun çamura gömülüp kaldığı yazılıdır.

108 ATASE. BLH, Klasör:7, Dosya:30, Fihrist:03-10. (8 Mart 1914) 

109 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 1, s. 78.

110 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 116-117. (Fırka Komutanı Cemal Bey tarafından 3. 
Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa’ya gönderilen rapor)

111 ATASE. BLH, Klasör:7, Dosya:30, Fihrist:03-11. (11 Mart 1914)

112 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 30-31; Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 285.

113 Hall, a.g.e., s. 35–36; S. Lauzanne, Balkan Acıları, s. 37.
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Bunlar arasında 1500 kadar da esir vardı. Esirler arasında bulunan subay-
ların, biz bu savaşa hazır değildik bizim orduların perişan olacağını biliyor-
duk diyorlardı.114 Kırkkilise’den 23 Ekim akşamı başlayan kaçışta yaklaşık 
on beş bin asker gelişigüzel Babaeski’ye kadar geldiler. Bir Bulgar suba-
yının, “Türkler biz gelmeden kaçmışlardı” tespitini doğruluyordu.115 Bir 
Bulgar gözlemci, “Türklerin birçok müdafaa mevkilerini tutabilme ihti-
malleri vardı fakat kendisinde eski Türk şecaati denilen hassa yoktu” di-
yecekti.116 Bu gözlemlerin doğruluğunu yayınlanan resmi bir bildiri gözler 
önüne seriyordu:  “Birçok zabit görev yerleri olan birliklerine gitmekten 
kaçınmaktadır. Bu durum askeri disipline zarar vermektedir. Bu suçları 
işleyenler ve bu tür olaylara müdahil üst rütbeli zabitan askeri ceza ka-
nununun 97. maddesine göre cezalandırılacaktır”.117 

Bulgarlar, Türk ordusunun yenildiğini görmüşlerdi fakat bu orduyu ta-
kip etmekten çekinmişlerdi. Stratejik olarak bakıldığında bir eksiklik gibi 
görünen bu olay, Bulgar ordusunun psikolojik olarak olayı ele aldığı ve ta-
kip etmekten çekindiği görülmektedir. Bulgar ordusu, Türk ordusunun bir 
sürpriziyle karşılaşmamak korkusuyla ve bunu bir savaş hilesi saymış, bu-
nun ağına düşmemek için ihtiyatlı hareket etmişti. Türk ordusu bu fırsattan 
yararlanmış ve dağılan ordunun 24 Ekim itibarıyla Lüleburgaz-Pınarhisar 
istikametinde Karaağaç deresi gerisinde toplanması mümkün olmuştu.118 
Kırkkilise savaşından mağluben çekilen birlikleri, Doğu ordusu Ergene 
nehri gerisinde toplamak istemesine rağmen bu birliklerin Lüleburgaz’da 
Karaağaç deresinde toplanması, ordunun maneviyatının bozuk olmasın-
dan başka bir şey değildi. O yüzden 7. Fırka Komutanı firari efradın ka-
sabaya girmemeleri için engel olmaya çalışıyordu.119 1. Kolordu Komutanı 
bu şartlarda Şark Ordusu karargâhına giderek, “Bu askerle muharebe ol-
maz, İstanbul’a yazınız harpten vaz geçsinler, yoksa beni bu hizmetten 
affediniz” diyordu.120  Savaş sırasında istifa olmaz denilerek bu talep kabul 
edilmemişti.

Kırkkilise Mağlubiyeti Üzerine Yapılan Değerlendirmeler ve 
Tespitler 

Mahmut Muhtar Paşa, bir hafta süren aşırı yağışların araziyi geçilmez 
yaptığını söylemiştir.121 Tufan gibi yağan yağmurlar sonucu oluşan balçık 

114 H. Wagner, a.g.e., s. 133,135.

115 Leon Troçki, a.g.e., s. 251; S. Lauzanne, Balkan Acıları, s. 38.

116 İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sukutu, s. 4.

117 Wilhelm Feldman, a.g.e., s. 43. Feldman bu bildirinin 26 Ekim tarihli Sabah Gazetesi’nde ya-
yınlandığını söylemektedir. Fakat Sabah Gazetesi’nde böyle bir haber yoktur.

118 ATASE. BLH, Klasör:97, Dosya:15, Fihrist:01-06. (23 Ekim 1912 tarihli Yenice Şark sırtlarına 
ordu emri)

119 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 285.

120       İbrahim Hilmi, Askeri Mağlubiyetlerimizin Esbabı, s. 90-91.

121 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 33; İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sukutu, s. 17. 
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yolları geçilmez hale getirmişti. Mahmut Muhtar Paşa daha sonra bu fela-
ket konusunda şunları yazacaktı: “Askeri tarihte, herhangi bir neden ol-
madan bir bozgunun başlamasına hiçbir örnek daha yoktur. Bulgarlar 
savaşmadan büyük bir zafer kazandılar. Türkler düşmanın baskısına 
maruz kalmadan, sadece kötü hava koşulları ve yolların durumu nede-
niyle yenilerek telafi edilemeyecek bir felakete uğramış gibi kaçtılar ve 
savaş malzemelerinin yarısını kaybettiler.” Fırka Komutanı Cemal Bey’in 
Istranca’dan Mahmut Muhtar Paşa’ya gönderdiği rapor da bu yöndedir. 
Cemal Bey, yolların düzgün olmadığı, memlekette savaş yapan ordunun 
ihtiyaçlarının büsbütün giderilmemiş olması, genel olarak rediflerin ye-
tersizliği, eğitimsizliği ve sorumsuzluğu üzerine vurgu yapmıştı. Cemal 
Bey’in üzerinde durduğu bir konu daha var ki çok vahimdi. Ordunun ade-
ta bozgunculuk ruhunun hastalık haline geldiğini gösteriyordu: “Savaşın 
son günlerinde Anadolu askeri, Anadolu’daki dört vilayetin kendilerine 
yeterli olduğu, boş yere Rumeli için kan döktüklerini söylemeleri ve geri 
çekilen askerin uğradıkları köylerde düşmanın baskı yaptığını ve komu-
tanların kaçmak için emir verdikleri gibi birtakım haberleri yayıp duyur-
maktadırlar. İşte bu duygu ve düşüncenin meydana getirdiği gevşeklik, 
bozgunun sebeplerinden biridir”122. 

Osmanlı Hariciye Nazırı Gabriel Noradunkyan, “Tarihimizde rast-
lamadığımız bir felaketle karşı karşıyayız. Birliklerimiz Kırkkilise’den 
ayrılmışlardır. Bu bir ricat değil, paniktir. Birlikler arasında irtibat, 
telgraf hatları kullanılamadığı için kurulamamış, hatlarımızın içine 
Bulgar ve Rum askerlerinin hatta subaylarının sızdıkları görülmüştü.” 
diyerek yenilgiyi izah etmişti. Noradunkyan sonra şunu da ilave etmişti; 
“Subaylarımızın sayısı da az, sonra biraz fazla gömülmüşlerdir siyase-
te”.123 Mağlubiyet üzerine Genelkurmay’a çelişkili, anlamsız ve şaşkın bir 
takım telgraflar da geliyordu. Bunlardan bir tanesi çok ilginçti. “Civarda 
Bulgar süvarisi olmadığı kesinlikle bilindiği halde Kırklareli’ne Bulgar 
süvarisi saldırıda bulunmuştur”.124 

Geri çekilen ordunun elinde ne cephane ne de teçhizat kalmıştı. Genel 
karargâhı terk eden komuta heyeti haritalar başta olmak üzere her türlü 
eşya ve evrakı başkomutanın yazışmaları bile getirilememişti. Makedonya’lı 
bir subayın Kırkkilise’nin sükûtunda Türk Ordusu’nda gördüğü eksiklikle-
ri acı bir şekilde şöyle tespit etmişti: “Bu son hadiseye baktıkça gözlerime 
inanamayacağım geliyor. Acaba rüya olmasın diyorum. Yüzlerle Türk 
zabitinin firarını gördüğüm zaman acaba beş asırdan beri bize hükme-
den Türkler yine bu Türkler midir dedim. Ondan sonra medeniyete yol 
açmaklığımız için bizi böyle bir harbe sevk eden mukadderatı takdis et-

122 Mahmut Muhtar Paşa, Balkan Savaşı, s. 116-117; Mahmut Muhtar, Acı Bir Hatıra, s. 33.

123  Andonyan, a.g.e., s. 488.

124 S. Lauzanne, Balkan Acıları, s. 34. 
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tim. Şimdi anladım ki Biz Bulgar milleti hukukumuzu dünyaya tanıtaca-
ğız”.125 

Hatalar ve sorumsuzluklar birbirini takip ediyordu. Komuta heyeti ha-
reket etmek üzere buldukları bir trenle zabitan grubunun Babaeski’ye götü-
rülmesini istemişlerdi. Ama bu tren aynı yönden gelen ve savaş malzeme-
si getiren başka bir trenle çarpışmıştı. Her türlü malzeme rastgele olarak 
kaza yerinde bırakılmıştı. Askerler açlıktan bir mısır koçanına tüfeklerini 
bile satacak duruma gelmişlerdi.126 Yeterli cephane ve erzak olduğu halde, 
birçok trenler hesap ve tertip haricinde Babaeski’den Kırkkilise’ye gitmeye 
başlamış bu da işletmeyi büsbütün işlemez hale getirmişti. Tren hatları bir 
türlü seferber olamamıştı. Bu işletmelerdeki memurların gayr-i Müslim 
memurlardan olmaları buradaki sabotaj ihtimalini artırıyordu.127

Kırkkilise muharebesinin henüz başlarında iken bir felakete dönüşme-
sinin bazı önemli nedenleri olsa gerektir. Ordunun emir-komuta birliği ta-
mamen bozulmuştu. Birlikler ve komuta heyeti ne yapacağını bilemeden 
bir şaşkınlık içinde kalmıştı. Moral çökmüş ve irtibatsızlıklardan dolayı 
gıda ve cephane sıkıntıları hat safhaya ulaşmıştı. Ordunun bütün yükleri, 
cephane ve erzak mahvolmuştu. Karahisar redif fırkasına mensup 50 tabur 
da savaştan kaçmış ve mevkilerini terk etmişlerdi.128 Aziz Paşa Fırkası’yla 
birlikte, 1. ve 2. Kolordular da kaçmışlar ve askeri harekât bir süre kesil-
mişti. Genel bir sefalet manzarası baş göstermiş, ekmek yokluğu askeri 
taşkınlığa itmiş ve itaat bozulmuştu.129 Daha savaşın ilk gününde 4. Fırka 
mevziini terk etmişti. Fırka Komutanı ile bir Alay komutanı askeri durdur-
mak ve tekrar harekete geçirmek için hiçbir teşebbüste bulunmamışlar-
dı.130 2. Kolordu Komutanı’nın şiddetli ihtarına rağmen dağınık askerleri 
toplamaya başlamışlarsa da gecenin karanlığından yararlanarak karargâ-
ha gitmişlerdi. Fakat 4. Fırka komutanının önemli bir sorunu vardı. Fırka 
hareket ettiği halde üç gün evvel Tekirdağ’ına cephane almak için koşum 
hayvanı gönderildiğini ancak arabaları koşabilecek koşum takımlarının ol-
madığından şikâyet ediyordu.131

125 İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sukutu, s. 19.

126 S. Lauzanne, Balkan Acıları, s. 38; G. Hohwachter, Balkan Savaşı Günlüğü, s. 27-28; Zeki 
Arıkan, “Balkan Savaşı ve Kamuoyu”, Dördüncü Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Atase 
Yayınları, Ankara, 1989, s. 178.

127 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, I, s. 157-158; Zeki Arıkan, a.g.m., s. 178.

128 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:27-02. (23/24 Ekim 1912 tarihli 7. Fırka Komutanı 
Hüseyin Hilmi Bey’in ifadesi); Ashmead Bartlett, Esbab-ı Hezimet ve Felaketimiz, s. 16. 

129  Andonyan, a.g.e., s. 486.

130  İbrahim Hilmi, Askeri Mağlubiyetlerimizin Esbabı,  s. 91.

131 Miralay Alaaddin,  Balkan Harbinde Dördüncü Fırka’nın Harekâtı,  Askeri Mecmua Tarih 
Kısmı, sayı:2, İstanbul, 1926, s. 20. Hâlbuki bir Rus muhabiri Türk tabyalarında eksiklikler 
olmadığını yazmıştı: “Türklerin müdafaa mevkileri gayet mükemmel ve kuvvetli olup, bu 
mevkiler Plevne yanındaki ormanlara benziyordu. Tabyalar içinden geçtiğimde çok miktar-
da atılmış fişek ve kovanlar buldum. Bunlar gösteriyor ki burada gayet ciddi ve uzun muhare-
beler olmuştur”.  Bkz. İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sukutu, s. 22.



Balkan Savaşları’nda Trakya Cephesi’nin Erken Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler / Suat Zeyrek 31

Prens Garbiz, bir gece hücumu icra etmiş ve bunda da başarısız ol-
muştu. Buna rağmen civar fırkalara korku salmış ve Karahisar fırkası 
meydana gelen panik üzerine ricata başlamışlardı. Kırkkilise-Yenice hat-
tının tutulamaması üzerine perişan bir şekilde topunu tüfeğini bırakarak 
Lüleburgaz-Pınarhisar hattına kadar çekilmişlerdi.132 Buda sirayetle birçok 
kıtaatın mevzilerini terk etmelerine neden olmuştu. Bunun sonucunda da 
sair fırkaları vahametten kurtarmak için ricat emri verilmeye mecburiyet 
hissedilmişti.133 Artık 3. Kolordu’nun bozulduğu aşikâr hale gelmişti.134 
Bunun sebebi de 3. Kolordu, aldığı emri hemen ifa etmeyerek Kırkkilise’ye 
çekilmemişti. Her yer kaçaklarla dolmuş ve disiplinsizlik hükümfermaydı. 
Lesiçkov, Türklerde maneviyatın da hezimete uğradığını askerlikte esas 
olan disiplinin olmadığını söylüyordu.135 Savaşta bir ordunun çekilmesi de 
en az savaş kadar önemli bir konudur. Disiplini zayıf bir ordunun bir plan 
dâhilinde geri çekilmesi de mümkün değildir. Talim, terbiye ve disiplin 
için bir ölçüdür. 

Bir ordunun kalitesi için önemli bir kıstastır. Redif tümenlerinin as-
kerleri kendilerinin uhdesinde olan her türlü malzemeyi yollarda terk edip 
kaçmışlardı. Ricat sırasında görüldü ki kaçan askerler üzerinde zabitlerin 
etkisi çok sınırlı kalmıştı. Kırkkilise’nin güney batısında bulunan Kavaklı 
Muharebesi’ne katılan İvan Lesiçkov, General Dimitriyef’in başarısının 
gayr-i muntazam bir surette firar eden Türk askerini takip etmekte elde 
ettiğini söylemektedir.136 Kırkkilise’de ortaya çıkan önemli bir kusur vardı. 
Ya itaat edilmiyor, ya da sabır edilemiyordu. Eğer Kırkkilise’nin güneybatı-
sında bir mevziide biraz beklenmiş olsaydı ve iaşe işleriyle de ilgilenilseydi, 
hem zaman kazanılır, hem de Bulgar Ordusu’na karşı başarılı bir muhare-
be yapılabilirdi. Böylece bir Plevne meydana getirilebilirdi.137 Ömer Yaver 
Paşa, ricat eden ordusunun tutunacağı mevki tayin etmek ve onları karşıla-
yıp askeri durdurmak ve intizama sokmakla uğraşacağı yerde, Şark Ordusu 
Komutanı’nın açık emrine rağmen Kavaklı’ya doğru geri yürüyüşe devam 
etmişti.138 22 Ekim günü yapılan harekâtta da önemli bir sorun yaşanmış-
tı. Haritada Kavaklı-Koyunkavur arasında yol gösterilmemiş olduğu için 
köy yollarını bilen bir kılavuza ihtiyaç duyulmuştu. Taburlarda bu yolu 
gösterecek bir asker bulunamamıştı. Sonunda Kavaklı köyünden bir Rum 
Kılavuz bulunmuş ve bu kılavuzun işaretiyle Koyunkavur’a doğru hareket 

132 Pertev, a.g.e., s. 106.

133 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:27-04. (23/24 Ekim 1912 tarihli 7. Fırka Komutanı 
Hüseyin Hilmi Bey’in ifadesi)

134 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:27-05. (23/24 Ekim 1912 tarihli 7. Fırka 
Komutanı Hüseyin Hilmi Bey’in ifadesi)

135 İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sükûtu, s. 16.

136 İvan Lesiçkof, Kırkkilise’nin Sükûtu, s. 17.

137  Pertev, a.g.e., s. 106.

138  İbrahim Hilmi, Askeri Mağlubiyetlerimizin Esbabı,  s. 91.
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edilmişti. Ayrıca aynı gün askere sabah çorbası da zamanında verilemediği 
için yola çıkılması gecikmişti.139

Kırkkilise’deki savaşlarda birlikler arasında irtibat asla kurulamamış-
tı. Abdullah Paşa bile sol ve sağındaki birliklerden haber alamıyordu. Ne 
telgraf ne de telefon hatları kullanılmadığı için haberleşme süvari postası 
ile yapılıyordu. Kırkkilise muharebesi sırasında Bulgar topçusunun rolü, 
kesintisiz ateş etmesi gibi sebeplerle belirleyici olmuştu. Türk topçusu da 
buna karşılık ateşini şiddetlendirmişti. Fakat Türk mermileri bataryanın 
etrafına düşüyorsa da hiçbiri tam isabet etmiyordu.140 Zaten 1. Kolordu 
nezdinde görev yapan 1. Topçu Alayı komutanı Hakkı Bey’in 22-23 Ekim 
1912 ve müteakip günlerdeki harekâtından dolayı Tahkik heyetine bir ra-
por vermesi istenmişti.141 

Kırkkilise’de önemli bir sorun daha ortaya çıkmıştı. Bulgarlara karşı 
açılan cephede topçu olarak görev yapan bir nefer bile komutanlar arasın-
daki ayrılıkları görmüş ve zor durumda kalan bir komutana diğer bir komu-
tanın, “siyasi yönden benden değil” diye söylediğini duymuştu. Birbirine 
destek vermeyen komutanların sözde düşmana karşı aslında birbirleriyle 
mücadele ettikleri bir savaşta ilginç gelişmeler yaşanmıştı.142 Cemal Bey 
(Paşa) da 6 Kasım 1912’de 3. Kolordu Komutanlığı’na mağlubiyet nedenle-
ri ve alınması gereken önlemlerle ilgili olarak bir rapor vermişti. Raporda: 
“Yolsuz olan memleketimizde ordumuz, zaten pek noksan olan geri hiz-
metlerinin büsbütün akim kalmasından dolayı her türlü tıbbi yardım 
hizmetlerinin mahrum kalınca mahvolmuştur. Redif taburlarında yeterli 
zabit yoktu. Efradın üçte ikisi hiç silah kullanmamıştı. Zerre kadar ta-
lim ve terbiye görmemişlerdi. Anadolu askeri arasında bir de garip bir 
hal görünmüştü. Beyhude yere Rumeli için kan döktüklerini söylüyorlar 
birbirlerini etkiliyorlardı”.143 Osmanlı Devleti’nin Kırkkilise’de uğradığı 
mağlubiyetler iç politikada önemli gelişmelere neden olmuştu. Çünkü ken-
disine umut bağlanan Gazi Ahmet Paşa Hükümeti, tepkilere dayanama-

139  Miralay Alaaddin, a.g.e., s. 19.

140 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, 2, s. 207.

141 ATASE. BLH, Klasör:7, Dosya:30, Fihrist:03-02. (19 Şubat 1914) 

142 Savaşa ağır sahra topçusu olarak katılan Banazlı Gazi Baba yaşadığı bir olayı şöyle anlatır; “Bul-
garlarla savaş devam ederken bir atlı gelip yüzbaşımıza bir kâğıt verdi. Yüzbaşı kâğıdı okuduk-
tan sonra, “ateşkes” dedi. Biz ateşi kestikten sonra düşman etrafımızı çevirdi. Ateşkes emrini 
İsmail Paşa vermiş. Düşman, bizi iyice çember içine aldı. Etrafımızı kuşattı. Bu kuşatmadan 
sonra tekrar savaş başladı. Altı ay dışarıdan hiç yardım almadan savaştık. Bu sürede yediğimiz 
süpürge tohumu ve otlardan ibaretti. Biz niye ateşkes yaptık, göz göre göre Bulgarlar bizi 
kuşatıyor diye düşündük. Düşman etrafımızı iyice çevirmişti. Tabur komutanının ateşkes emrini 
topçu çavuşum kabul etmemişti. Ancak etrafımız iyice sarılınca ve hiçbir yardım alınamayınca 
topçu çavuşum Kamil, bana Mehmet, topların kamalarını çıkar, bir yere sakla gel, hiç olmazsa 
Bulgarlar toplarımızı kullanmasınlar dedi. Daha sonra anlaşıldı ki, emri veren İsmail Paşa’nın 
Bulgar olduğu öğrenilmişti”. Bkz. Banazlı Gazi Baba’nın Hatıraları, s. 15–17. 

143 Nevzat Artuç,  Ahmet Cemal Paşa (1872 - 1922), Askeri ve Siyasi Hayatı,  Süleyman Demirel 
Üniversitesi, SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Isparta, 2005, s. 102-103.
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yarak çekilmek zorunda kalmıştı. Trakya’da bu kadar erken bir çöküntü 
beklenmiyordu. Von der Goltz Paşa, Kırkkilise’nin Alman ordusuna bile üç 
ay dayanabileceğini söylemişti. Yaklaşık 70 bin kişilik ordunun büyük bir 
kısmı savaşa katılmamıştı. Savaşta asıl rolü, 7. Fırka ile Mahmut Muhtar 
Paşa’nın komutasındaki 8. Fırka’nın bir kısmı oynamıştı. Daha sonra 3. 
Kolordu Komutanlığı, Kırkkilise üzerine çekilme emri vermişti. 7. Fırka 
düşman ile çok yakın olduğundan dolayı muntazam bir ricat olacağına ih-
timal vermemişti. 7. Fırka Komutanı Hilmi Bey, “Her türlü talim ve ter-
biyeden mahrum olan ikmal efradı nizamı efradını da bozdu. Zabt ve 
raptın muhafazasına muktedir olamıyorlar. Elimde bulunan süvari ile 
kasabanın girişini tutarak gelecek efradın tahkimata sevk ettirilmeleri 
için emir verdim. Eğer düşman takipten vazgeçerse pek güç olmakla be-
raber siperleri işgal ettireceğimi zannederim” demişti.144 

Sonuç

Kırkkilise bozgunu Şark Ordusu’nun panik halinde ricat etmesine neden 
olmuştu. Bulgarlar için Edirne’yi düşürmek zorunda kalmadan İstanbul’a 
yürümek imkânı doğmuştu ve Edirne-İstanbul bağlantısı kopmuştu.145 
Kırkkilise’nin sükûtu, Bulgar müteferrik kuvvetlerinin Edirne karşısına 
tahşidine müsait hale getirmişti. Bundan Edirne’deki Türk kuvvetlerinin 
imkânları daralmaya başlamış Kırkkilise’de zafer kazanan Bulgar askerleri 
Edirne’ye toplanmaya başlamışlardı.146 Kırkkilise Savaşı, Edirne’nin kade-
rinde bir dönüm noktası olmuştu. Bulgarlar, Edirne için muhasara hatları 
ve kale etrafında top mevzileri oluşturmaya başlamışlardı.

Kırkkilise’de Şark Ordusu’nun uğradığı hezimet üzerine irade-i seniyye 
ile Ayan, askeri ve mülki erkân ile ulema kesiminden geniş katılımlı bir 
Meclis-i Fevkalade 25 Ekim 1912’de Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa 
başkanlığında toplanmıştı. Burada askeri ve siyasi durum değerlendirilmiş, 
şimdilik telaşa mahal olmadığı ve ordunun intizamına çalışıldığı anlaşılmış-
tı. Fakat bir neticeye varılamadan boş yere vakit kaybedilmişti.147 Bununla 
beraber Çatalca’da hatt-ı müdafaa tesisi için Topçu Feriği Rıza Paşa görev-
lendirilmişti. Burada önemli tespitler de yapılmıştı. Komutanların mane-
viyatının askeri olumsuz etkilediği, bidayette Abdullah Paşa’nın gösterdiği 
tereddütlerin bu sonuçta etkili olduğu, itimat ve irtibatı sarstığını tespit 
etmişti. Fakat bu durumu giderici bir önlem alınmamıştı. Nazım Paşa 
ile Abdullah Paşa arasındaki anlaşmazlık savaş boyunca devam etmişti. 

144 ATASE. BLH, Klasör:161, Dosya:173, Fihrist:27-03. (23/24 Ekim 1912 tarihli 7. Fırka komutanı 
Hüseyin Hilmi Bey’in ifadesi)

145 Andonyan, a.g.e., s. 489.

146 İvan Lesiçkov, Kırkkilise’nin Sükûtu, s. 16.

147 Mehmet Nihat, 1328-1329 Balkan Harbi Trakya Seferi, C.3, İstanbul, Askeri Matbaa, 1928, s. 
10.
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Nazım Paşa’nın planı başarısızlığa kesin olarak uğramasına rağmen Şark 
Ordusu Komutanlığı da vaziyete uygun bir karar vermekten uzak kalmış-
tı.148 Burada Abdullah Paşa’nın kolordu komutanlarının etkisinde kalması-
nın rolü büyüktür. Çünkü Abdullah Paşa, kolordu komutanlarının itaatsiz 
davranarak kendi başlarına bir iş yapmalarından çekinmişti.149 

Garp Ordusu’nda da başarısızlıklar yaşanmasından dolayı buraya Ali 
Rıza Paşa’nın yerine yeni bir komutan tayini ya da takviye yapılması tartı-
şılmıştı.150 25 Ekim tarihli Meclis-i Fevkalade kararlarının Nazım Paşa ta-
rafından ciddiyetle değerlendirildiği şüphelidir. Eğer Kırkkilise’de, Edirne 
ve İşkodra’daki gibi bir mukavemet ortaya çıksaydı, Türk ordusunu yen-
mek ve Bulgarların hedeflerine ulaşmaları mümkün olamazdı.151 Kırkkilise 
yenilgisine kadar Avrupa’da Türk ordusuna büyük bir kıymet veriliyordu. 
Hatta Bulgaristan içlerine kadar bir istilanın gerçekleşebileceğine inanı-
lıyordu. Bu yenilgiyle birlikte Türk ordusunun içinde bulunduğu durum 
anlaşılmıştı. Artık Avrupa “muvaffakiyeti harbiyyeye devam” kararı ver-
mişti.152 Ordunun plansız ricatı siyaseten de bir ricat doğurmuş ve önce 
devlet adamları ve kabine üyelerinin katıldığı bir Saltanat Şurası toplan-
mıştı. Burada derhal Kamil Paşa’nın barış görüşmelerine başlaması öneril-
mişti. Daha sonra da Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından kurulan “Büyük 
Kabine” istifa etmişti (29 Ekim 1912). Yeni hükümeti kurmakla İngiliz yan-
lısı olarak bilinen Kamil Paşa görevlendirilmişti. Kamil Paşa’nın hükümet 
kurması görüntünün kurtarılması çabalarına bir örnekti.153 Şeyhülislam 
Cemalettin Efendi de Padişaha, “İşler mühim, hal vahimdir. Umur-u si-
yasiyeye vakıf bir zatın makam-ı sadarette bulunması lazımdır” diye-
rek Kamil Paşa’ya işaret etmişti.154 Ancak, Kamil Paşa’ya rağmen savaşın 
Osmanlı Devleti aleyhine olan tablosu değişmedi. Seksenli yaşlarda olan 
Kamil Paşa, tayin olduğu günden itibaren geceleri dahi Bab-ı Ali’de kalarak 
rüfekasıyla birlikte görevini yapmaya çalışıyordu. Kamil Paşa ordu için ne 
lazımsa onu yerine getirmeye azmetmişti. Şeyhülislam Cemalettin Efendi 
her şeye rağmen Doğu ve Batı ordularının mağlubiyetini “muktezayı tak-

148 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, C.2, s. 111-112.

149 Mehmet Nihat, Trakya Seferi, C.2, s. 113.

150 BOA. BEO, Dosya no:4140, Gömlek no:310493, Lef:1-2. (27 Ekim 1912 tarihli Başkumandan 
Vekili Nazım Paşa’ya gönderilen gayet mahrem şifre)

151 H. Wagner, a.g.e., s. 111. Bu raporda savaşta alınan ağır mağlubiyetin nedenleri olarak; on 
yıldan beri subayların politikayla uğraşmaları nedeniyle askeri eğitimi ihmal etmeleri, orduda 
yeterli subay olmaması, erzak ve levazım yetersizliği ve komutanların iyi seçilmemeleri olarak 
tespit edilmişti. Tevfik Çavdar, Talat Paşa, s. 234. 

152 H. Wagner, a.g.e., s. 137.

153 Naim Turfan, Jön Türklerin Yükselişi, (Çev. Mehmet Moralı), İstanbul, Alkım Yayınları, 2005, 
s. 238; Wilhelm Feldman, a.g.e., s. 46-47. Yeni hükümet mağlubiyetle birlikte geri çekilmeyi 
bir fırsata çevirip savaşı sona erdirme konusunda bir irade ortaya koyamamıştı. Çünkü İTC, 
mücadelenin devam ettirilebileceğini ve Türk Ordusu’nun geri çekilmesinin bir plan dâhilinde 
yapıldığını öne sürmüştü. 

154 İbnü’l- Emin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, 12. Cüz, İstanbul, ty., s. 1827.
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dir-i ilahi” olarak değerlendirmişti.155 Ayrıca Kamil Paşa’nın ne mecliste ne 
de parti olarak dayanabileceği siyasi bir tabanı yoktu.156 Mağlubiyetler üze-
rine hükümet değiştiği halde kendini beğenmiş tavrıyla ve küstah hareket-
leriyle tepki toplayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa yerini korumayı başar-
mıştı. Nazım Paşa’nın başarısızlığına rağmen bu durumu onun ve ordunun 
siyasi gücünü koruduğunu göstermekteydi.
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İşte, siz muhterem Balkan milletleri mümessilleri; mazinin karışık his ve 
hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş bir-
lik ufukları açacaksınız; ihmal olunmuş ve unutulmuş büyük hakikatleri 
ortaya koyacaksınız. Balkan milletleri içtimai ve siyasi ne çehre arz eder-
lerse etsinler, onların Orta Asya’dan gelmiş aynı kandan, yakın soylardan 
müşterek cedleri olduğunu unutmamak lazımdır. Görüyorsunuz ki, Balkan 
milletleri yakın maziden ziyade uzak ve derin mazinin kırılmaz çelik halka-
larıyla birbirine pekala bağlanabilir…

M. Kemal ATATÜRK

1. Kültür ve Kültürlerarası İletişim

Farklı yapı, kültür, alt kültür gibi örneklerini çoğaltmanın mümkün olduğu 
arka plan ve yapılara sahip bireylerin, iletişim ve birbirleri ile etkileşim-
lerini odak noktası olarak değerlendiren ve başat unsur olarak betimle-
yen kültürlerarası iletişim olgusu, kültür ve iletişim kavramları temelinde 
tanımlanmaktadır. Bu iki odak kavram, kültürlerarası iletişim kuram ve 
olgusunun bütüncül bir düşünüş ve algı ile kavranabilmesi için özünde 
mevcut olan iletişim ve kültür terimlerinin tariflenmesi ile mümkün ola-
bilmektedir.  

İnsanoğlu (Homo-Sapiens) diğer canlılardan sosyal ve toplumsal bir 
varlık olması itibariyle ayrılmaktadır. Bu farklılığı, kendini ve mensubu ol-
duğu toplumdaki, toplumsal varlığını farklı ve ayırt edici biçimlerde yeni-
den ve sürekli olarak üretimi koşuluna bağlı olarak sürdürmektedir. Bahsi 
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geçen toplumsal varlığın kazanımı ve yeniden üretimi sürecinde, iletişim 
kurgusu, hayati unsurlardan biri olarak bireyin, kendi dışındaki gerçek-
liğin öğreniminde ve kendini ifade etmede olduğu gibi, yaşadığı dünyayı, 
varlığını ve toplumsal rolünü algılama ve ifadesinde önemli bir yer teşkil 
etmektedir.  Bireyin, toplumsal varlığının devamında iletişim faktörünün 
rolü çok mühim olup, birey her çeşit üretim sürecinde diğer bireyler ile 
iletişim süreci içerisinde olmak durumundadır. 

İletişim düzey ve biçimleri ise üretimin meydana geldiği toplumsal ya-
pıya, koşullara, bireylere, bireylerin algılarına ve örneklerini çoğaltabilme-
mizin mümkün olduğu pek çok faktör ve yapıya göre değişim göstermekte-
dir. Ayrıca, tarihsel koşulların ve teknolojik gelişmelerin de iletişim biçim 
ve yapıları üzerindeki etkisini göz ardı etmemiz, bizleri yanlış bir düşünüşe 
sevk edecektir. İnsanı, toplumu ve iletişimi doğru ve etkin şekli ile incele-
yebilmek, tarihsel bir bakış açısına haiz olabilmek, değişimlere yol açan 
unsurların neden, sonuç ve sürecine hakim olabilmek bireyin yaşamının 
anlam kazanmasına ve algısının gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. 
İletişim süreci içerisinde, üretilen ve paylaşıma sunulan her türlü anlam, 
toplumsal üretimin bir faktörü olup, diğer bireyler ile kurulan üretim iliş-
kileri bağlamında anlam kazanır. Bireyin mensubu olduğu toplumsal yapı, 
kültürün üretimine de zemin hazırlamaktadır. Toplumsal yapının inşasın-
da ve bu inşanın incelenmesinde önemli bir yere sahip olan kültür kavra-
mını, toplumun ürünü ve aynı zamanda da inşa edicisi olarak nitelendir-
mek yanlış olmayacaktır. 

Küresel, yerel, toplumsal gibi pekçok faktör, kültür kavramının oluşu-
munda, değişiminde, gelişiminde etkin rol oynamaktadır. Kültürün tanı-
mı, herkes tarafından pekçok şekilde ve farklılıklar ile yapılmakta olup, 
tek bir tanım üzerinde uzlaşılması mümkün görünmemektedir. Toplumsal 
ilişkiler matriksi içinde yer alan kültürün tanımlanmasında başgösteren 
temel güçlüklerden biri, aynı anda birden çok şeyi (olgu, yapı, durum vs.) 
belirleme gayretinden doğmaktadır. Kültür; genel bir ifade ile özgül bir 
grubun yaşam tarzını oluşturan değerler, adetler, inançlar ve pratikler bi-
leşimi olarak özetlenebilir.1 Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayı-
ran, ait olduğu toplumun kimliğini oluşturan önemli değerleri içermekte-
dir. Gelenek-görenekler, dil, yaşam şekli, giyim tarzı gibi pek çok durum 
ve faktör kültür, kültürel yapı ve kültürün taşıyıcıları olan kültür lokomo-
tiflerine göre şekillenmektedir. Teknolojik ilerlemeler sayesinde, başka 
toplumlar ile bilgi akışı hızlı olmaktadır. Her ne kadar toplumlar arasın-
da kültür farklılıkları görülse de teknolojik gelişmelerin getirdiği dizi film 
gibi pek çok ürün ve türevleri, kültür taşımacılığı görevini üstlenmektedir. 
Bu ürünler içerisindeki yabancı kültürel değerler, gösterildikleri ülkenin 
kültürüne farklı gelse de devamlı yayınlanıyor olması itibariyle, farklılıklar 

1 Terry Eagleton, ‘’Kültür Yorumları’’, Çev. Özge Çelik, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005, s. 46.
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yadırganmamaya başlamakta ve zaman içerisinde içselleştirilerek, kabul 
edilebilmektedir. 2 Kültür, insanların temelde kalıcı ama aynı zamanda 
rutin iletişim ve sosyal etkileşim içinde değişebilirlik özelliğine sahip et-
kinliklerini, dünya görüşlerini ifade eder.3 Kültür, bütününde öğrenilmiş 
ve bireyin sosyal bir varlık olmasından hareketle, sosyal olarak aktarılmış 
davranış veya davranışlar bütünüdür. Toplumların kültürleri birbirleriy-
le aynı değildir, çünkü her toplumun kendine özgü kültürü mevcuttur. 
Kültür, temelde; bireyin ya da halkın paylaştığı bütün değerler, adetler, 
algılar, kaideler ve alışkanlıklardır. Kültür bireylerin ve toplumların, üre-
tim süreçlerinde ve etkileşimlerinde neleri doğru, neleri yanlış, neleri uy-
gun, neleri aykırı ve özetle; neleri önemli olarak nitelediklerini betimleyen 
düşünceler bütünüdür. Kültürler soyut birimlerden oluşur: Çeşitli iletişim 
eylemlerinde, kuşaklara (nesillere), cinsiyete ve ilişkilere bağlı olarak farklı 
şekillerde gerçekleştirilebilir. Gerçekleşmeleri, sözlü, paradilsel, sözsüz ve 
ekstra sözel olabilen ve ilk etapta nasıl ve hangi araçlarla sorularını cevap-
lama imkanı veren davranışlarla olur.4

Kültür; Raymond Williams’ın yakın günlerde belirttiği gibi, ‘’İngiliz 
dilindeki anlamca en karmaşık iki üç sözcükten biridir.’’ Bütünüyle aynı 
içerikte olmasa da, Onsekizinci Yüzyılda Civilization anlamında kullanı-
şından günümüze dek Alman dilindeki Kültür sözcüğü için de aynı durum 
söz konusudur. Yirmibirinci yüzyıl entelektüelleri arasında kültür sözcü-
ğünün çoklu anlamları ve bunların çelişkin sonuçları konusunda, Alman 
dilindeki kültürden, Anglo-Amerikan Culture dünyasına giren, sonra ye-
niden Alman kavramsal dünyasına dönen ve hangi anlam dünyasındakini 
yaşarsa yaşasın, her ikisini de kendine yabancı sayan Adorno, kültürü çok 
anlamlı bir yaklaşımla ele alıp incelemiştir.5 Kültürün birçok tanımı vardır. 
Bir başka deyişle, kültür kavramı, farklı disiplinler tarafından farklı ve çok 
çeşitli şekillerde tariflenen ve kurgulanan bir kavramdır. İçinde bulunulan 
zamana, coğrafyaya göre değişik anlamlar yüklenen kavram ile ilgili birçok 
tanım bulunmakta ve bu tanımlar değişen sosyo-ekonomik, siyasal koşul-
lara paralel olarak değişim göstermektedir. Konu ile ilgili Amerikalı iki an-
tropolog, Alfred Kroeber-Clyde Kluchohn, kültüre dair 162 tanımlamada 
bulunmuşlardır.6 Kültür kavramı, Latince bir fiil olan ‘’Colere’’ fiilinden 

2 İmran Uğur, Sedat Şimşek, ‘’Ulusal ve Uluslararası Reklamların Kültürel Değerleri Kullanış 
Biçimleri: Reklamlarda Kullanılan Kültürel Değerler Bize Doğrultulmuş Bir Silah Mı Yoksa 
Markaların Kabullenilişini Sağlayan Sihirli Değnek Mi’’, Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası 
İletişim, Çokkültürlülük, Editörler: Zeynep Karahan Uslu, Can Bilgili, Beta Yayınları, Aralık 
2010, s. 199. 

3 James Lull, ‘’Medya, İletişim, Kültür’’, Çev. Nazife Güngör, Ankara, Vadi Yayınları, 2001, s. 
95.

4 Els Oksaar, ‘’Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı’’, Çev: Ayhan Selçuk, Çizgi 
Kitabevi, Ankara, 2008, s:36.

5 Martin Jay, ‘’Adorno’’, Çev: Ünsal Oskay, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s:151.   

6 İrfan Erdogan-Korkmaz Alemdar, ‘’Öteki Kuram’’, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2002, s:215.
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türetilmiştir. Latince’de ‘’Colere’’ fiili; yetiştirmek, düzenlemek, işlemek, 
ekip-biçmek, inşa etmek anlamlarını ihtiva etmektedir. Ayrıca; iyileştir-
mek ve eğitmek gibi anlamları da uhdesinde barındırması itibariyle, kül-
tür kavramının zengin tanımlarının ve geniş anlam yelpazesinin varlığı-
na dikkat çekmek yerinde olacaktır. Cicero ve Horatius; Cultura terimini, 
insanın yetiştirilmesi ve eğitilmesi anlamlarına gönderme yapmak sureti 
kullanarak, kültür teriminin kullanımında, ilk olmalarının yanı sıra, tarım-
sal etkinlikleri anlatmak amacını da gütmüşlerdir.  Kültür teriminin çoğul 
bağlamda kullanımı ise 18. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Kültür, 
bir anlamda belirli bir topluluğun, toplumun, grubun, halkın özgün karak-
teristiğini oluşturan tüm unsurları betimlemek amacı ile kullanılır iken, 
temelde, öteki toplum, sınıf, grup ve toplumlardan ayrılan, değişik, özgül 
ve farklılık gösteren niteliklerini vurgulamak esastır. Tüm bu yönleri ile 
kültürü, Homo-Sapiens’in yapıp-ettiği, her şeyi içine alan bir varlık alanı 
olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu sebepledir ki, kültür; toplum 
içerisinde bulunan anlamlı im, imge ve simgeler bütünü olarak değerlen-
dirilmektedir. Bu çıkarımdan hareketle kültürün, bir toplumun haritası 
olarak işlev gördüğünü ifade etmek mümkündür. 

Kültür üzerine yapılan araştırmalar ve tartışmalar, gün geçtikçe art-
maktadır. Değişen dünya düzeni ve koşullarında kültürün önemli bir kav-
ram olarak yer alması, tarihi süreç içerisinde, geçmişten günümüze kültür 
tanımlarını farklılaştırırken, çeşitliliğinin de artmasına neden olmuştur. 
Aydınlanmanın temeli olarak betimlenen, Rönesans döneminde, alt, üst, 
folk, karşıt gibi kültür tanımlamaları yapılırken, modernleşme süreci ve 
sürecin devamını yaşadığımız günlerde, popüler kültür, kitle kütürü, med-
ya kültürü gibi tanımlamalar tartışılagelmiştir. Tarihi ve toplumsal hareket 
ve olaylar, teknolojik gelişmeler, sosyo-ekonomik hareketler gibi yaşamın 
hemen her alanında yaşanan değişimler, bireyin yaşamı algılayış şeklini 
değiştirmiş ve farklılaştırmıştır. Kültür, bireyin, manevi değerlerini, maddi 
tercihlerini yönlendiren ve toplumlararası ilişkileri düzenleyen ve etkile-
yen başat unsurlardan biridir. Bu sebepledir ki; farklı kültürleri yakından 
tanımak, kültürler arasındaki uçurumları azaltarak, kültürel şokların ya-
şanmamasını sağlarken, insanları da birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Bir 
toplumun sahip olduğu kültürü tanımak ve bilmek, özümsediği kültürel 
değerler hakkında farkında ve bilgi sahibi olmak, o toplumu anlamak de-
mektir. Bir toplumun geçirmiş olduğu değişim sürecinin farkındalığında 
olan birey, bahsi geçen toplumun geçmişi ile birlikte, o toplumun kaydet-
tiği ilerleme sürecini de gözlemlemek sureti ile gelecekte karşılaşabileceği 
durumları da öngörebilmektedir.   

Kültürlerarası İletişim; Kültür ve iletişim terimlerinden oluşan ve bu 
kavramlarla doğrudan doğruya ilişkili olan ‘’kültürlerarası iletişim’’ farklı 
kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, ya-
bancının algılanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları in-
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celeyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır.7 Kültürün içinde yer alan iletişim 
süreci, kültürün bütününe ait, tamamlayıcı bir parçadır. Göstergeler, sem-
boller ve kodlar, kültürün içinde konumlanan kişilerarası iletişimin taşıyıcı 
ya da yapısal bloklarıdır. Kültürler, insan toplumlarını hem belirler hem de 
ayırır. Bir toplumun kültürünün, belli başlı elemanları o toplumun tarihi, 
dilleri, gelenekleri, sanatları, iklimi, coğrafyası, toplumsal, siyasi ve eko-
nomik normları, dinleri ve değerleridir.8 Kültürlerarası iletişim alanının 
gelişiminde ve Kültürlerarası iletişim kuramının oluşumunda Edward T. 
Hall’un 1959 yılında yayımlanan ‘’The Silent Language’’ adlı eserinin katkı-
sı büyük önem arz etmektedir. İlgili eser; Kültürlerarası İletişim alanında 
önemli bir başlangıç olarak kabul edilmekle birlikte; kültürlerarası ileti-
şim kavramı da ilk kez Hall’un temel eserinde kullanılmıştır. Hall, eseri ile 
literatüre kültürlerarası iletişim bağlamında temel ve başucu niteliğinde 
bir katkı sunarken, bilimsel ve akademik bağlamda da kültürlerarası ile-
tişimin kurucusu rolünün üstlenicisi konumuna gelerek, kuramın ismi ile 
anılmasını da sağlamaktadır. Ayrıca; Margaret Mead başta olmak üzere; 
Ruth Benedict, Gregory Bateson, Geoffrey Gorer, Douglas Haring, Clyde 
Kluckhon, David Mandelbaum ve Rhoda Metraux gibi antropologların ça-
lışmaları da kültürlerarası iletişim disiplini adına önemli mesafelerin kate-
dilmesini sağlamıştır. 

Kültürlerarası İletişimin diğer iletişim süreçlerinden tek farkı, farklı 
kültürler arasında olmasıdır. Bunun sonucunda, kültürlerarası iletişim, 
farklı kültürlerden insanların ortak değerler ürettiği sembolik bir süreçtir, 
tanımı oluşmaktadır.9 Kültürlerarası iletişim, belirli bir kültüre mensup bi-
rey veya grupların, kültürlerine ait özgül bir mesaj ya da simgenin, farklı 
bir kültürün üyesince alınması, algılanması ve işlenmesi durumunda ger-
çekleşebilmektedir. Kültürlerarası iletişim savı kapsamında, temelde iki 
veya daha fazla kültürün varlığının söz konusu olması gereklidir. Ayrıca; 
kültürlerarası iletişimin gerçekleşebilmesi için iki veya daha fazla kültürün 
mensuplarının biraraya gelerek iletişim sürecine girmeleri gerekmektedir. 
Kültürlerarası iletişim, farklı sosyal grup ve toplulukların üyeleri arasında 
gerçekleşen iletişim olması itibariyle, gruplararası iletişimin bir türü olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak; kültürlerarası iletişim, uluslararası iletişim, 
ırklararası ve etniklerarası iletişim gibi terimler ile betimlenen ve iletişi-
me taraf olan katılımcıların, farklı ırksal, ulusal ve etnik kültür yapılarına 
gönderme yapma anlamında da kullanım bulmaktadır. Bu bağlamda, kül-
türlerarası iletişim, iletişime katılan taraflar arasındaki mevcut farklılıkları 

7 Asker Kartari, ‘’Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim’’, Ürün Yayınları, 2. Baskı, An-
kara, 2006, s.25.

8 Necla Mora, ‘’Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller’’, Nobel 
Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 51.

9 Ayda Uzunçarşılı Soydaş, ‘’Kültürlerarası İletişim; Farklı Kültürel Ortamlarda Çalışma ve 
İletişim’’, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 12. 
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ve benzerlikleri öncesinde varsaymakta olup, bu benzerlik ve farklılıklar ile 
ilgilenmektedir.  

Toplumsal norm ve gelenekler, anlaşmalar, kişilerarası mesafe, arka-
daşlıklar, ilişkiler, zaman, sınıf ve kast sistemi, giyim-kuşam, din, cinsi-
yet, iş etiği, pratiklik, verimlilik, maddecilik, bireysellik, rekabet, değişim, 
hakimiyet, resmiyet ve eşitlik gibi kültürlerarası iletişimi etkileyen pek 
çok kültürel farklılık bulunmaktadır 10 Bir toplum veya grupta kabul gö-
ren gelenek veya görenekler, bir başka toplumda kabul görmeyebilir. Bir 
kültürde mevcut, gündemde ve kullanımda olan bir giyim tarzı, farklı bir 
kültürde hoş karşılanmayabilir. Aynı şekilde; bir toplumda mevcut olan bir 
ritüel farklı bir toplumda garipsenebilmektedir. Kültürlerarası iletişimde-
ki en kritik konulardan biri kültürlerarası farklılıklardan haberdar olun-
madığında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalardır. Kültürlerarası iletişimin 
kurulamaması veya kültürel yapının doğru algılanmaması sonucunda ise 
kaygı, belirsizlik, yanlış anlaşılmalar ve kültür şoku gibi olumsuz sonuçlar 
meydana gelmesi muhtemeldir. 

2. Geçmişten Günümüze Batı Balkanlar 

Balkanlar, eski Avrupa Uygarlığı’nın (M.Ö. 7000–3500) beşiği olarak ka-
bul edilir.11 Sahip olduğu etnik ve dinsel çeşitlilik ve bu çeşitliliğin ortaya çı-
kardığı siyasal ve askeri çatışmalar nedeniyle dünyanın kontrol edilmesi ve 
yönetilmesi en güç bölgelerinden biri olan Balkanlar Bölgesi,12 Ulusçuluk 
kavramının, dünyada en yoğun yaşandığı bölgelerden biridir. Balkanlar, 
dağınık halde yaşayan, çok çeşitli etnik ve dinsel grupları uhdesinde barın-
dırmaktadır. Balkan sözcüğü, tarihsel süreç bağlamında değerlendirildi-
ğinde, çatışma, ayrışma ve parçalanma gibi olumsuz anlamlar ihtiva ettiği 
gibi yakın tarihimizde de ihtilaflar, çatışmalar, soykırımlar, göçler, savaşlar 
gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu sürekli huzursuzluklar ya-
şanan ve teyakkuzda bir bölge olarak görülmekte ve bilinmektedir.

Balkanlar, Avrupa ve Asya arasında bir “köprü” veya bir “kavşak”, bir 
“halk salatası” veya “karışım potası”, Avrupa’da bir “barut fıçısı” veya bir 
“düello alanı”dır. 13 Balkanlar’ın hangi toprakları kapsadığı konusunda 
evrensel boyutta paylaşılabilecek net bir tanım mevcut olmamak ile birlik-

10 Nelda Spinks, Barron Wells, ‘’Intercultural Communication: a Key Element in Global Strate-
gies’’, Career Development International, 2 (6), 1997, 287.

11 ‘’Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezleri (TÜRKSAM)’’, Türk Tarihi Dergisi 
(TTD), S:38, Mart, 2000. s.111.

12 Hasret Çomak ve İrfan Kaya Ülger, “Balkanlar’da Siyasi İstikrar ve Geleceği” , BİLGESAM, 
Rapor No: 14, s. 6.

13 Georges Castellan, ‘’Balkanların Tarihi: 14.-20. Yüzyıl’’, Çev: Ayşegül Yaraman Başbuğu, Mil-
liyet Yayınları, İstanbul, 1995, s.15.



Osmanlı’dan Günümüze Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkan Savaşları ve Batı Balkanlar’’ / Sibel Akova 45

te14; Balkanlar ya da Balkan Yarımadası, Güney Avrupa’daki üç büyük yarı-
madadan en doğuda olanıdır. Balkan Yarımadası güneyde Akdeniz, batıda 
Adriyatik Denizi, doğuda Karadeniz ve Ege Denizi (Adalar Denizi) ile çevri-
lidir. Bahsi geçen sınırlar konusunda genel bir uzlaşma olmasına rağmen, 
Balkan Yarımadası’nın kuzey sınırı ya da hangi ülkelerin Balkan ülkesi ol-
duğu noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Genel olarak Tuna, Sava 
ve Kupa Nehirleri’nin oluşturduğu sistem, yarımadanın kuzey sınırı olarak 
kabul edilmektedir. 15

Balkan Coğrafyası, Helen Uygarlığı daha sonra Roma ve Bizans 
İmparatorlukları ve 550 yıla yakın bir süre hükümranlığı altında kalaca-
ğı Osmanlı İmparatorluğu yönetimleri altında var olagelmiştir. Osmanlı 
Hükümranlığı süresince, Türkler’in hoşgörü, adalet ve istikrarlı yönetim 
gibi üstün yönetimsel özellikleri sebebiyle, Balkanlar, tarihinin en istik-
rarlı ve baskıdan yoksun dönemini yaşamışlardır.16 Balkan yarımadasının 
bilinen en eski sakinleri İlirler, Keltler ve Traklar’dır. Bölgeye zamanla, 
Makedonyalılar, Grekler, Romalılar, Romenler, Slavlar yerleşmişlerdir. 
Bunun dışında IV. yüzyılda Atilla Hunları, VI. yüzyılda Avarlar, VII. yüz-
yılda Oğurlar, IX. yüzyılda Macarlar, IX-XI. yüzyılda Peçenekler, Kıpçaklar 
(Kumanlar) ve Uzlar, XV. yüzyılda Osmanlılar gibi Türk boyları da yarıma-
daya kimi zaman kısmen kimi zaman da tamamen sahip olmuşlardır.17 Bu 
kültürlerin bazı değerlerini Slav kavimleri yok ettiler. Osmanlı Döneminde 
Bizans ve Slav da dahil bütün Balkan kültürleri Türk-İslam kültürüne ye-
nik düştüler. Bu dönemde Balkanlar’da bir Türk İslam kültür hakimiyeti 
kuruldu.18 Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’a yerleşmesi XIV. yüz-
yıl başlangıcında küçük akıncı grupları ile gerçekleşmiştir. Bu grupların 
Balkanlar’a yerleşmesini büyük akınlar takip etmiştir. Avrupa kıtasının 
beş büyük yarımadasından birisi olan Balkan yarımadası, jeostratejik ko-
numu sebebiyle yüzyıllar boyunca devamlı olarak istilalara uğramıştır.19 
Zira; Balkanlar’ın, tarihsel period içerisinde değerlendirildiğinde, önem-
li bir stratejik geçiş bölgesi konumunda olduğunu ifade etmek mümkün-
dür. Balkanlar’da,  geçmişten günümüze süregelen Müslüman, Ortodoks-
Katolik dinleri ayrımı, dinsel fanatizm ve beraberinde yaşanan çatışma 
örnekleri, Balkanlar’ın tarihsel olarak bir geçiş alanı olması ile birlikte, 

14 Michael Palairet, ‘’Balkan Ekonomileri 1800-1914 Kalkınmasız Evrim’’, Çev: Ayşe Edirne, 
Sabancı Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2000, s.1.

15 Barbara Jelavich, ‘’Balkan Tarihi, Cilt:1 (18. ve 19. Yüzyıllar)’’, Çev: İhsan DURDU-Haşim Koç 
GÜLÇİN, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, s.1

16 Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1993. s. 29. 

17 Kemal Karpat, “BALKAN”, DİA., C.V, İstanbul, 1992, s. 32.

18 Yusuf Hamzaoğulları, ‘’Osmanlı Dönemi Sırbistan Türklüğü’’, Üsküp Logos A Yayınevi, Üsküp, 
2004, s. 407. 

19 Şenol Alparslan, ‘’Bosna’da Türk Kültürünün İzleri’’, Genelkurmay ATASE ve Denetleme 
Başkanlığı Yayınları, Ankara Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2008, s.15.
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bölgede kurulan pek çok ekonomik sistemin ve bölgeye adapte edilen din-
lerin Balkanlar’da yaşayan halkların, kendi kültürlerine, yaşam koşul ve 
biçimlerine, kendi algılarına göre algılanması ve yorumlanması, bölgeyi 
çatışma ve anlaşmazlıklara daha açık hale getirmekte, bölgenin parçalan-
ması konusunda etkin rol oynamaktadır. 

Balkan coğrafyasında tarihi izler bırakan Osmanlı İmparatorluğu, sa-
dece topraklarını büyütmek için değil siyasal, ekonomik ve hatta kültü-
rel değişim için de Avrupa’ya yönelmiştir. Böyle bir değişim için Balkan 
Yarımadası, Osmanlılar’ın Avrupa güçleri ile ilişkilerinde bir köprü ya da 
atlama taşı olarak görev yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Hristiyan hal-
kı, özellikle Balkanlarda yaşayanları İslam dinini kabul etmeye zorlama-
mıştır.20 Ancak; aynı hoşgörüyü, Balkan topraklarında hüküm süren daha 
önceki hakim güçler tanımamışlardır. Balkanlar, Romalılar Döneminde 
‘’Böl ve Yönet’’ (Divide et Impera) ilkesiyle yönetilir iken, Bizanslılar ise 
Slavlaşma süreci ile Balkanlar üzerindeki günümüze değin etkilerinin de-
vamı niteliğindeki yöntem ve teknikleri uygulamışlardır. 

Balkanların tarihi çağlara adım atışı, Akdeniz bölgesi kadar eskidir. 
İlk defa Balkanlar’ın bir birlik, bir siyasi ve kültürel yapı halinde ortaya 
çıkması Roma devrine rastlamaktadır. Latin dilinde bölgeye Hacmus den-
mekteydi.21 Bozidar Jezernik’e göre; 19. yüzyılın başlarına kadar Balkan 
Yarımadası’nın bir ismi yoktu. 1808 yılında, Alman Coğrafyacı August 
Zeune, bölgeye Haemus Yarımadası adını verdi. İngilizce’de Haemus’un 
yerine ‘’Büyük Balkan’’ ismi ilk olarak, Frederick Calvert tarafından 1767 
yılında kullanılmıştı.22 Balkanlar; ayrıca; İslav–Yunan (Slovogreece), 
Yunan Yarımadası (Halbinsel Griechenland), Güney–Doğu Avrupa ya-
rımadası (Südosteuropäische Halbinsel)23 isimleri ile de anılmaktadır. 
Günümüz literatüründe ise Amerika’lı ve Avrupa’lı yazarlar ve akademis-
yenler tarafından Balkan adının yerine, Güneydoğu Avrupa isminin kulla-
nıldığını ifade etmek mümkündür. Balkan bölgesine yönelik yapılan çalış-
ma ve araştırmalar ise ‘’Balkanistik’’ olarak adlandırılmaktadır. Yine son 
dönemlerde Eski Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti (Yugoslavya 
ülkeleri Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti (Sırbistan-Karadağ) ile Arnavutluk’tan oluşan bölge), AB ta-
rafından “Batı Balkanlar” olarak adlandırılmaktadır.24 Çalışmamız kapsa-

20 Oral Sander, ‘’Türkiye’nin Dış Politikası’’, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2000, s. 180.

21 ‘’Bakanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri ile Balkanlar’’, Türkiye Otoyol Projesi, HAK 
Yayınları, İstanbul, Mayıs, 1999, s. 1.

22 Bozidar Jezernik, ‘’Vahşi Avrupa; Batı’da Balkan İmajı’’, Çev: Haşim Koç, Küre Yayınları, İs-
tanbul, 2006, s.1.

23 Ahmet Davutoğlu, ‘’Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu’’, Stratejik 
Araştırmalar 1, Küre Yayınları, İstanbul, 2001, s. 121.

24 Murat Kavalalı, ‘’Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci: AB’nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı 
Balkan Ülkeleri İle İlişkileri’’, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (AB İle İlişkiler Genel 
Müdürlüğü ), Ekim 2005, s. 37, http://ekutup.dpt.gov.tr/, Erişim Tarihi: 10.07.2012.
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mında; Batı Balkanlar tabiri kullanılmaktadır. Balkan sözcüğü, üzeri sık 
ormanlar ile kaplı dağ anlamında olup, 19 yüzyılın başından günümüze de-
ğin kullanılagelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde, “uzlaşmazlık”, “çelişkiler” 
ve “çıkarların bölünmüşlüğü” ile simgeleşen Balkanlar, 20. yüzyılın başla-
rında siyasal terminolojiye, bu anlamları içeren ‘’Balkanlaşma’’ tabirinin 
girmesine neden olmuştur.25

Balkanlar, iç içe geçmiş kültürel gelenekleri, inançları ve görenekleriyle 
karışık bir etnoloji müzesi görünümündedir. Aralarındaki dinsel ve siyasal 
çekişmelere karşın, Balkan halkları bir kültür alışverişi içinde yoğrulmuş-
lardır. Balkan Yarımadasına çeşitli yönlerden kolayca girilebilmesi, etnik 
yapının karışık olmasında önemli bir etken olmuştur. Kuzeybatıdaki ovalar 
Orta Avrupa’dan, kuzeydoğudaki Bogdan koridoru Ukrayna bozkırlarından 
ve İstanbul Boğazı da Anadolu’dan Balkanlar’a girişi sağlar. Ayrıca Akdeniz 
ve Adriya Denizine bakan Yunanistan ve Dalmaçya kıyıları da Balkanlara 
girmeyi kolaylaştırır. Yüzyıllar boyunca bu yollardan Balkanlar’a giren in-
sanlar, Güney ve Orta Avrupa’nın yanısıra Asya ve Yakındoğu’nun etnik 
ve kültürel etkilerini de bölgeye taşımışlardır. Etnik gruplaşmalarda ırktan 
çok din ve dil farklılıkları belirleyici olmuştur. M. S. 3. yüzyıldan başlaya-
rak Balkanlar’a göç eden ve bugün Slav dilleri konuşan halkların kuzey kö-
kenli olduğu sanılmaktadır. Ama bugün yörede yaşayan Güney Slavlar’ının 
çoğu Dinar kökenlidir.26 Balkanlar’ın uhdesinde bulunan etnik mozaik 
çeşitliliği, Balkanlar’ın istikrarsız yapısının temel nedenlerinden birini 
oluşturmaktadır. İstikrarsızlığa açık yapısı, Balkan topraklarında, tarihsel 
süreç içerisinde pek çok defa harita değişimlerinin yaşanmasına neden ol-
muştur. Yeni devletlerin kurulması, akabinde bazılarının tarih sahnelerin-
den silinmesine, ardından da yine yeniden yeni devletlerin kuruluşlarına 
sahne olması temelinde, hiçbir devletin, etnik ve dini yönden homojen bir 
yapıya sahip olmamalarından kaynaklanmakta idi. Her bir devlet, kardeş-
çe ve birlikte yaşam (Bratstvo Jedinstvo-Kardeşlik Birlik) ilkesini düstur 
edinmiş görünseler dahi her bir devletin sınırları içerisinde, rakip olduğu 
etnik, siyasi ya da dini gruplara bağlı ve yönlendirilmeye elverişli azınlıklar 
barındırmaktadırlar.

Balkan Yarımadasındaki başlıca etnik gruplar şunlardır; Türkler, Güney 
Slavları (Bunların aralarında dil birliği ve siyasal bağlılık bulunurken, dinsel 
bakımdan farklılık gösterirler.) Hırvatlar ve Slovenler, Katolik, Sırplar ve 
Karadağlılar ise çoğunlukla Rum Ortodoks Kilisesine bağlıdır. Arnavutlar, 
Yunanlılar, Bulgarlar, Rumenler (Ulahlar), Balkan Yahudileri ve Balkan 
Çingeneleridir. Balkanlar’ın siyasi coğrafyasının bugünkü karmaşık du-
rumunu yansıtan jeopolitik bölünmeler, bunlara paralel ulusal nitelikler 

25 İbrahim S. Canbolat, ‘’Savaş ve Barış Arasında Dünya: Korku ve Umut Arasında İnsan’’, Alfa– 
Aktüel Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2003, s. 57.

26 ‘’Balkanların Dünü-Bugünü-Yarını’’, İkinci Baskı, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1993, 
s. 182.
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ve demografik özelliklerin çeşitliliği, Balkanların tarih boyunca sayısız is-
tilalara uğramış olmasının sonucudur. Balkan coğrafya ve topoğrafyasının 
ayırıcı ve bölücü karakterinin doğal sonucu olarak, Balkanlılar arasındaki 
ilişkiler, daima rekabet ve mücadele karakteri taşımış; yerel gerginlik ve 
sürtüşmeler, keza Balkanlardaki iç kararsızlık ve Balkan devletlerinin ken-
di güvenlik ve bekalarını sağlamak, bunun yanında kendi öfke ve intikam 
dolu emellerini  gerçekleştirmek için bölge dışından müttefik edinmeleri dış 
müdehaleleri davet etmiştir. Bu yüzden, bugün, Yugoslavya’nın parçalan-
masıyla, Balkanlar’da, sayıları 10’a kadar çıkan siyasal birimde, en az 9-10 
ayrı konuşma dili ve Üç Tek Tanrılı (Semavi) dine bağlı olan 75 milyondan 
fazla insan yaşamaktadır.27 Osmanlı İmparatorluğu, tarihin hiçbir döne-
minde, ama özellikle son iki yüzyılında, güçlü toplumsal bağları olan veya 
yüksek düzeyde toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmiş bir ülke değildi. 
Ortak bir topluma ait olma duygusu bulunmuyordu. Dahası İmparatorluk 
nüfusu, birbiriyle bağdaşmayan (dinsel, sosyal ve başka) gruplara ait ol-
duğunu hissediyordu. Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyıla kadar Ortaçağ 
unsurlarını taşıyan Ulusüstü (daha doğrusu Ulus olmayan) bir imparator-
luktu, bu imparatorlukta bürokrasi, bütün nüfusu birbirine bağlayan (ama 
birleştirmeyen) tek ortak kurumdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün-
leşmiş bir toplum yaratmadığı kuşku götürmez, bazı Balkan tarihçilerinin 
anlamak istemedikleri nokta, bu imparatorluğun, asimilasyonu bir tarafa 
bırakalım, böyle bir bütünleşmeyi bile sağlamaya çalışmadığıdır.28

3. Balkan Savaşları’ndan Günümüze, Türkiye ve Batı Balkanlar

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sürecini hızlandı-
ran ve dağılma sürecindeki aşamalardan en önemlilerinden biridir. Balkan 
Savaşları sonunda, Osmanlı İmparatorluğu, uğradığı yenilgi üzerine, 
Avrupa’da sahip olduğu en verimli ve geniş topraklarını kaybetmiştir. Bir 
yandan askeri onuru zedelenir iken öte yandan da siyasi itibarı da sekte-
ye uğramıştır. Balkan Savaşları ile Osmanlı İmparatorluğu’na Güneydoğu 
Avrupa haritasında küçük bir pay kalmış, Makedonya, Batı Trakya ve 
Ege Adaları elinden çıkmış, böylelikle 550 yıllık Balkan Hükümranlığı 
ve Rumeli hakimiyeti sona ermiştir. 1912 Balkan Savaşları ile sonrasında 
dünya tarihinin şekillenmesinde büyük rolü olan Birinci Dünya Savaşı, 
bölgenin siyasal haritasını önemli ölçüde değiştirmiştir. Balkan Savaşları, 
Osmanlı İmparatorluğu açısından, iki farklı yönde önem arz eden anlam-
lar içermektedir. Bu savdan hareket ile söz konusu savaşlar bir yandan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına ilişkin emareler taşırken, diğer 

27 E. Gazi Özkürkçü, ‘’Balkanların Coğrafi Konumu, Bölgenin Jeopolitik, Jeostratejik ve Jeoe-
konomik Özelliklerinin, Bölgedeki Güç ve Rekabet Mücadelelerine Olan Etkileri’’, Balkanlar ve 
Türkiye’nin Bölgeye Yönelik Politikaları Sempozyumu, Hak Yayınları, Aralık 1998,  s. 10.

28  Maria Todorova, ‘’Balkanlar’ı Tahayyül Etmek’’, Çev: Dilek Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2010, s.328.
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yandan Türk Milliyetçiliğinin doğmasına da neden olmuştur. Dolayısıyla 
bu öngörü ve algılamalar, sorunlu ilişkilerin yeniden harekete geçmesine 
ve çatışmaların gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Balkanlar’daki mevcut ulus devletlerin pek az detayda anlaşabildikleri 
aşikardı, ancak; üzerinde anlaşmakta zorlanmadıkları ve daima mutaba-
kata en kolay vardıkları konu ise Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa top-
raklarından uzaklaştırma ve atma arzusuydu. Daha önce onları harekete 
geçmelerinden alıkoyan faktörlerden olan ganimetin paylaşımına dair an-
laşmazlık ve Osmanlı Ordusunun gücüne karşı duyulan korku da ortadan 
kalmıştı. 1912-1913 yılları arasındaki değişim, yüzyıllarca bastırılan ve kor-
kudan, sindirilen arzuların gün ışığına çıkmasında etkin rol oynamıştır. Bu 
arzu ışığında; 1911 senesi, Mart ayında Sırbistan’ın girişimi ve öncülüğün-
de, Sırbistan ve Bulgaristan bir ittifak gerçekleştirdiler. Tarihin pek çok dö-
neminde, Sırplar’ın ve Bulgar’ların ittifak oyunları, bu dönemde de kendini 
gösterecekti. Yunanlılar, ne zamandır Sırplar ile Bulgarlar arasında gizlice 
sürdürülen görüşmeleri öğrenmişler ve biraz da kuşku ile durumun geliş-
mesini takibe başlamışlardır. Öyle ya kendisi Osmanlılar aleyhindeki bir 
paylaşmanın dışında mı kalacak?, Makedonya’yı bu iki İslav milletine mi 
kaptıracaktı?29 Bu ittifak görünürde, resmi olarak savunma amaçlı olarak 
gösterilmeye çalışılsa da, esas amacı Türkiye Avrupa’sını fethetmekti. Bu 
ittifakı, benzer bir anlaşmaya ile 1912 yılında, Yunanistan ile Bulgaristan 
arasında yapılan anlaşma izledi. Karadağ ve Sırbistan ise çok vakit kaybet-
meden Ekim ayı başlarında bir ittifak yaptılar ve antlaşma imzaladılar. 

Balkan topraklarında, Osmanlı İmpratorluğu’nu devre dışı bırakmak 
adına küçük gruplar halindeki Balkan halkları, Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı birleşme ve ittifak hazırlıklarını planlı bir şekilde organize ederek, 
sürdürdüler. Bu oyun ve hesaplar sürer iken, Osmanlı- İtalyan Savaşı, 
İmparatorluğun varolan askeri ve siyasal gücünü daha da zayıflatmış ve böy-
lece Balkan Devletleri’nin harekete geçmelerine olanak sağlayarak, plan-
ların uygulanmaya geçilmesine zemin hazırlamışlardır. İmparatorluğun 
son dönemlerinde diğer dini inançlara sahip topluluklar merkezi iktidara 
karşı bağımsızlık mücadelesi verirken, Boşnak Müslümanlar kaderlerini 
Osmanlı İmparatorluğu’yla birleştirmiştir.30 İslam’ı din olarak benimseyen 
Boşnaklar, Osmanlı’yı da kendi devletleri gibi görmüşler ve hem gelişme-
sinde hem de korunmasında büyük hizmetler vermişlerdir.31

Böylece Balkan Devletleri, 1912 Sonbaharında, aralarındaki yoğun re-

29 İbrahim Artuç, ‘’Balkan Savaşı; Kastaş 1912-1922 Türk Balkan Savaşları Belgeseli’’, Kastaş 
Yayınları, İstanbul, 1988, s.69. 

30 Aydın Babuna, ‘’Geçmişten Günümüze Boşnaklar’’, İstanbul, Tarih Vakıfı Yayınları, Ekim 
2000, s.15.

31 Osman Karatay, ‘’Bosna-Hersek Barış Süreci: Dayton Barış Antlaşması Eki İle’’, Karam Araş-
tırma ve Yayıncılık, Ankara, 2002, s.3. 
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kabetlere rağmen, kompleks bir ittifak ağı ve karmaşık çeşitli antlaşmalar 
ile Sofya merkezli olarak Türkiye’ye karşı bir araya geldiler. Bu durumu 
savaş kararı izledi. Bu karar, Avrupa Türkiye’sinde ve Avrupa’da krizlerin 
arttığı bir dönem boyunca alınmıştı.32

Osmanlı İmparatorluğu hem siyasi hem mali hem de askeri açıdan bu 
savaşa hazır değildi. Ayrıca ordunun savunma ağırlıklı olmaktan ziyade, 
saldırı ağırlıklı savaş stratejisi gibi, yanlış ve duruma uygun olmayan savaş 
stratejileri sebebiyle, sayı bazında da az olan Osmanlı İmparatorluğu ordu-
su, neredeyse tüm cephelerde yenilgiye uğramak sureti ile 3 Aralık tarihin-
de, ateşkesi kabul etmek durumunda kalmıştır. İttihatçıların girişimleri ile 
meydana gelen hükümet darbesi ile birlikte de 22 Ocak tarihinde, yeni ka-
binenin kurulması kaçınılmaz bir hal almıştır. Darbeyi fırsat bilen Balkan 
Devletleri tekrar harekete geçerek, eylemlerine hız kazandırmak ve pas-
tanın en büyük parçasından pay edinmek uğraşına girdiler. Zira; Balkan 
Devletlerinin, kendi etnik kökenlerine yönelik, Büyük Sırbistan, Büyük 
Hırvatistan… gibi devletler kurma hayalleri, mevcut durumda hayallerini 
gerçekleştirmeleri adına uygun bir zemin teşkil etmekte idi. Yorgun ve güç-
süz düşen Osmanlı İmparatorluğu orduları, Balkan Devletleri ordularını, 
ancak Çatalca yakınlarında durdurabildiler. Edirne ise 26 Mart tarihinde 
Bulgarlar’ın eline geçmişti. İttihatçıların barış için müzakere etmekten 
başka seçenekleri kalmamıştı. 

Tarihlerde; Balkan Hacaleti (utancı) olarak geçen Balkan Harplerinin 
acı tecrübesi ve bu tecrübenin Mahmud Muhtar Paşa’nın kaleminden 
Üçüncü Kolordu ile Üçüncü Doğu Ordusu muharebelerini anlattığı Balkan 
Harbi isimli eserinde; Mahmud Muhtar Paşa’nın şu şekilde bir söylemi 
mevcuttur; ‘’Ne yazık ki, üç asırdan beri, çeşitli bozgun, acınacak hal ve 
cehalet aynası olan tarih levhalarımıza bakmayarak, durmadan altıyüz 
senelik şan ve şereften söz edip yüksekten uçarak, kendimizi aldatmaktan 
bir an geri kalmadık. İlimden, sanayiden, ticaretten mahrum, yoksulluk 
ve sıkıntı içinde bulunan ve millet sözünün dayanacağı esas şartlardan 
uzak, muhtelif unsurların topluluğundan meydana gelmiş, siyasi haya-
tını sürdürmesi, diğer devletlerin birbirleriyle olan rekabetlerine bağlı, 
arazisi büyük fakat; kuvveti küçük bir devletçikten başka bir şey olma-
dığımızı anlamak istemedik. Gerek bu haller, gerekse her şeyden önce 
dahili intizam ve inzibatı temin etmesi gereken ordunun, ihtilalciler elin-
de oyuncak olması ve subayların vazifelerinden başka her şeyle meşgul 
olmaları, Avrupaca hakkımızda beslenen bütün ümitleri söndürüp, her 
türlü sevgiyi yok ederek nefret uyandırdı. İşte başımıza gelenler, bütün 
bu hallerin müstehak olduğumuz neticeleridir.’’33 Bozgunun hızı ve çoğu 

32 Necdet Hayta, ‘’ Balkan Savaşları’nın Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı 
(17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913)’’, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2008, s.3.

33 Mahmud Muhtar, ‘’Balkan Harbi; Üçüncü Kolordu’nun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebe-
leri’’, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.186. 
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yerin savaşılmadan terk edilmesi Balkan müttefiklerini olduğu kadar, bü-
yük güçleri de şaşırtmıştı. Bu denli hızlı bir çöküşü kimse beklemiyordu. 
Bozgunun nedenleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda her kesimde yoğun ola-
rak tartışıldı.34

Türkiye tarihinde Balkan Savaşları’nın ayrı bir anlamı vardır. Harb-ı 
Umumi, Cihan Harbi ya da Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arası, 
dünyayı kasıp kavuran bir savaştır. Osmanlı İmparatorluğu için Balkan 
Harbi, sonun başlangıcıdır. En uzun Cihan Harbi, yani Birinci Dünya 
Savaşı Türkler’in savaşıdır. Diğer savaşan ülkeler, beklentilerinden uzun 
süren Cihan Harbi’ni dört yılda sona erdirmiş ve Versailles, Trianon, Saint-
Germain ve Neuilly ile barışa ulaşmışlardır. Türkiye, Cihan Harbi’ne bir 
anlamda Balkan Harbi ile başlamış ve Milli Mücadele ile sona erdirmiş-
tir.35

Balkanlar’ın iki ucundaki iki önemli ülke, dünyaya bağımsız yaşamanın 
mümkün olduğunu gösterdiler. Bağımsız yaşamak için Kurtuluş Savaşları 
verdiler ve savaşlardan sonra kendi topraklarına has devrimler gerçekleş-
tirdiler. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Altı Oku ile Türkiye Cumhuriyeti ve 
Mareşal Tito’nun özyönetimiyle Yugoslavya... Kültürleri ve halkları birbir-
lerine çok benzeyen iki ülke, hep Emperyalistlerin hedefi oldu.36 Yugos-
lavya sanal bir rüyanın gerçekleşmesinin en somut örneklerinden biridir. 
Zira; II. Dünya Savaşı ve akabinde oluşan olağandışı şartlar, millet veya 
ulus kurgusunun oluşabilmesi adına gerekli ve yeterli olabilecek maddi ve 
manevi şartların yoksunluğuna rağmen, Yugoslavya Devleti’nin, oluşturu-
labilen sanal ve imkansıza yakın bir yapının temsili olduğunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Çünkü; Balkan Coğrafyası’nda yaşayan ve ulus kimli-
ğinden haberdar, birbirlerinden farklı ve kendi aralarında, kendilerinden 
farklı olanların ötekileştirildiği, farklı etnik gruplardan tek ve bütün bir 
yapının oluşturulması, dönemin siyasi, sosyal ve politik yapılanmasında 
imkansız ile eşdeğer bir durum olarak algılanıyor olduğunu ifade etmek 
mümkündür.

Yugoslavya’da, Tito’nun yönetimindeyken, burada yaşayan farklı halk 
grupları arasında belirli bir siyasi denge kurulmaya çalışılmıştı. Tito, mer-
keziyetçilikten biraz uzaklaşmaya çalışarak ekonomik eşitliği sağlamaya 
çalışmış ve bölgenin temsil edilmesini kabul etmişti. Böylece, burada yaşa-
yan halklar arasında tarihten kaynaklanan yaraları sarmayı ve anlaşmaz-
lıkları kontrol altında tutmayı ümit ediyordu.37 Tito’nun stratejisini başarı 

34 Sacit Kutlu, ‘’Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında, Balkanlar ve Osmanlı Devleti’’, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, s.337.

35 Richard C. Hall, ‘’Balkan Savaşları; 1912-1913 I. Dünya Savaşı’nın Provası’’, Çev: M. Tanju 
Akad, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003, s.7. 

36 Teoman Alili, ‘’Yugoslavya Dersleri’’, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010, s.99.

37 Harald Müller, ‘’Huntington’un Medeniyetler Çatışması Tezine Antitez; Kültürlerin Uzlaşma-
sı’’, Çev: Ali Çimen, Timaş Yayınları, İstanbul, 2001, s.78. 
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ile uyguladığını, farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup bireyler arasında 
kurulan dostluklar, arkadaşlıklar, komşuluklar, iş ilişkileri ve yapılan evli-
likler gibi beşeri ilişkilerin varlığına bakarak ifade etmemiz yanlış olmaya-
caktır. Tito’nun ölümünden sonra, aynı yönetim başarısı sağlanamadı, her 
politikacı zirveye çıkabilmek adına kendi yöntemlerince etik olmayan pek 
çok yönetim tarzını benimseyerek, çeşitli oyunları kullandılar. Tito’nun 
ölümü sonrasındaki süreçte, pek de parlak bir kariyere sahip olmayan Slo-
bodan Miloševiç, unutulan ve unutturulmaya çalışılan Milliyetçilik (Etnik 
Milliyetçilik) zehirini gün ışığına çıkarmak sureti ile hatırlatarak, ülkesin-
deki insanları kontrol etmeye çalıştı ve başarılı da oldu. Sırp milliyetçile-
rine göre İslam dinine mensup, Müslüman Boşnaklar, Sırpların tarihteki 
en büyük düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun hatırasıydı ve bu kim-
liğe sahip olan Boşnaklar, o en büyük düşmanın birer uzantısı olarak gö-
rülüyorlardı. Bu sebepledir ki; Sırp Milliyetçileri arasında ‘’Müslümanlar 
Sorunu’’nun katliam yoluyla çözülmesi yönünde fikir jimnastikleri sıkça 
yapılıyordu.

Eski Yugoslavya’nın çöküşünden ve Sırplar’ın ‘’Şimdi Biz Kimiz?’’ soru-
su ile karşı karşıya gelmelerinden sonra Slobodan Miloševiç’in başkanlığı 
altında oluşan arındırma, etnik temizlik38 ve soykırım hazırlıkları başla-
dı. Eski Yugoslavya’da yaşayan Sırplar ve Karadağ’lılar geleneksel olarak 
Ortodoks, Hırvatlar ve Slovenler ise Katolik Hristiyanlar’dır. Boşnak ve 
Türkler’e ek olarak Arnavutlar’ın büyük çoğunluğu ise Müslüman’dırlar. 
Bu çeşitli milliyetler ve dinsel topluluklar karmaşasının yol açtığı sorun-
lar, Yugoslav Savaşı’nın temel ideolojik ve dinsel-etnik kimliğin bir par-
çası olmaktadır.39 Slobodan Miloševiç’in Yugoslavya’yı Sırplar’ın etrafında 
toplama çabası, doğaldır ki, diğer etnik kökenleri rahatsız etti. Özellikle, 
diğer etnik kökenlere oranla, daha iyi maddi güce ve ekonomiye sahip olan 
Hırvatistan ve Slovenya, milli ve bölgesel çıkarlarını savunmak adına gi-
rişimlerde bulunmaya başladı. Bu durum, Tito’nun (Bratstvo Jedinstvo-
Kardeşlik Birlik) mottosunun yıkımı ve alarm çanlarının çalması anlamına 
gelmekteydi. 

Avrupa Topluluğu, Yugoslavya krizinin ilk aşamasında kararsız bir tu-
tum sergilemiştir. 1991 yılı Haziran ayında Hırvatistan ve Slovenya’nın 
bağımsızlık ilan etmesinden sonra Federal Ordu’nun müdahalesi ile çatış-
malar başladığında AT, “Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü destekledi-
ğini bildiren bir açıklama yapmıştır. AT, Yugoslavya krizinin Hırvatistan-
Sırbistan çatışmaları olarak ifade edilen birinci aşamasında gözlemci gön-
dererek durumu kontrol etmeye çalışırken, bir yandan da savaşan taraflar 
arasında arabuluculuk yapmıştır.40

38 Vamık Volkan-Nuriye Atabey, ‘’Osmanlı’nın Yasından Atatürk’ün Türkiye’sine; Onarıcı Liderlik 
ve Politik Psikoloji’’, Kripto Kitaplar, Ankara, 2010, s.137.

39 Cemile Haliloviç Tekin, ‘’Bosna-Hersek Devleti; 1991-2011’’, Çizgi Kitabevi, Konya, 2011, s.19.

40 İrfan Kaya Ülger, “Ortadoğu Sorunu ve Yugoslavya’nın Dağılması’nın Avrupa Dış Politikası 
Çerçevesinde Analizi”, Stradigma, Sayı.8, 2003, s.70.
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Yugoslavya Federasyonu, dağılmanın eşiğindeyken bile Türkiye ile iliş-
kilerini sürdürüyordu. 1989 yılında Kosova’da Miloseviç’in başlattığı mil-
liyetçiliğin sonucunda Sırbistan’ın Bosna-Hersek’e saldırısı gerçekleşti. 
Bu durumda Türkiye bir yandan Bosna-Hersek’e yardım ediyor, bir yan-
dan da Sırbistan ile ilişkilerinin bozulmamasına çalışıyordu. Yugoslavya 
Bunalımının, başından itibaren Yugoslavya Federasyonu’nun bütün-
lüğünün korumasını savunmuş olan Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında 
Balkanlar’da kendisine dost ve desteğini arayan iki yeni ülkenin doğuşu-
nu izliyordu. Ancak; Türkiye, Yugoslavya’nın parçalanmasını teşvik eden 
ülke konumuna düşmemeye de gayret göstermiştir. Makedonya’nın 17 
Eylül ayında bağımsızlığını, Bosna-Hersek’in de 15 Ekim’de egemenliğini 
ilan etmesinden sonra da Türkiye bu ihtiyatlı tutumunu terk etmemiştir. 
Türkiye bu yeni devletlere verdiği manevi desteği diplomatik tanımaya 
dönüştürmek için, önce Uluslararası toplumdan bu yönde bir adım atma-
sını beklemiştir. Almanya’nın baskısıyla 15 Ocak’ta Avrupa Toplulukları 
(AT/AB)’nın Slovenya ve Hırvatistan’ı, Bulgaristan’ın da aynı gün bu dört 
Cumhuriyeti birden tanıdığını açıklaması Ankara’yı rahatlattı. Türkiye 17 
Ocak 1992’de, bağımsızlık ilan eden tüm Yugoslav Cumhuriyetlerini ayrım 
gözetmeksizin aynı anda tanıyacağını açıkladı ve Türkiye, Yugoslavya’dan 
bağımsızlıklarını ilan eden dört Cumhuriyeti 06.02.1992’de ayrım gözet-
meksizin tanıdı.41

1990’lı yıllardan günümüze, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
yapısına bakıldığında, Bosna-Hersek’in yanı sıra, Kosova sorunu ile ilgili 
hassas politik strateji ve geçişlerin yaşandığını ifade etmek yanlış olma-
yaktır. Kosova sorunu; temelde, Arnavut ve Sırp olmak üzere iki ulusal da-
vanın çatışma noktasını temsil etmektedir. Bir anlamda; Balkanlar’da var-
lığını sürdüren daha geniş çaptaki Arnavutlar’ın sorunlarının da yansıma 
alanı ve bölümüdür. Diğer Balkan topraklarında olduğu gibi, Kosova’da 
da yaşayan Türk ve Müslüman nüfuslar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Balkanlar’dan çekilmesi ile birlikte kaderlerine terk edilmiş, yalnız ve ko-
rumasız bırakılmışlardır. Yalnız ve korumasız kalmış, bırakılmış olmala-
rına rağmen, Kosova’da yaşayan Türk ve Müslüman nüfus, tarihsel süreç 
içerisinde Balkan Savaşları, I. ve II. Dünya Savaşları, komünist yönetim, 
Yugoslavya dağılma süreci boyunca yaşanan iç savaşlar ve kargaşalar gibi 
büyük ve çetin felaketleri atlatmayı başarmışlar ve hayatta kalma mücade-
lelerinde tüm güçleri ile sosyal, kültürel, politik yaşamlarında olabildiğince 
etkin olmaya çalışmışlardır.  

Sırbistan’da Ekim ayı 2000 seçimlerini Slobodan Miloševiç’in kay-
betmesi üzerine iktidara Voyislav Kostunitsa‘nın gelmesi ile birlikte ülke 

41 Şule Kut, ‘’Yugoslavya Bunalımı ve Türkiye’nin Bosna-Hersek ve Makedonya Politikası: 1990-
1993”, Türk Dış Politikasının Analizi, Der; Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları, İstanbul, 1998, s. 
327.
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BM dahil uluslararası örgütlere üye olmuş, öte yandan da Balkan İstikrar 
Paktına da kabul edilmiştir. Ülkede istikrar ortamı da sağlanmaya başla-
dığından, Türkiye ile Balkan ülkeleri ilişkileri başta Sırbistan olmak üze-
re düzelme periyoduna girmiştir. Türkiye’nin Sırbistan ile ilişkileri hem 
Bosna Savaşı süresince hem de savaş sonrası dönemde tüm olumsuz ko-
şullara rağmen ilişkilerin geliştirilmesi çabasına dayanmaktaydı. Özellikle, 
ekonomik, kültürel ve ticari ilişki ve anlaşmaların geliştirilmesi yönünde 
varolan engellerin aşılması konusunda görüşmeler yapılarak, mutabakat 
sağlanma çabaları aralıksız devam etti. Türkiye’nin, Bosna-Hersek’e özel-
likle yeniden yapılanma süreci içerisinde hem kalkınma hem de bölge ba-
rışı ve istikrarın sağlanması konularında azımsanamayacak derecede katkı 
ve yardımları söz konusudur. Dışişleri Bakanlığı’nda olduğu gibi, Kültür 
Bakanlığı’nın da Balkan ülkeleri genelinde, özelde Bosna-Hersek üzerinde 
faaliyetler düzenlemek sureti ile katkıda bulunulduğunu ifade etmek yanlış 
olmayaktır. Bosna-Hersek’te etnik, ekonomik ve istikrar bazlı sorunların 
varlığı ve kalıcı çözümler bulunamaması gibi sebepler, ülkeyi felakete gö-
türebilecek yolun ağzında bırakmakta, her an hiç beklenmedik gerilimlere 
ve felaketlere açık bir durumda bırakmaktadır. Zira; mevcut barış ortamı 
hassas dengeler üzerine inşa edilmektedir. 

Balkanlarda bir barış gücü oluşturulması projesi Türkiye tarafından 
NATO’nun BİO Programı çerçevesinde ortaya atılmıştır. Projenin iki ama-
cı vardır: Birincisi, Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ge-
rektiğinde çatışmaları önlemek amacıyla kullanmak, ikinci olarak da bu 
ülkelerin ileride olası NATO üyelikleri durumunda uyumlaştırma sürecine 
girmelerini kolaylaştırmaktır. Bu proje ABD tarafından da desteklenmiştir. 
Örgütlenme şemasını NATO’dan almış olan MPFSEE’nin işlevi NATO’nun 
yürüttüğü operasyonlara katılmak ve bağımsız olarak da düşük riskli in-
sani yardım faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlendi.42 Ayrıca; Türkiye, 
Barışı Uygulama gücü (IFOR), Uluslararası Polis Görev Gücü (IPTF) ve BM 
misyonu (UNMIBH) gibi kuvvetlere asker göndermek sureti ile Bosna’da 
güvenliğin sağlanmasında katkılar sağlamıştır. Yıkılan binalar, okullar, 
köprüler gibi pek çok mimari yapı da Türk birlikleri tarafından, gönüllü 
olarak onarılmıştır. 

Türkiye, Balkan Devletleri’nin ‘’Büyük Ağabey’’i rolünü üstlenmiş ol-
mak ile birlikte dost ve müttefik bir yaklaşım ile ekonomik, siyasi ve kül-
türel alanlarda desteklerine devam etmeli ve kalıcı çözüm arayışlarında 
Balkan halklarının yanında olmalıdır. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı 
olan Balkanlar ile iyi ve dost ilişkilerin sürdürülebilirliliği adına destek so-
rumluluğuna devam etmelidir. Balkan ülkelerinin, enerji, ulaşım, teleko-

42 İlhan Uzgel, ‘’Doksanlarda Türkiye İçin Bir İşbirliği ve Rekabet Alanı Olarak Balkanlar”, En 
Uzun On Yıl, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, Der: 
Gencer Özcan-Şule Kut, Büke Yayınları,  2.Basım, Ankara, 2000, s. 518.
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münikasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi konularında yar-
dım ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikardır. Bölgesel ve uluslararası yak-
laşımların benimsenmesinin desteklenmesi, yatırım ve ticaret ortamının 
iyileştirilmesi gibi ekonomik ve ticari yatırım ortamlarının iyileştirilmesi 
gereklidir. Ayrıca; organize suçla mücadele çalışmalarının desteklenmesi, 
nüfus hareketliliğinin dengelenmesi ve yönetimi gibi çalışmaların da des-
teklenerek çekidüzen verilmesi gerekliliği söz konusudur. 

Türkiye, Balkan ülkeleri arasında herhangi bir fark gözetmeden Balkan 
ülkelerine bütüncül bir yaklaşım göstermekte ve bölgenin başta ekonomi 
olmak üzere yapılanması için çaba harcamaktadır. Türkiye, barış ve gü-
venliğin bölgede daim olabilmesi adına, yeniden yapılanmanın bir teşki-
lat veya kurum tarafından değil, Balkan halkları ile yakın temas, işbirliği 
ve kültürlerarası iletişimin farkındalığı ile gerçekleştirilmesi gerekliliğine 
inanmaktadır. Ayrıca, Balkan Paktı’nın proje ve çalışmalarını takip etmek 
ile birlikte, projelerin Balkan ülkelerinin önceliklerinin saptanarak hazır-
lanması konusunda lobi faaliyetlerini de yürütmektedir.

4. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkan Savaşları 

20. yüzyıl Balkan tarihi, dünya tarihinde ayrı bir konuma sahiptir. 20. yüz-
yıl tarihini belirleyen büyük ölçüde Balkanlar’dır. 19. yüzyılın tüm umutla-
rını çökerten Cihan Harbi, Balkanlar’daki gelişmelerin fitillediği bir dün-
ya savaşıdır. Bir başka deyişle, ‘’Uzun 19. yüzyıl’’ı sona erdiren ve ‘’Kısa 
20. yüzyıl’’ı başlatan Güney Doğu Avrupa’dır. İngilizce’de ‘’to Balkanize’’, 
Fransızca’da ‘’Balkaniser’’, Almanca’da ‘’Balkanisieren’’ filleri bir bölgeyi 
birbirine düşman küçük devletlere bölmek anlamına gelir. ‘’Balkanization’’ 
Balkanlaştırma, çözümsüz bir konuma getirmektir. Bu sözcükler, bundan 
böyle Uluslararası İlişkilerde yer etmiş, ‘’teknik’’ bir terime dönüşmüş-
tür.43  

Balkan Savaşları, 93 Harbinde olduğu gibi, Rumeli’deki Türk varlığını 
doğrudan etkileyen bir savaştır. Nitekim; bu savaş neticesinde, bilhassa 
Bulgaristan ve Yunanistan’a bırakılan topraklarda yaşayan Türkler, idare-
si altına girdikleri devletlerin hükümetleri veya ahalisi tarafından çeşitli 
baskılara uğramışlar ve gördükleri zulüm yüzünden tarlalarını, ev-barkla-
rını, kısacası bütün maddi varlıklarını bırakıp, Osmanlı ülkesine sığınmak 
zorunda kalmışlardır. Adeta kaçmak şeklinde cereyan eden bu göçler, en 
kötü şartlar altında, Osmanlı Devleti’nin kontrol ve idaresi dışında yapıl-
dığından, büyük sıkıntılar doğmasına sebep olmuştur. Fakat sonuçta göç-
menler hangi merkezde toplanmış olurlarsa olsunlar, hükümetçe bunların 
geçici iskanlarına çalışılmış, ancak; daha sonra sürekli iskan için ciddi ça-

43 Richard C. Hall, ‘’Balkan Savaşları; 1912-1913 I. Dünya Savaşı’nın Provası’’, Çev: M. Tanju 
Akad, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003, s.7.
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lışmalara başlanmıştır.44 İki ülke arasında göç ile ilgili bir anlaşma yoktu. 
Her ne kadar tam manası ile uygulanmasa ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
belgelerinde henüz böyle bir kayıda ulaşılamasa bile Türkiye ile Yugoslav-
ya arasında imzalanan ilk göç anlaşmasının 1938 anlaşması olduğu iddia 
edilmektedir.45 

1881-1882 yıllarında zorunlu askerliğin getirilmesi, ilk ani dış göç dalga-
sına yol açtı. Müslümanların özerklik hareketinin hız kazandığı 20. yüzyılın 
başlarında bu göç dalgasında bir artış daha gözlendi ve sadece 1900-1901 
yıllarında yaklaşık 13.000 insan göç etti. Üçüncü bir dalga 1908 yılında, 
Avusturya’nın Bosna-Hersek ilhakından hemen sonra gerçekleşti. Çeşitli 
araştırmacılar, 1878-1918 yılları arasında yaklaşık 150.000 Müslüman’ın 
Batı Balkanlar’dan Osmanlı İmparatorluğu’na göç ettiğini hesaplamıştır.46 
Balkanlar üzerinde; ancak özellikle Bosna’da mevcut yaygın bir söylem 
şöyledir; Bosna’da yaşayan Hırvatlar için; Hırvatistan, Sırplar için Sırbis-
tan, Boşnaklar için de, Türkiye ‘’rezervna zemlja’’ (alternatif ülke/büyük 
abi) konumundadır.

Osmanlı İmparatorluğu fethettiği Balkan topraklarında; yollar, köprü-
ler, camiler, medreseler, hamamlar, hanlar, sebiller, bezistanlar, kütüp-
haneler gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok konut, 
dini ve sivil mimari yapılar inşa ederek, imar çalışmalarına büyük önem 
vermiş, hüküm sürdüğü topraklarda arkalarında büyük eserler bırakmış-
lardır. Osmanlı İmparatorluğu; mimarlığı, sosyal, ekonomik ve toplumsal 
değişimlerin ve kültürün lokomotifi olarak nitelendirmekteydi. 

Balkan Coğrafyası; Osmanlı medeniyetinin sergilendiği bir ‘’vitrin’’ 
misyonu taşımaktadır. Balkan topraklarına yapılan ziyaretlerde, gezilen 
her şehir ve bölgede Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma eser ve yapılar ile 
karşılaşmak ve Osmanlı izlerine rastlamak mümkündür. Saraybosna’nın 
Başçarşı denilen Osmanlı İmparatorluğu tarihi figürlerini taşıyan merkezi, 
kendi kendinize ‘’yanlışlıkla Bursa’ya mı geldim?’’ şeklinde bir soru sor-
manıza neden olabilmekte ve farklı coğrafyalar olmalarına karşın; mevcut 
eserlerdeki ruh ve eserlere yansıyan mananın aynı olması yaşanan ortak 
hislerin nedenine cevap niteliği teşkil edebilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yetimi Balkanlar’da ortak tarihi geçmişimize özgü, pek çok mimari ve sos-
yal yaşam pratiklerine dair, kültürel ortak öğelere rastlamak mümkündür. 
Osmanlı kent yapılanmasının ana prensibi; kentin bölgelere ya da üç ana 
işlevsel gruba (konut, ekonomik ve din-kültür etkinlikleri) ait yapılara ayrıl-

44 Ahmet Halaçoğlu, ‘’Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913)’’, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995.  

45 H.Yıldırım Ağanoğlu, ‘’Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makus Talihi: Göç’’, İz 
Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.375.

46 Fikret Adanır-Suraiya Faraqhi, ‘’Osmanlı ve Balkanlar; Bir Tarihyazımı Tartışması’’, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2002, s.313.
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masına dayanmaktadır. Kentlerdeki yol düzeni kentin kendi coğrafyasının 
izlerini taşımaktadır. Tamamen yeni bir Osmanlı kenti olan Saraybosna’da 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlerinde sürekliliğini koruyan yol ağları ken-
tin genel yapısını oluşturmaktadır. Osmanlı kent mimari ve dağılım açı-
sından dağlık bölgeden ovaya geçen, bunun avantajlarından sonuna kadar 
yararlanan bir dağ eşiği kentidir.47

Ayrıca; Osmanlı’ya özgü; avlusu, çardaklı bahçesi, aşık penceresi, ka-
pıcığı... v.s olan evlerden oluşan mahallelerin ve kent birimlerinin ortaya 
çıkması, Sevdalinka’nın (Balkan Halk şarkıları) konusunu ve fonunu oluş-
turmaya başlar. Bu dönemin, Osmanlı’nın Bosna’ya gelişinden yaklaşık 
50 yıl sonra, yani 16. yüzyıl başlarında ortaya çıkmaya başladığı varsayılır. 
‘’Bosna’nın sosyo-kültürel yaşamında, Bosna’nın Avusturya–Macaristan 
İmparatorluğu’nun ilhakına kadar yani -(bir başka deyişle) 1878 yılına ka-
dar-, önemli bir değişiklik olmadı. Bu yüzden 16. yüzyıl başından 19. yüzyıl 
sonlarına kadar olan dönem Sevdalinka’nın altın dönemi olarak kabul edi-
lir.’’48 Balkan şarkıları konusunda Gwendolyn Morgan’ın önermesindeki 
gibi, onu üreten halkın genel tutumlarını ve duyarlılıklarını yansıtan bir 
‘’sözlü gazete’’ biçimidir; dolayısıyla sıradan insana ‘’görüşlerini, algılama-
larını, geleneklerini, tarihi ve felsefi bakış açılarını kaydetme’’ olanağı sağ-
lar. Osmanlıların 15. yüzyılın ortalarında Balkanlar’a gelmesiyle birlikte, 
Balkan şarkıları Slav gelenekleri ile Osmanlı İslam değerlerinin özellikle 
de cinsiyet ilişkileri, kültür normları, toplumsal sorumluluklar ve emeller 
açısından bir araya gelişini yansıtmaya başladı.49 Sevdalinka şarkılarında 
pek çok Türkçe kelimenin yer alıyor olması, Osmanlı İmpartorluğu’ndan 
günümüze değin yaşatılması, Balkanlar’da mevcut olan Osmanlı izlerinin 
varlığının en belirgin ispatlarından biridir. Ayrıca; kültürel iletişimin iki 
coğrafya arasında ne denli kuvvetli olduğunun en belirgin göstergelerin-
den biridir. 

Türkler 14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkan coğrafyasına damga-
larını vurmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun, Balkan topraklarındaki 
hakimiyet süreci yaklaşık 550 yıl sürmüştür. Bu uzun tarihsel dönem bo-
yunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler inşa edilmiş, değer-
li tarihi kültürel hazineleri miras olarak bırakmışlardır. Bölgede yaşayan 
Müslüman halkların yanında gayrimüslim halkları da bu zengin kültürden 
faydalanmışlardır. Balkan toprakları sınırlarımız dışında ve farklı coğraf-
yada olsa da, Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak, Türk izleri-
ni ve ruhunu en derin şekli ile yaşayan bölgelerden birisidir. Balkanlar’da 

47 Uştipak’tan Sevdalinka’ya Boşnaklar, Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 
Adana: Yazıcı Baskı, 2007, s.125. 

48 ‘’Bosna – Sancak’tan Mektup’’, Pendik Bosna Sancak Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yayın 
Organı, Mart 1998, sayı: 2, s:2

49 Amila Buturevic – İrvin Cemil Schick, ‘’Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları’’, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Yayınları, İstanbul, 2009, s: 82.
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yakın zamanlara değin hangi ırktan olursa olsun bir kimsenin şehirli sa-
yılabilmesi Türkçe bilme şartına bağlıydı.50 Mustafa Balbay, Balkan adlı 
kitabında şu şekilde bir betimleme yapmaktadır; ‘’Belgrad sokaklarında 
yürürken, sık sık sağımdan solumdan geçenlere kulak kesilme gereği 
duydum. Sanki Türkçe sözcükler duyuyor gibiydim. Sırpça’da sekizbine 
yakın Türkçe sözcüğün bulunduğu söyleniyor. Ama son dönemde bunları 
ayıklamaya girişmişler. Türkçe yerleşmiş sözcüklerin Sırpça karşılığının 
bulunması için özel çalışma yapılıyormuş.’’51 

Boşnakça’da ise Sırpça diline oranla Türkçe kelimelerin oranı daha da 
fazladır. Çarşaf, yastık, çarşı, bardak, çorba, sokak, mahalle... gibi Balkan 
halkının Türk halkı ile ortak tarihi geçmişlerine istinaden, gelenek-göre-
nek, anane, el sanatları, giyim-kuşam, mimari, mutfak kültürleri, müzik 
ve diğer sanatları, edebiyat (halk hikayeleri, halk şiirleri, romanlar, halk 
destanları, halk kahramanları, halk oyunları) adetleri (kız isteme, düğün, 
ölüm, doğum, kan kardeşliği, kirve...v.s.), hatta batıl inançları da dahil 
olmak üzere pek çok kültür öğesinin aynılık özelliği göstermesi kültürle-
rarası iletişim bağlamında iki kültürün benzeştiğinin en önemli gösterge-
sidir. Balkanlar’da pek çok Türk ismine de rastlamak olası bir durumdur. 
Kültürel benzeşmenin en yoğun yaşandığı Balkan halkları, tarihi teatrali 
sürecinde; geçmişten günümüze Türkler ile inkar edilemez kültürel örün-
tüler ile bağlıdırlar.  

Sonuç: 

  Batı ve pek çok dünya ülkesinin Balkanlar’ı, gerçekte oldukları gibi görmek 
istememeleri durumu, Aydınlanma Çağı’ndan günümüze değin devam et-
mektedir. Pek çok ulus ve devlete göre Balkanlar; coğrafyası karmaşık, et-
nografisi şaşırtıcı, siyaseti açıklanamayan ve tarihi anlaşılamayan bir bölge 
olarak algılanmaktadır. Balkan algısı; pek çok birey ve millet göre; farklı 
yiyecekler, farklı adet ve görenekler, farklı bir dil gibi farklılıkların dünya-
sında, dünyanın yeni bir yüzünün farkına varmak ve farklı davranışların, 
farklı tavırların ve farklı yaşam biçimlerinin alanına girebilmek adına odak 
ve perspektiflerini yoğunlaştırarak, muğlak olan resmi görmek çabasın-
dan ibarettir. Balkanlar; yeni bir dünyaya adım atma heves ve heyecanı ile 
ilgi duyanların, tanımak adına çaba gösterdikleri, ancak; günümüzde dahi 
Avrupa’nın en az bilinen köşesi olarak tarif edilebiliyordu. Hatta pek çok 
ülke vatandaşına göre Balkanlar ve Balkan terimi, medeniyet yoksunluğu 
ile geri kalmışlıkla eş anlamlı olarak nitelendirilmektedir. Hatta Balkanlar, 
belirli bir bölgenin adı olmanın dışında, Balkanlaştırma, ilkel kavgalar, ye-

50 Süer Eker, ‘’Bosna’da Etno-Linguiskik Yapı ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine’’, www.millifolklor.
com, Erişim Tarihi: 30.06.2012.

51 Mustafa Balbay, ‘’Balkanlar’’, Cumhuriyet Kitapları, Gezi-İnceleme, 7.Baskı, İstanbul, 2011, 
s.218.



Osmanlı’dan Günümüze Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkan Savaşları ve Batı Balkanlar’’ / Sibel Akova 59

rel kaos, çatışmalar, kaynayan kazan, barut fıçısı, geri kalmışlık, önerilen 
ilkel çözümler gibi kavramları anımsatan bir ifade olarak belleklerde yer 
etmiştir. 

Oysa ki, seyyahların ve ziyaretçilerin bilinenin aksine, gördükleri 
Balkanlar’ın Avrupa insanına benzerlikleri ve medeniyetleri karşısında 
ötekileştirdikleri Balkan toplumlarının hiç de bilindiği gibi ilkel, barbar 
ve yabani olmadıklarını şaşkınlık ile ifade etmeleri zihinlerindeki eşleş-
tirmeleri etkilemiştir. Çoğu Avrupa toplumuna göre; garip, alışılmadık ve 
pitoresk olarak görülen Balkanlar, ortak kültür ve ortak tarihi bağları olan 
Türkler tarafından ilginçliklerinden ziyade kültürel benzeşimleri ve kültür-
leşme süreçleri ile ilgilenilmektedir. İşte tam da bu noktada, Kültürlerarası 
İletişim savının günümüz konjonktürel yapısında ne denli önemli bir yer 
teşkil ettiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Kulaktan dolma bilgilere 
veya önceden yinelenmiş söylemlerin aksine bölgeyi siyasi, askeri, iktisadi 
bakış açıları ile inceleyebilen, kesin ve yansız gözlemler yapabilen Türkler, 
geçmişin yaşanmışlıklarının da etkisi ile Balkanlar’ı önyargılardan bağım-
sız olarak değerlendirebilmektedirler. Balkanlar’ı, alışkanlıkları ve tutum-
ları kendilerininkilerden çok farklı olduğunu ifade eden ve ziyaretlerinde 
sanki bir müzeyi gezme edasında olan Avrupa’lı ziyaretçi ve seyyahların 
aksine Türkler, Balkan topraklarını ziyaretlerinde ‘’medeni dünyadan ay-
rılmak’’ hissine kapılmamaktadırlar. Aksine, Balkanlar’da mevcut olan pek 
çok im ve imgenin Türk usulüne yakın olduğunu, kendilerine benzeyen 
prototiplerin varlığı ile Türk ve Balkan milletlerinin ortak kültürel miras-
lara sahip olduklarını düşünmektedirler. Kadim Türk gelenek ve alışkan-
lıkların Balkanlar’da hala sürdürüldüğü gerçeği kültürün, etkinliğinin ve 
kültürlerarası iletişim savının öneminin göstergesini teşkil etmektedir. 

Kültürlerarası iletişim savının kapsamında geçmişte yapılan çalışma-
lar, daha çok bireysel düzlem ile sınırlı tutulmuş iken, günümüzde yapılan 
çalışmalar ile mevcut olan lüteratür ve durumun değiştiğini, kültürlerarası 
iletişimin birçok düzeyde gerçekleştiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
Bu bağlamda, kitle iletişiminde olduğu gibi bireyler, farklı toplum, grup ve 
kültürler hakkında çeşitli kaynakların taranması ve okunması, medyanın 
nimetleri olarak sayılabilen film ve videoların seyredilmesi, internet kanalı 
ile erişim sağlanabilen sanal vasıta ve yöntemlerle bilgi sahibi olabilme-
leri mümkündür. Kültürlerarası iletişim bağlamında, bireyin farklı olarak 
algıladığı bir kültürün kendisine uzak olduğu (mekansal, kültürel kodlar, 
zihinsel ya da algılama) ve birçok yönleri ile farklı olarak nitelediği, doğ-
rudan veya yüzyüze iletişim münasebetine grime şansı olmadığı durum-
larda medya, sahnedeki rolünü alır ve medyanın referanslığı da işte tam 
bu noktada ağırlık kazanır. Günümüzde, farklı kültürler ve gruplar arasın-
da yoğun düzeyde etkileşimin gerçekleştiğini ifade etmemiz mümkündür. 
Medya; temel işlevlerinden olan bilgilendirme bağlamında farklı kültürler 
hakkında bilgi verme olanağı sağlamakta, aynı zamanda bireye kendinden 
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farklı niteliklere sahip olan ötekini tanıma merakının giderilmesine vesile 
olur. Kitle iletişim araçları dünya kültürlerini birbirleriyle tanıştırır iken, 
bireyleri ve coğrafyaları da birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Medya, (tele-
vizyon, radyo, internet, kitap, reklam gibi faaliyetler) kültürün değişmesi 
ve kültürlerarası iletişimde etkin rol oynamaktadır. Medyanın, kültürlera-
rası iletişim bağlamında dolaylı diyalogların sağlanmasında önemli katkı-
ları mevcuttur. 

Balkanlar; Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel ve politik ağırlık mer-
kezidir. Uygulamış oldukları iskan politikası ile Balkan coğrafyasına çok 
sayıda Türk grupları yerleştirilmiştir. 93 Harbi ile başlayan ve Balkan 
Savaşları ile devam eden süreçte, çareyi anavatana göç etmekte bulan 
grupların Balkanlar’daki Müslüman ve Türk popülasyonunu etkiledikleri 
aşikardır. Göç dalgaları ile Balkan topraklarında azınlık konumunda ka-
lan Türk ve Müslüman topluluklar Türk ve Boşnak kültürünün melez bir 
özelliğini taşımaktadırlar. Balkanlar’da Türk ve Müslüman kimlikleri ile 
tanımlanan azınlıkların varlığı, Türk-Balkan ilişkilerinin sürdürülebilirliği 
açısından önemli bir etkendir. Bu bağlamda; kültürlerarası araştırma alanı 
içerisinde kimlik olgusunun önemi yadsınamaz. Kimlik, birçok yönü itiba-
riyle, kültür ve iletişim arasında bir köprü vazifesi görmekte olup, kültür-
lerarası iletişimde kilit bir rol üstlenmektedir. Kimlikler, farklı kültürlerde 
farklı yapı ve şekillerde biçimlenmektedirler. İşte tam da bu noktada; kim-
liklerin birbiri ile olan münasebetleri ve kurdukları ilişki biçimleri, kültür-
lerarası iletişim açısından köprü işlevi gören kültür ve iletişim arasındaki 
bağı oluşturmaktadır. Ayrıca, bireylerin kimlikleri hakkında bilgi edinmek, 
kültürlerarası iletişim sürecinde son derece önemli olmaktadır. 
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Osmanlı’dan Günümüze Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkan Savaşları ve Batı 
Balkanlar’’ 

Sibel Akova

Abstract

The Balkan geography has ever occupied a crucial position for the Republic of Turkey.  Situated on 
the passageways all through the history, the Balkan territories have housed cardinal time courses 
of a number of civilizations, -from their birth, till the downfall. Notwithstanding the fact that the 
characterized geography is quite smaller, the territory has been commemorated with conflicts, wars 
and immigrations throughout the history. The Balkan territory; as of the present day, is compri-
sed of Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia, Albania, Kosovo, 
Bulgaria, Romania, Greece and the Thrace. Except Slovenia, the present construct that was reborn 
from the ashes of former Yugoslavia and that embodies the Albanian territory, is named and clas-
sified as the West Balkans (borders of former Yugoslavia). The Balkans, as a part of the Ottoman 
Empire’s expansion area, is a land of geographic and strategic importance. The former Yugoslavian 
territories -admitted to be the western edge of Islam-, is a dominant ground, where the border 
between Islam and Christianity was enframed by thin and naive lines. 

Our historical bond with the Balkans not only created the Turkish and Muslim population in 
the zone (which is today a considerable percentage and amount), but also prepared the formation of 
Balkan origin population within the borders of Turkey, due to the major immigrations experienced 
in various timeframes and periods. This formation constitutes one of the key elements determining 
Turkey’s regional policies. Moreover, the geographical and strategic location of Balkans is another 
crucial factor determining said policies. Balkans is a cardinal gate to Europe for Turkey,  with its 
face leaning towards the West. The presence of 5% of the country’s land named as “Balkans”, com-
mon frontiers amongst the peoples,  ongoing common historical background and the significant 
ratio of Turkish and Muslim population in the region have secured relations that are vital for Turkey 
(especially in terms of security of the Straits, Bosphorus and the Dardanelles) and require common 
policies. As the Ottomans conquered the Balkans, Turkish culture became to be determinant in 
the region and Turkish language imbedded into the public language. These conditions led the local 
community to adopt a common and hybrid culture. In the course of time, as Islam became wides-
pread, the terms “Muslim” and “Turk” came to a state of implying one single common status; that 
is, “Muslims” meant Turks and vice versa. For this reason, any variation, transformation, evolution 
and differentiation -whether existing or potential- in the Balkans bear the characteristics and power 
of influencing Turkey.
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Each society has a unique culture and this “culture structure” differentiates any society from 
others. The cultural structure and values of a society are the facts that shape the daily lives of that 
society members. This research aims to analyse the Turkish and Balkan cultures and define the 
intercultural similarities and differences. The basic claim of the study is that, there can be a relation 
between the culture conceptions of Turkish and Balkan communities led by the Balkan War. Despite 
the fact that the Turkish and Balkan cultures possess different ethnic natures throughout the ever 
changing political and social distinctions, the cross-cultural communication in terms of historical, 
social and political aspects that took place for centuries, still continues with full throttle at present 
day. This is based on the theory that cultural impressions and footprints have proceeded up-to-date. 

This research intends to analyse the West Balkans within the within the frame of “Intercultural 

Communication” concept and theory, since the Balkan War until today.

Key Words: Balkan, Balkan Wars, Cultur, Communication, Intercultural Communication. 
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Balkanlar’’ 

 Sibel Akova

Özet

Balkan coğrafyası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için daima önemli bir yer teşkil etmiştir. Geçiş yol-
ları üzerinde bulunan Balkan toprakları, tarih boyunca birçok medeniyetin doğumundan yıkımına 
değin önemli bir süreci uhdesinde barındırmış, oldukça küçük bir coğrafyayı nitelemesine karşın; 
ismi, tarihin her döneminde çatışmalar, savaşlar ve göçler ile anılmıştır. Balkanlar, günümüzdeki 
yapısı itibariyle, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Makedon-
ya, Kosova, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya’yı içine alan bir bölgedir. Günümüzde; 
Slovenya hariç, eski Yugoslavya’nın küllerinden doğan ve Arnavutluk coğrafyasını da içerisine alan 
kurgu, Batı Balkanlar (eski Yugoslavya sınırları) şeklinde tasnif edilmekte ve anılmaktadır. Ayrıca; 
Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılma alanı içerisinde yer alarak, yaklaşık 550 yıl hüküm-
ranlığını sürdürdüğü, coğrafi ve stratejik önemi haiz bir bölgedir. İslam dininin Batı ucu olarak 
kabul edilen eski Yugoslavya toprakları, İslamiyet ile Hristiyanlık arasındaki sınırın ince ve naif 
çizgileri ile çerçevelendiği başat noktadır.

Balkanlar ile mevcut olan tarihi bağımız, bölgede sayıları hiç de azımsanamayacak oranlarda 
mevcut olan Türk ve Müslüman nüfus yaratır iken, farklı dönem ve zaman dilimlerinde yaşanan 
göçler nedeniyle de Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Balkan kökenli nüfusun oluşumunu da 
hazırlamıştır. Bu oluşum, Türkiye’nin bölge politikalarını belirleyen önemli unsurlarından birini 
oluşturmaktadır. Ayrıca; Balkanların sahip olduğu coğrafi ve stratejik konumu, Türkiye’nin böl-
ge politikalarını belirleyen bir diğer önemli unsurdur. Yüzünü Batı’ya çevirmiş bir Türkiye için 
Balkanlar, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan önemli bir kapısıdır. Ülke topraklarının %5’lik kısmının 
Balkanlar olarak adlandırılması, sahip olunan ortak sınırlar, süregelen ortak tarihi geçmiş ve böl-
gede bulunan önemli orandaki Türk ve Müslüman nüfus, ayrıca; boğazların güvenliği başta olmak 
üzere Balkanlar ile Türkiye için önem arz eden ve tabi olarak ortak politikalar izlenmesini gerek-
tiren ilişkiler içerisinde olunmasını sağlamıştır. Osmanlı’nın Balkanlar’ı fethinden sonra bölgede 
Türk kültürünün de etkin hale gelmesi ve Türkçe’nin halk diline yerleşmesi, bu bölgede yaşayan 
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halkların ortak ve melez bir kültüre sahip olmalarını sağlamıştır. Zaman içerisinde İslamiyet’in de 
yaygınlaşmasıyla Müslüman ve Türk kavramları ortak bir durumu ifade eder hale gelmiştir. Yani 
“Müslümanlar” ile kastedilen “Türkler” veya “Türkler” ile kastedilen “Müslümanlar” olmuştur. Bu 
sebeple, Balkanlar’da varolan ve olabilecek her türlü değişim, gelişim veya farklılaşım, Türkiye’yi de 
etkileyebilme özelliğine sahiptir. 

Her toplum kendine has bir kültüre sahiptir ve bu kültür yapısıyla kendini diğer toplumlardan 
farklı kılar. Bir toplumun kültürel yapısı ve değerleri, o toplumun günlük yaşamını şekillendiren 
bir olgudur. Bu araştırma ile Türk ve Balkan kültürünü incelemek ve kültürlerarası benzerlikler 
ile farklılıkları açıklamak amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel iddiası; Balkan Savaşları ile Türk ve 
Balkan toplumlarının, kültür kavrayışları arasında bir ilişki olabileceği savıdır. Yüzyıllardır süre-
gelen, tarihi, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel etkileşim halindeki kültürlerin, tarihin farklılaşan, 
siyasi ve toplumsal değişimleri itibariyle, Türk ve Balkan kültürlerinin farklı etnik tabiata sahip 
olmalarına rağmen, kültürel izlerin günümüze değin devam ediyor olması savından hareket ile 
kültürlerarası iletişimin günümüze değin olağanca kuvveti ile devam ediyor olmasıdır. Bu çalışma, 
Balkan Savaşları’ndan günümüze Batı Balkanlar’ı Kültürlerarası İletişim kavram ve kuramı çerçe-
vesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balkan, Balkan Savaşları, Kültür, İletişim, Kültürlerarası İletişim. 
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Zorunlu Bir Göç Hikayesi 
Olarak “Mübadele” Üzerine Bazı 
Düşünceler

İsmail ARSLAN

Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Giriş
Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 
gitme işi, taşınma, hicret etme, muhaceret olarak tanımlanan göç olgusu;1 
yıkılmak, insanın köküyle bağını koparmak aynı zamanda yeni bir yerde 
yeni bir hayat kurmak gibi tezatlıkları da kendi içerisinde barındıran bir 
kavramdır. Bu anlamda göç, insanın kendi isteğine bağlı olarak gerçekle-
şebileceği gibi kendi isteğinin dışında da gerçekleşmesi mümkün olan bir 
durumdur. Bu çalışmada insanların kendi istekleri dışında özellikle de sa-
vaşlar sebebiyle zorunlu olarak doğdukları toprakları bırakarak başka bir 
toprağı vatan tutmak suretiyle gerçekleşen zorunlu göç olgusu üzerinde 
durulacaktır. Görece göçlerin ve göçmenlerin inşa ettiği bir ülke olarak 
Türkiye’nin tarihinde göç olgusunun yeri çok önemlidir. Türkiye toplumu-
nun hafızasında tarihsel öneme sahip olan göç konusu, literatürde henüz 
her yönüyle üzerinde durulmuş bir kavram değildir.2

Başta Rumeli olmak üzere Kafkasya ve Kırım’dan gerçekleşen göç-
lerin, yakın tarih içinde Türkiye toplumu nezdinde etkileri hala de-
vam etmektedir. Bu noktada Rumeli’den gerçekleşen göçler Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Balkanlar’dan geriye çekiliş tarihiyle doğru orantılıdır. 

1 Bkz.: Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, 10. Baskı, Ankara 2010, s. 769.

2 Bu konuda literatürde öne çıkan çalışmalar için bkz.: Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve 
Göçmen Meseleleri, Nurgök Matbaası, İstanbul 1966; Bilal N. Şimşir, Rumeli’den Türk Göçle-
ri, c. I-II-III, TTK Yayınları, Ankara 1989; Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, 
TTK Yayınları, Ankara 1994; Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1856-1876), TTK 
Yayınları, Ankara 1997; Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri 
(1912-1913), TTK Yayınları, Ankara 1995; Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul 1998; H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyete Balkanların Makus 
Talihi Göç, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2001.
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Öyle ki Balkanlar’dan Osmanlı ordusunun ve idaresinin adım adım çekil-
mesi ile birlikte buradaki yerli Müslüman halk da yurtlarını bırakarak pey-
der pey göç etmek durumunda kalmıştır. Bu bağlamda sadece 1821-1922 
yılları arasında McCarthy’nin verdiği rakamlara göre; beş milyondan fazla 
Müslüman yaşadıkları topraklardan sürülerek göç etmek zorunda bırakıl-
mıştır. Yine bu süreçte beş buçuk milyon Müslüman’ın bir kısmı savaşlar-
da olmak üzere, geri kalan külliyetli miktarı da sığınmacı durumunda iken 
açlıktan ve hastalıklardan canını yitirerek ölmüştür.3

Bu noktada sorulması gerek soru şudur: Farklı din, dil, kültür ve top-
lumların bir arada yaşayabildiği Osmanlı İmparatorluğu’nu 19. ve 20. 
yüzyıllarda çözülme sürecine götüren şey nedir? Bu sorunun cevabı aynı 
zamanda son iki yüzyılda Türkiye’ye ve Türkiye’den gerçekleşen göçle-
rin nedenleriyle de yakından ilgilidir. Buna göre millet olarak Türk, Sırp, 
Rum, Bulgar, Pomak, Boşnak, Ulah; din olarak Müslüman, Hıristiyan, 
Yahudiliğin bütün tonlarıyla birlikte yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kısaca millet sistemi denilen yapı; temelleri Batı Avrupa’da atılan ve ken-
dini tanımlamak için yüzyıllarca birlikte yaşadığı toplumları ötekileştiren 
ve kadim toplumsal bağları bir kenara bırakmayı gerektiren ulusçuluk 
hareketlerinin gelişimiyle birlikte çözülmeye başlamıştır. Ulusçuluk sü-
reci, daha önce kaygıda, tasada, iyi ve kötü günde Osmanlılık şemsiyesi 
altında görece bir kimlik geliştirebilen bu toplumları kendi içlerinde Sırp, 
Bulgar, Yunan gibi farklılaştırarak atomize etmiş, beraberinde Osmanlı 
Rumelisi’nde Balkanlaşmayı hazırlamıştır.4 Buna göre Balkanlar’da 
Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan gibi ulus devletle-
rin inşası ulusçuluk düşüncesiyle at başı gerçekleşmiş bir süreçtir. Ne ya-
zık ki; bu inşa sürecinin olmazsa olmazı, diğer bir ifadeyle ötekileştirilmesi 
gerekenler ise Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkim unsur olan Türkler yani 
Müslümanlar olmuştur. Bu bağlamda Balkanlar’da ulusçuluk ekseninde 
başlayan farklılaşmanın gerçekte din esasına göre gerçekleşmiş olduğunu 
iddia edebiliriz. Bununla birlikte Türklük son yüzyılda, ulus devletin inşa 
sürecindeki Türk tarih yazımında evrilerek bir ırksal kimlik olarak ele alın-
mış olsa da; günümüzde Balkanlar’da hala yaşamaya devam eden gerçekli-
ğiyle bu kavram Türk = İslam anlamında kullanılmaktadır.5 Nitekim 1923 
Lozan’da Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesinin 
de ulus esasına değil de din esasına göre gerçekleştirilmiş olması bu olgu-
nun en çarpıcı göstergesidir.

3 McCarthy, age, s. 1.

4 Balkanlaşma konusunda detaylı bir değerlendirme için bkz.: Maria Todorova, Balkanlar’ı Ta-
hayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul 2003.

5 Türk kelimesinin İslam anlamında Balkanlar’da hala yaşamaya dev etmesiyle ilgili en acı ve en 
son tecrübelerden biri 1992-1995 yıllarında bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden Bosna 
Savaşı sürecinde olmuştur. Bu savaşta Sırplar aynı kökenden (Slav) gelen Boşnakları sadece 
İslam yani Türk oldukları için katletmişlerdir. Bu konuda Bosna Savaşı’nın devam ettiği süreçte 
İngiltere’de doktora çalışmasına devam eden İhsan Dağı’nın yaşamış olduğu kişisel deneyimi 
için bkz.: İhsan Dağı, “11 bin 547 sadece bir sayı mı?”, Zaman, 10 Nisan 2012.
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Bu çalışmada bir zorunlu göç olgusu olarak 1923 Türk-Yunan Nüfus 
mübadelesi konu edilmiştir. 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan 
arasında Lozan’da imzalanan Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine 
İlişkin Sözleşme ve Protokol, bir anlamda Balkanlar’da beş yüz yıllık fark-
lılıklar (heterojen) üzerine kurulan imparatorluk sürecinden tek tip (ho-
mojen) bir ulus inşa etme sürecine geçişin çok önemli bir merhalesidir. 
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi üzerine değerlendirmeye geçmeden önce 
mübadeleyi hazırlayan sürecin son yüzyılının kısa bir arka planını vermek 
gerekir. Çünkü bu arka plan verilmeden mübadeleyi anlamak mümkün 
olamayacaktır.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesini Hazırlayan Tarihsel Süreç ve 
Arka Plan

Modern anlamda ulus devletlerin inşası, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve 
yirminci yüzyılın başlarına damgasını vurmuş bir süreçtir. Bu bağlamda 
Balkan toplumları, kökleri 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinden alan libe-
ralizm ile temeli 19. yüzyıl tarihselciliği ve romantikliğine dayanan ulusçu-
luk düşüncesi gibi Batı Avrupa merkezli iki siyasi doktrinden etkilenmiş-
lerdir. Özellikle ulusçu doktrinler bireyden ziyade kolektif bir varlık olan 
ulusa önem atfedilmiştir. Bir toplumdaki bireyleri ancak ulusun bir parçası 
olarak gören ulusçuluk düşüncesi; tanrının insanları milletlere göre böldü-
ğünü; ortak dil, tek bir din, benzer gelenekler ve uzun tarihsel birliktelik 
gibi özelliklerin bireyleri tek bir ulusta bir araya getirdiğini iddia etmektey-
di. Bu noktada liberal ve ulusçu ideolojinin Balkanlar için manası; Osmanlı 
İmparatorluğu gibi çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir yapının dağılması 
sağlanarak yerine anayasal düzenli ulus devletlerin ikame edilmesinden 
başka bir şey değildi.6 Böylece birçok etnik topluluktan oluşan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılmasıyla Balkanlar’da köklü siyasi ve demografik 
değişiklikler gerçekleşmiştir.

Balkanlarda ulusçuluğun hâkim doktrin olarak öne çıkmasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun, idaresi altında yaşayan halkların kendi aralarındaki 
birlik düşüncesini ve daha parlak geçmiş hafızasını muhafaza etmesine 
ortam hazırlaması etkili olmuştur. Bu anlamda Ortodoks kilisesi geçmi-
şin muhafazası ve geleceğe aktarımında önemli bir görev üstlenmiştir. 
Ortodoks halk için mümkün olan tek bir eğitimin yürütücüsü olarak kili-
se kurumu, üyelerine Müslümanlardan tamamen farklı ve üstün oldukları 
fikrini aşılayarak beyinlerinde Müslümanların ötekileştirilmesine ortam 
hazırlamıştır. Bundan başka kilise, popüler bir dini literatür ile kendi inanç 
sistemi içerisinde azizlerin, şehitlerin ve kahramanların hayat hikayelerini 
sürekli anlatarak geçmişi diri tutmuştur. Yine kilise üzerinden gerçekleş-

6  Bkz.: Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 18. ve 19. Yüzyıllar, C. I, (Çev. İhsan Durdu, Haşim-Gül-
çin Koç), Küre Yayınları, İstanbul 2006, s. 195-198.
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tirilen dini sanat geçmişteki yöneticileri portre ve sembollerle üreterek, 
Hıristiyanlara atalarının bir dönem hâkim oldukları Bizans başta olmak 
üzere, Bulgar ve Sırp krallıklarını hatırlatmıştır. Okuma yazma bilmeyen 
Hıristiyan köylülere tarih algısını oluşturmak için başvurulan yol ise, sözlü 
epik ve popüler şiirler üzerinden geçmişe dair hikaye anlatan, halk ara-
sında dolaşan kişiler kurguluyordu. Bu hikâyelerin en eskileri arasında 
10. yüzyılda Bizans sınır savaşçılarının Müslüman Araplara karşı kahra-
manlıklarını anlatan Yunan şarkıları öne çıkmaktaydı. Daha sonrasında 
ise İstanbul’un düşüşünü anlatan ulusal trajediler tekrar tekrar işlendi. 
Ekonomik durumları iyi olan Yunanlılar edebi dil sorunu üzerine gitti. 
Konuşulan birçok Yunan ağzından çağdaş bir yazı dilinin oluşumunda 18. 
yüzyılın son çeyreğinde Viyana’da basılmaya başlanan Yunanca kitaplar 
ve Aydınlanma düşüncesinden etkilenen edebi şahsiyetler çok etkili oldu. 
Böylece din, dil ve tarih birliğinin sağlanması Yunan ulus devletinin kurul-
masında temel oluşturdu.7

Yunan ulusçuluğunu harekete geçmesine katkıda bulunan olgulardan 
biri de hiç şüphesiz 18. yüzyılda ticaretin canlanmasına bağlı olarak ikti-
sadi koşulların gelişmesidir. Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasın-
daki ticaret Balkanlar üzerinden hızla artarak; Avusturya-Macaristan ve 
Rusya’nın politikaları, genelde Balkan özelde ise Rum tüccar ve gemicile-
rin lehine koşulların oluşmasına ortam hazırlamıştır. Karadeniz’in kuzeyi-
ne yerleşen Rusya’nın taşıma ticaretinin büyük bir kısmı Küçük Kaynarca 
Antlaşması’na göre Rus bandırası taşıyan Rum gemi sahiplerinin elindeydi. 
Uluslararası ticaret görece Rumlar başta olmak üzere Ermeniler, Yahudiler 
ve diğer Ortodoks Hıristiyanlar gibi imparatorluğun gayrimüslim tebaa-
sının elinde bulunuyordu. Yerel dili bilemeyen ve bölgesel ticaretin usul 
ve kaidelerinden uzak Avrupalı tüccarlar Ortodoks Rumları aracı ve ter-
cüman olarak kullanıyordu. Rumların ticari aracılıktaki tekelleri gemi sa-
hipliği, inşaatçılık ve tayfalık gibi deniz ticaretinin bütün alanlarındaki 
maharetleri bu alanlarda da onları imparatorluk tebaası arasında öne çıka-
rıyordu. Fransız donanmasının Napolyon Savaşları sırasında Akdeniz’den 
çekilmesiyle birlikte Rum gemileri taşıma ticaretinin neredeyse tamamına 
hakim oldular. İngiltere’de başlayarak Batı ve Orta Avrupa’yı etkileyen sa-
nayi inkılâbı bütün Avrupa’da toplumsal bir dönüşüme neden olmuştur. 
Coğrafi olarak Avrupa’ya yakın konumdaki Balkanlar, kısa sürede fabrika-
ların hammadde ve artan şehir nüfuslarına besin maddesi sağlama nokta-
sında da öne çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun dış ticaretinde etkili 
olan Ortodoks Rum tüccarlar yabancı ülkelere gittiklerinde buralardaki 
hükümet sistemleriyle kendilerininki arasında mukayese yapma şansı bul-
dukları gibi buralarda gelişen siyasi doktrinlerle de tanışma imkânı elde 
etmişlerdir. Özellikle Fransız Devrimi’nin yaydığı fikirlerden etkilenen bu 
tüccarlar diğer Balkanlı ulusları gibi Yunan bağımsızlık hareketinin gele-
cekteki lider kadrosu içinde yer alacaklardır.8

7  Bkz.: Jelavich, age, s. 198-203.

8 Bkz.: Jelavich, age, s. 203-210.
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Nihayetinde 19. yüzyılın Orta Avrupa için ulusal bir gelişim çağı olması 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ulusçu hareketleri kuvvetlendirdi. Bununla 
birlikte Yunan İsyanı gibi ulusal isyanların organizasyonu Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yer alan seküler bir liderliğin eliyle gerçekleşti.9 Her 
ne kadar ulusçuluğun öne çıkışında Avrupa’dan devşirilen siyasal kurum-
lar etkili olmakla birlikte isyanların temelinde yerel koşullar, yöneticile-
rin tutumları,10 Osmanlı yönetiminin Yunan toplumuna doğrudan ulaşma 
araçlarından mahrum oluşu da belirleyici olmuştur. Bu noktada Osmanlı 
devlet idaresi yükselen ulusçuluk fikrine karşı; genel anlamda Müslüman 
ve gayri müslim tebaayı Osmanlıcılık fikri altında birleştirmeye dönük po-
litikalar geliştirmiştir.

Balkanlar 19. yüzyılda Büyük Devletlerin çatışma sahası haline gelmiş-
tir. Özellikle 1878 Berlin Kongresi’nden sonra Büyük Devletler Osmanlı 
İmparatorluğu’nun nasıl parçalanacağı ve bu parçalanmadan payla-
rına nerelerin düşeceği konusunda politikalar üretmişlerdir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan halkların isyanları ve isyanlara Avrupalı dev-
letlerin müdahalesi gibi konuların etrafında dönen sorunlar yumağı kısa-
ca Doğu Sorunu olarak nitelendirilmekte olup;11 bu durum Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazanması ve Megali İdea12 çerçevesinde topraklarını geniş-
letmesi sürecinde de belirleyici olmuştur. Bu bağlamda 1821 yılında çıkan 
bir isyan sonucu Osmanlı İmparatorluğu’ndan ilk ayrılan toprak parçası 
Mora yarımadası olacaktır. 1830 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
kendi aralarında imzaladıkları protokolle bağımsız bir Yunanistan Krallığı 
kurulmuştur. Kısa bir süre sonra bu krallık birliğini sağlayabilmesi için yo-
ğun ulusçu söylemler geliştirmiş, gerçekte Arnavutça/Yunanca konuşan13 
ve Rum Ortodoks dinine inanan bir halkın yaşadığı bu krallığın başına 
1832 yılında Bavyera Wittelsbach hanedanından bir Katolik Alman olan 

9 Yunan İsyanı hakkında detaylı bir çalışma için bkz.: Ali Fuat Örenç, Balkanlarda İlk Dram: 
Mora Türkleri ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, Babıali Kültür Yayıncılık,  İstanbul 
2009.

10 Bu konuda değerlendirmeler için bkz.: Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayın-
ları, İstanbul 1992; Selim Aslantaş, Osmanlı’da Sırp İsyanları, 19. Yüzyılın Şafağında Balkan-
lar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007.

11 Doğu Sorunu hakkında detaylı bir çalışma için bkz.: Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu 
1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, Çev. İdil Eser, YKY, İstanbul 2001.

12 Yunan devletinin kuruluş sınırları dışında olup da Yunanlıların geçmişte yaşamış oldukları top-
rakları kendi siyasi sınırları içine katarak beş denizli (Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz ve 
İyon Denizi) ve iki kıt’alı (Yunanistan ve Batı Anadolu) büyük bir Yunanistan kurma idealidir. 
Geniş bilgi için bkz.: M. Murat Hatipoğlu, Yunanistan’daki Gelişmeler Işığında Türk-Yunan 
İlişkilerinin 101 Yılı(1821-1922), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, 
s. 29-34.

13 1821’de Mora’da isyan edenler daha sonra Yunan Krallığı’nın tebaasını oluşturacaklardır. Bu 
isyancıların birçoğu Yunanca değil Arnavutça konuşuyorlardı. Arnavutça konuşan ve Batı li-
teratüründe doğrudan Arnavut olarak nitelendirilen bu insanlar dini aidiyet bakımından Rum 
Ortodoks idiler. Bu konuda bkz.: Bestami S. Bilgiç, Doğu Karadeniz Rumları. İsyan ve Göç 
(1919-1923), TTK Yayınları, Ankara 2011, s. 3, 10. dipnot.
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Prens Otto kral olarak atanmıştır.14 Uygun iklimi, seyrek nüfusu ve çok az 
sayıdaki ticaret merkezine rağmen yönetim açısından bir takım sıkıntılar 
içinde olan Yunan Krallığı’ndan çok sayıda Rum Ortodoks nüfus Osmanlı 
İmpratorluğu topraklarına özellikle de Batı Anadolu’ya göç etmiştir. Batı 
Anadolu kıyılarının elverişli coğrafi konumu ve ticari çekiciliğinin de etki-
siyle gerçekleşen ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden bu göçler, 
buradaki Müslüman nüfusa göre oranları daha az olan Rum Ortodoksların 
sayısını arttırmıştır.15 Sadece bu durum bile Türk boyunduruğundan kur-
tulmayı asıl amaç olarak belirleyen16 Rum İsyanı’nın ne kadar ulusçu bir 
kalkışım olduğunun sorgulanması için yeterli bir veri olduğu kanaatinde-
yiz.

Yunanistan’ın Mora gibi çok küçük bir coğrafyada kurulmuş olması; 
krallığın Rum Ortodoks halkının karşılaştıkları ekonomik sıkıntılar se-
bebiyle Osmanlı İmparatorluğu’nu tercih etmesine neden oldu. Bununla 
birlikte 1837 yılında Atina Üniversitesi’nin açılmasından sonra özellikle 
Anadolu’daki Rum Ortodoks ahali için Yunanistan, bir çekim merkezi ha-
line geldi. Osmanlı Rumları’ndan pek çok genç eğitim almak için bu üni-
versiteye gitmiştir.17 Bunlardan başka imparatorluktaki yaşam koşulları-
nı beğenmeyen bir kısım Rumlar da Yunan Krallığı’na göç etmeye başla-
mışlardır. Göç edenlerin sayısı Yunanistan’da artmaya başlayınca burada 
asıl Yunan’ın kim olduğu noktasında yerli-göçmen tartışması başlamıştır. 
Tartışmanın taraflarından Moralılar, kendilerinin gerçek Yunan oldukları-
nı, isyan sürecinde asıl mücadeleyi kendilerinin verdiklerini ve bu sebeple 
de devletin asıl sahiplerinin kendileri olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 
Buna karşın göçmenler, Megali İdea düşüncesinin de bir bakıma temelini 
oluşturan; Yunanistan’ın sadece Mora’dan ibaret olmadığını, Yunanistan’ın 
Yunan Krallığı dışında Yunanlıların yaşadığı her yer olduğunu, bu neden-
le bu coğrafyalardan gelen insanların da Yunan olduklarını iddia etmiş-
lerdir.18 Aslında yaşanan bu tartışma; Yunanistan’ın kuruluşuyla birlikte 
başlayan Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Anadolu Harekâtı sonrasında 
Lozan’da imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi anlaşması ve sonra-
sında da devam eden kadim bir tartışmadır.

1830 Yunan Krallığının kuruluşundan 1923 Türk-Yunan Nüfus 
Mübadelesine kadar gelen süreçte Büyük Devletlerin desteğinde Megali 
İdea çerçevesinde gelişen olayları kısaca değerlendirirsek karşımıza şöyle 

14 Hatipoğlu, age, s. 27, s. 30.

15 Bu konuda daha kapsamlı bir değerlendirme için bkz.: Gerasimos Augustinos, Küçük Asya 
Rumları, (Çev. Devrim Evci), Ayraç Yayınları, Ankara 1997, s. 38-48.

16 Bilgiç, age, s. 3.

17 Augustinos, age, s. 248.

18 Bkz.: Bilgiç, age, s. 4.
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bir tablo çıkacaktır: İngiltere’nin 1815’den beri elinde bulundurduğu İyon 
Adaları(Yedi Adalar Cumhuriyeti)’nı19 Kırım Savaşı sırasında Osmanlı 
İmparatorluğu’na saldırmaması karşılığında Yunanistan’a devretme tek-
lifini Kral Otto kabul etmediği için bir süre sonra tahttan indirilmiş ve ye-
rine Danimarkalı George (I. Yorgo) tahta çıkmıştır. Bu durum vesilesiyle 
Yunanistan’ı biraz daha kendi yanına çekmek isteyen İngiltere 1864 yılında 
İyon Adaları’nı Yunanistan’a devretti. 1881-1897 yılları arasında yine Büyük 
Devletlerin müdahaleleri ile Yunanistan lehine sınır düzenlemelerinin ya-
pıldığı yıllardır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı 
İmparatorluğu, Kıbrıs’ı İngiltere’ye bırakırken; 1881 İstanbul Konferansı 
ile Teselya ve Epir’den yaklaşık 13.500 km2lik toprağı ve 290.000 civarın-
da bir nüfusu Yunanistan’a bırakmıştır. Böylece Yunanistan’ın kuzeye doğ-
ru Teselya’yı da içine alarak sınırlarını genişletmesi sağlanmıştır.20

Elefterios Venizelos’un 1910 yılında iktidara gelmesi Yunan Megali 
İdea’sı için de bir dönüm noktası olmuş, bu dönemde politik şartların da 
müsaadesiyle bu düşünce hızla ivme kazanmıştır. Venizelos, Megali İdea 
fikrini Yunanların beyninde romantik bir düş olmaktan çıkararak; tarihi, 
ekonomik, demografik, coğrafi temelde yeniden yorumlamıştır. Bu saye-
de oluşan sosyal ve siyasal ortamı Büyük Devletlerin sempati ve desteği-
ni kazanmak için kullanmıştır. Bu anlamda Büyük Devletler arasından 
en önemli desteği de İngiltere’den görmüştür.21 Nitekim Yunanistan, 
I. Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros 
Mütarekesi’nin ağır hükümleri gereği ülkesinin İtilaf Devletleri tarafın-
dan işgalini engelleyemeyen Osmanlı İmparatorluğu’nun bu durumunu, 
Megali İdea’yı gerçekleştirmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirmiş-
tir. Büyük Devletlerin özellikle de İngiltere’nin desteğini alan Yunanistan, 
15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkararak Anadolu Seferine girişmiştir. Bu 
işgal karşısında Türk Milleti, Mustafa Kemal önderliğinde bir araya ge-
lerek Milli Mücadeleyi başlatmış ve Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de 
gerçekleştirdiği Büyük Taarruz ile birlikte Yunanistan’ın Anadolu Seferi, 
Anadolu Macerasına dönüşerek çok büyük bir yıkımla sonuçlanmıştır. 
Bu olay Yunan tarih yazımında Mikrasiatiki Katastrofi yani Küçük Asya 
Felaketi olarak anılmaktadır.22

Yunanistan, kurulduğu 1830 yılından 1920’lere kadar 65.000 km2lik 
toprağını 170.000 km2 ye, 600.000’lik nüfusunu da neredeyse 5.000.000’a 

19 Yedi Adalar Cumhuriyeti diye anılan İyon Adaları; Korfu, Zenta, Kefalonya, Lefkas, İtaka, Pak-
sos ve Antipaksos’tan oluşmaktadır.

20 Hatipoğlu, age, s. 37.

21 Bkz.: Ahmet Efiloğlu, Osmanlı Rumları Göç ve Tehcir 1912-1918, Bayrak Yayımcılık, İstanbul 
2011, s. 19; Hatipoğlu, age, s. 51-57.

22 Yunanistan’ın Küçük Asya Felaketi konusunda daha detaylı bir değerlendirme için bkz.: Osman 
Akandere-Yaşar Semiz, “1919-1922 Yılları Arasında Yunanlıların Anadolu Macerası ve Küçük 
Asya Felaketi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S:2, (Ağustos 2003), s. 51-85. Ayrıca 
bkz.: Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922), (Çev. Orhan 
Azizoğlu), YKY, İstanbul 1995.
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yükseltmiştir.23 Yaklaşık bir asır gibi kısa bir zaman diliminde bu kadar 
hızlı büyüyen Yunanistan, ancak 1922’de Anadolu’da aldığı ağır yenilgiy-
le durdurulabilmiştir. 1922 yenilgisi Yunan Megali İdeası için de büyük 
bir hezimet olmuştur. Daha da önemlisi Lozan’da imzaladığı nüfus söz-
leşmesi sonrasında Anadolu’dan göçen yaklaşık 1.500.000 civarında Rum 
Ortodoks mübadilin yerleştirme ve besleme problemiyle karşı karşıya ka-
lan Yunanistan; sosyal, ekonomik ve siyasi iç karışıklıklarla karşı karşıya 
gelmiştir.

Zorunlu Bir Göç Hikayesi: 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine 
İlişkin Sözleşme ve Protokol adıyla imzalanan karşılıklı ve zorunlu nüfus 
göçünü esas alan mübadele24 sözleşmesi, uzun ve karmaşık 19. ve 20. yüz-
yılların modern ulus devlet yaratma sürecinin bir parçasıdır. Daha açık 
ifadesiyle; bir arada yaşama kültürüne sahip farklı desenler olarak nite-
lendirilen halkların belli sınırlar içinde aynılaştırılması gereken şeyler 
olarak tanımlandığı sürecin bir merhalesidir. Bu anlamda mübadele söz-
leşmesi, Lord Curzon’un deyimiyle halkların ayrışması25 için yasal çerçe-
venin hazırlandığı ve bunun nasıl uygulandığını gösteren hukuki bir me-
tindir. Bir bakıma insanın insanla trampası anlamına gelen Türk-Yunan 
Nüfus Mübadelesi, Balkan Savaşları’nın sonucunda kararlaştırılan ancak 
I. Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle gerçekleştirilemeyen bir girişimin 
tamamlanmasıdır.26

Mübadele fikri ilk olarak 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında ger-
çekleşen barış görüşmelerinde ortaya atılmış fakat uygulanmamıştır. İlk 
defa Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasın-
da 1913 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile karşılıklı nüfus değişimi 
gerçekleştirilmiş olup,27 bu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan 
Devletleri arasında ileride yapılacak nüfus değişimleri için de bir örnek teş-

23 Bkz.: M. Murat Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan 1923-1954, Siyasal Kitabevi, 
Ankara 1997, s. 3.

24 Mübadele, Arapça bir isim olan “bedel” sözcüğünden türetilmiş olup; bir şeyin başka bir şeyle 
değiştirilmesi, trampa, değiş tokuş anlamına gelmektedir.

25 Renée Hirschon, “Ege Bölgesindeki Ayrışan Halklar”, Ege’yi Geçerken 1923 Türk-Yunan Zo-
runlu Nüfus Mübadelesi, Der. Renee Hirschon, (Çev. Müfide Pekin-Ertuğ Altınay), İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 4.

26 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Ayhan Aktar, “Nüfusun Homojenleştirilmesi ve Ekonomi-
nin Türkleştirilmesi Sürecinde Bir Aşama: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, 1923-1924”, Ege’yi 
Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, (Der.) Renée Hirschon, (Çev. Müfide 
Pekin-Ertuğ Altınay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 119-125.

27 Osmanlı-Bulgaristan arasında daha küçük çapta gerçekleştirilen nüfus mübadelesi konusunda 
geniş bilgi için bkz.: Gülay Özgür, Balkan Savaşları ve Sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı 
Devleti Arasında Arasında Nüfus Göçü, DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2008.
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kil etmiştir.28 Buna göre Bulgaristan’daki Türk azınlığın haklarını güvence 
altına alan antlaşma, her iki devletin ortak sınırı boyunca 15 kilometrelik 
alan içinde kalan köylerin nüfuslarının karşılıklı mübadelesini karara bağ-
lamıştır. Böylece 48.750 Müslüman(=Türk), 46.764 Bulgar’la karşılıklı ola-
rak değiştirilmiştir.29 Ortak sınırdaki on beş kilometrelik alanla sınırlı, çok 
daha dar bir alanda gerçekleşen Osmanlı-Bulgar nüfus değişimine nazaran 
Türk-Yunan nüfus mübadelesi, bir buçuk milyondan fazla insanın hayatını 
etkileyen ve her iki devletin ulusal sınırlarının tamamı30 üzerinden gerçek-
leştirilen bir insan trampası olarak sonuçları çok daha trajiktir. Bununla 
birlikte Türk-Yunan nüfus mübadelesi, azınlıklar sorununu çözmek için si-
yaset üretenlere mübadele fikri uluslararası politikada bir emsal teşkil et-
miş ve daha sonraki süreçte de dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen toplu 
nüfus ihraçlarında bir yöntem olarak kullanılmıştır. Örneğin 1937 yılında 
İngiltere, Filistin üzerindeki mandasının sona ermesiyle birlikte bölgenin 
geleceğini şekillendirmek isterken, Rum mültecilerin yerleştirilmesinde 
tecrübe sahibi bir bürokratın başkanlığındaki bir hükümet komisyonu ma-
rifetiyle Araplar ile Yahudiler arasında Lozan tipi bir mübadeleyi hararetle 
savunmuştur.31 Yine 1944’de Polonya ve Sovyetler Birliği arasında yapılan 
mübadele antlaşması ve 1946’da Çekoslovakya ile Macaristan arasındaki 
nüfus mübadelesi, Türk-Yunan modeli örnek alınarak gerçekleştirilmiş-
tir.32

Lozan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine ilişkin sözleşmesinin madde-
leri üzerinden bir tahlil yapmak gerekirse; 19 maddeden oluşan sözleşme, 
Lozan Barış antlaşmasından ayrı fakat Türk-Yunan her iki tarafın da üze-
rinde uzlaştığı iki metinden biridir.33 Sözleşmede özetle mübadeleye kim-
lerin dahil edileceği, kimlerin hariç tutulacağı, mülklerin tasfiyesinin na-

28 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz.: Selahattin Önder, Balkan Devletleriyle Türkiye Ara-
sındaki Nüfus Mübadeleleri (1912- 1930), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir 1990.

29 Bkz.: Özgür, agt, s. 84-85, s. 88.

30 30 Ocak 1923 tarihli sözleşmenin 2. Maddesine göre; Batı Trakya’da yaşayan 
Müslümanlar(=Türkler) ve İstanbul belediye sınırları içerisinde yaşan Rumlar dahil edilme-
miştir. Sözleşmenin tam metni için bkz.: İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları I. 
Cilt (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 177-184. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış 
Antlaşması’nın 14 maddesi ile de, Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada(Tenedos)’da yaşayan Rum-
Ortodoks halk, mübadele dışında bırakılacaktır. Lozan Barış Konferansı’nın Türkçeye çevrilmiş 
tam metni için ayrıca bkz.: Seha Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar- Belgeler, 8 Cilt, 
YKY, İstanbul, 2003.

31 Bkz.: Bruce Clark, İki Kere Yabancı, (Çev. Müfide Pekin), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul 2008, s. XV.

32 Bkz.: Onur Yıldırım, Diplomasi ve Göç Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, s. 13.

33 Diğeri, aynı gün imzalanan: “Sivil Rehinelerin Geri Verilmesine ve Savaş Tutsaklarının Müba-
delesine İlişkin Türk-Yunan Anlaşması” idi. Bkz.: Baskın Oran, “Kalanların Öyküsü”, Ege’yi 
Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Der. Renée Hirschon, (Çev. Müfide 
Pekin-Ertuğ Altınay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 162.
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sıl yapılacağı gibi konuları içermektedir. Sözleşmenin ilk maddesine göre 
zorunlu mübadele “Türk topraklarında yaşayan Rum Ortodoks dininden 
Türk vatandaşları ile Yunan topraklarında yaşayan Müslüman dininden 
Yunan vatandaşları” kapsıyordu. 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak ger-
çekleştirilecek olan mübadeleye tabi olan mübadillerin, Türk ve Yunan 
hükümetlerinin izni olmadan her iki ülkeye de yaşamak için yerleşmeleri 
mümkün olamayacağı kesin bir dille ifade edilerek kendilerine seçme hakkı 
tanınmamıştır. Mübadelenin zorunlu olmasını isteyen İngiltere olmuştur. 
Konferansa da başkanlık eden Lord Curzon ve onun şahsında müttefiklerin 
asıl amacının, I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı, Avusturya-Macaristan 
ve Rusya İmparatorluklarının yıkılmasından sonra ulus eksenli inşa edi-
len yeni dünya düzeni içinde azınlıklar sorununa radikal bir çözüm bulma 
gayretleri olduğu anlaşılmaktadır.34 Uygulamada bu çözüm arayışı, müba-
dele sözleşmesi örneğinde olduğu gibi, devletlerin çıkarları, geri dönülmez 
ve telafi edilemez bir şekilde insanların meşru haklarının önüne geçirilmek 
suretiyle gerçekleştirilebilmiştir.

Sözleşmenin ikinci maddesi yerlerinde kalmalarına izin verilenlerin 
(établi) istisnalarını belirlemektedir. Buna göre İstanbul’da oturan Rumlar 
ve Batı Trakya’da oturan Müslümanlar mübadelenin kapsamı dışındadır. 
Burada 30 Ekim 1918’den önce İstanbul Belediyesi sınırları içinde yerleşmiş 
olan İstanbul Rumları kastedilmektedir. İlk maddenin aksine bu maddede 
sadece Rum denilmekte, Rum Ortodoks dinine bir vurgu yapılmamakta-
dır. Çünkü İstanbul’da sayıları Ortodokslara göre çok daha az olan Katolik 
Rumların yanında Yunan uyruğundan olan Rumlar da yaşamakta idi. Batı 
Trakya Müslümanları denilirken de 1913 Bükreş Antlaşması’nın koymuş 
olduğu sınır çizgisinin doğusundaki bölgede yerleşik olan Müslümanlar 
işaret edilmektedir. Bu maddeye göre yaklaşık 130 bin Müslüman(=Türk) 
Batı Trakya’da ve bir o kadar Rum ahali de İstanbul’da kalmıştır.35 Bu 
madde her iki taraf için homojen bir ulus devlet inşa etme sürecinde; ulus 
devlet içerisinde kadimden beri diğerleriyle birlikte yaşayan bir kısım in-
sanları azınlık olarak tanımlarken, daha sonraki süreçte de her iki devlet 
nezdinde bir azınlıklar probleminin doğuşunu hazırlamıştır.

Türkiye için çok önemli olmasına rağmen hakkında çok az şey bildiği-
miz 1923 zorunlu nüfus mübadelesi karmaşık bir olaydır. Bununla birlikte 
mübadeleyi tam olarak anlamak ve yorumlayabilmek için daha fazla araş-
tırmaya ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Çünkü Türkiye’de mevcut literatürde 
mübadele konusu üzerine araştırmalar son derece yeni ve var olan araş-
tırmalar da bir giriş niteliği taşımaktadır. Üniversitelerde yeterince konu 
üzerine araştırma yapılmadığı gibi; var olanlar kamuoyuna mal edileme-
miştir. Nüfusunun neredeyse % 50’si doğrudan veya dolaylı olarak göçle 

34    Oran, agm, s. 163.

35  Oran, agm, s. 167.
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ilgili sorunları yaşamış olan bir toplumda zorunlu göç, mübadele konusu-
na gerek Türkiye’de tarihçilerin gerekse siyasi erkin son derece duyarsız 
ve bir o kadar ilgisiz kalmış olduğu görülmektedir. Bu durumu Justin Mc 
Carty, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerine, tercihlerine ve 
yaklaşımlarındaki köktenci değişmelere bağlamaktadır. Türkiye tarihinin 
son yüz elli yılı Batı’ya karşı mücadeleyle geçmiş ve bu mücadele sonucun-
da Türkiye’yi kuran kadrolar, köklü bir batıya yöneliş stratejisi başlatarak, 
iki toplum arasındaki var olan güvensizlikleri ve düşmanlıkları gündemde 
tutacak yaklaşımları sergilemek yerine, geçmişe bir sünger çekmeyi gerekli 
görmüşlerdir. Bunların dışında konuya dair ilgi eksikliğinin sebepleri ara-
sında toplumu ve bireyi ilgi alanlarından dışlamayı alışkanlık haline ge-
tirmiş olan Türkiye’deki geleneksel tarih anlayışı da vardır.36 Türkiye’deki 
durumun aksine mübadele Yunanistan’da daha ilk günlerden kamuoyu-
nun gündemine oturmuş, mübadillerin yerleştirildiği neredeyse her şehir-
de dernekler kurulmuş ve sonrasında da konuyla ilgili akademik çalışmalar 
başlatılmıştır.37 Yunanistan’da mübadeleyle ilgili yapılanlardan en önem-
lisi ve kayda değeri, on binlerce sayfayı bulan sözlü tarih çalışmalarıdır. 
Günümüzde bu kayıtlar Atina’daki Küçük Asya Arşivi’nde araştırmacıların 
hizmetine sunulmuş vaziyettedir.38

Türkiye’de mübadele konusuna akademik anlamdaki ilginin 1990’lı yıl-
ların ortalarında Kemal Arı’nın hazırladığı Büyük Mübadele adlı kitabıyla 
başlamış olduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır.39 Bu kitaptan 
sonra Mehmet Çanlı,40 Ayhan Aktar,41 Nedim İpek,42, Mehmet Ali Gökaçtı,43 

36 Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul 1995, s. 389.

37 Mübadelenin Türk edebiyatında çok sınırlı olarak yer almasının nedenleri üzerine bir değerlen-
dirme için bkz.: Herkül Millas, “Türk Edebiyatında Nüfus Mübadelesi, Metinlerin Arasındaki 
Fısıltı”, Ege’yi Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, (Der.) Renée Hirschon, 
(Çev. Müfide Pekin-Ertuğ Altınay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 
2007, s. 329-346.

38 Anadolu ile ilgili en kapsamlı arşivlerden biri Yunanistan’da Atina’da bulunan Küçük Asya 
Araştırmaları Merkezi’dir. Bu arşiv, Anadolu Rumlarının Anadolu’daki hayatları ve mübadele 
ile Yunanistan’a gidiş öykülerini toplam üzere kurulmuş bir arşivdir. Rumların Anadolu’dan 
mecburi ayrılışları hakkında 1950’li, 1960’lı yıllarda yapılan sözlü tarih görüşmelerini içeren ve 
bu merkez tarafından hazırlanan bir çalışma için bkz.: Göç / Rumlar’ın Anadolu’dan Mecburi 
Ayrılışı (1919-1923), (Der.) Herkül Millas, (Çev. Damla Demirözü), İletişim Yayınları, İstanbul 
2002.

39 Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), TVY Yayınları, İstanbul 
1995.

40 Mehmet Çanlı, Milli Mücadele Döneminde Türk-Yunan Esirleri ve Mübadelesi (1920-1923), 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1993.

41 Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul 2000.

42 Nedim İpek, Mübadele ve Samsun, TTK Yayınları, Ankara 2000.

43 Mehmet Ali Gökaçtı, Nüfus Mübadelesi Kayıp Bir Kuşağın Hikayesi, İletişim Yayınları, İstan-
bul 2002.
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Emin Akdağ,44 Onur Yıldırım,45 Mihri Belli,46 Cahide Zengin Aghatabay47 
gibi araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar sayesinde mübadele ko-
nusu yakın dönem Türkiye tarihinin gündemine girmiştir. Bunlardan baş-
ka Baskın Oran’ın mübadele konusundan ziyade azınlıklar sorunu üzerine 
yoğunlaşan, ilk baskısını 1986 yılında yapan ve 1991’de genişletilerek tek-
rar yayınlanan Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu adlı çalışma-
sını da burada anmak gerekir.48

Ülkemizde mevcut literatürde bugüne kadar yapılan çalışmalarda mü-
badele, genellikle “ders alınacak bir örnek” ve bir “başarı hikayesi” olarak 
sunulmuştur.49 Mübadelenin yol açtığı pek çok ekonomik ve sosyal sorun 
ve her iki tarafın da azınlık nüfusunun büyük bir çoğunluğunu göçmene 
dönüştürerek bir bakıma cezalandırmasını, insanların yurtlarının ve geçim 
yollarının kaybını içeren büyük acılar ve sosyal, ekonomik ve kültürel bağ-
larının tahribatı şaşırtıcı bir şekilde ikinci plana atılmıştır. Diğer yandan 
Yıldırım, Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesinin sebep ve sonuçlarının 
ayrıntılı bir şekilde ele alındığı çalışmalarda iki önemli kusura dikkatleri 
çekmektedir. İlk olarak, Rumların ve Türklerin Osmanlı yönetimi altında 
yüzyıllar boyunca neredeyse tamamen barış içinde bir arada yaşamış ol-
duğu gerçeği göz ardı edilerek, Mübadele Antlaşması’nın kapsamında olan 
Anadolu Rumlarının ve Rumeli Müslümanlarının(=Türklerinin) nüfusu-
nun birbirlerine karşı sürekli etnik temelli bir şiddet uyguladıklarının farz 
edilmesidir. İkincisi ise, genel olarak Mübadele Antlaşması’nın koşulları 
yerine getirilirken, mülklerin tasfiyesi ve göçmenlerin kayıplarının tazmin 
edilmeleri sorunlarını da içeren konuların, antlaşma tarafından öngörül-
düğü gibi gerçekleştirildiğinin varsayılmasıdır.50

Literatürde mübadelenin iki ülke halkları üzerindeki toplumsal, kül-
türel, siyasi ve ekonomik yönden çok yönlü ve uzun süren etkileriyle il-
gili çok az çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de konunun bu yönlerini işa-
ret eden akademik çalışmaların ise 2000 Kasımında ikinci kuşaktan beş 
mübadilin başlattığı “Büyük Mübadele Çocukları Çağrısı”na cevap veren 
23 kişinin girişimiyle kurulan “Lozan Mübadilleri Vakfı”nın çabalarıyla 
başladığı bir gerçektir (Belli 2006). Lozan Mübadilleri Vakfı’nın on yıllık 

44 Emin Akdağ, Unutulan Büyük Göç, Zaman Kitap, İstanbul 2005.

45 Onur Yıldırım, Diplomasi ve Göç Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Yayınları, İstanbul 2006.

46 Mihri Belli, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ekonomik Açıdan Bir Bakış, (Çev. Müfide Pekin), 
Belge Yayınları. İstanbul 2006.

47 Cahide Zengin Aghatabay, Mübadelenin Mazlum Misafirleri Mübadele ve Kamuoyu 1923–
1930, Bengi Kitap Yayınları, İstanbul 2007.

48 Baskın Oran, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Bilgi Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 
1991.

49  Yıldırım, age, s. 13.

50  Yıldırım, age, s. 9, s. 19.
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çalışmaları sonrasında mübadele denilen tarihsel olayın, kamuoyunun ve aka-
demik dünyanın gündemine gelmesinde etkili olmuştur. Yunanistan’dakinin 
aksine Türkiye’de zorunlu göçün üzerinden 77 yıl geçtikten sonra mübadil-
lerin kendilerini açıkça ifade edebildikleri bir derneğin ve bu derneğe bağlı 
şubelerin kurulabilmiş olması olayın hazin bir tarafıdır. Yine 17 Ağustos 1999 
Marmara ve birkaç hafta sonrasındaki 7 Eylül Atina depremlerinin mübade-
le edilmiş halkları karşılıklı olarak harekete geçirmesi ve bu duyarlılığın son-
rasında Türkiye’nin bu konudaki ilk etkin sivil toplum kuruluşu olan Lozan 
Mübadilleri Vakfı’nın temellerinin atılması da olayın bir başka hazin tarafını 
oluşturmaktadır.

Literatürde Türk-Yunan zorunlu nüfus göçü üzerine ayrıntılı bir değerlen-
dirme yaptığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Mübadeleye tabi tutu-
lan nüfusun iskânı sırasında bazı hataların yapıldığı görülmektedir. Örneğin 
Yunanistan’da Drama, Serez, Kavala gibi bölgelerde tütüncülük yaparak haya-
tını kazanan göçmenlerin Anadolu’da tütün ekiminin mümkün olamayacağı 
bölgelere yerleştirilmiş olmaları; diğer yandan geldikleri bölgelerde buğday, 
arpa, çavdar gibi ürünleri yetiştiren göçmenlerin de bağ ve zeytinliklerin yo-
ğun bulunduğu bölgelere yerleştirilmeleridir. Bu süreçte zorunlu iskâna tabi 
olan göçmenler geldikleri yerlerde bildikleri buğday üretimini gerçekleştire-
bilmek için yetişmesi yüzyıllar alan zeytin ağaçlarını keserek buralarda buğday 
yetiştirmeye çalışmışlardır. Sonuç tahmin edilebileceği gibi olumsuzdur. 18. 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı periferisinde başlayan çözülmey-
le birlikte Balkanlar, Kafkaslar başta olmak üzere yoğun bir muhacir nüfusu 
Osmanlı İmparatorluğu iskân edebilme başarısını göstermiştir. Buna karşın, 
Osmanlı dönemine nazaran sayıları daha az, yaklaşık 400 bin civarında olan 
mübadillerin yerleştirilmesinde bir takım aksaklıkların yaşanmasını bazı 
sebeplere bağlamak mümkündür. Bunlar arasında en önemlisi Türkiye’den 
giden Rumların genellikle şehirli ve esnaf nüfusu oluşturmalarına karşılık 
Rumeli’den gelenlerin daha çok köylü ve çiftçi olmalarıdır. Milli Mücadele sü-
recinde bazı köyler yakılmamış, devletin henüz otoriteyi tesis edemediği savaş 
sonrasında yaşanan karmaşada Rumlara ait taşınmazlar bir kısım kimseler 
tarafından fuzuli işgal edilmemiş olsa bile; Müslümanlar ve Rumlar arasın-
daki bu toplumsal köken farkı iskân sırasında bazı problemlerin yaşanması-
nı kaçınılmaz kılacaktır. Diğer taraftan Ankara hükümetinin elinde idare et-
tiği toplum hakkında sağlıklı bir istatistik verilerin hazır olmayışı, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminden kalanların ise on yıllık savaş sonucunda kullanı-
lamaz hale gelişi de etkili olmuştur.51

Mübadeleye tabi tutulan nüfusun giden 1,2-1,3 milyon civarındaki gayri-
müslim nüfusa karşılık 400-500 bin civarında bir Müslüman nüfus gelmiş-
tir. Gelenler ve gidenler arasındaki bu açık ara farka karşılık Türkiye’ye ge-
len mübadillerin fuzulu işgal gibi değişik gerekçelerle konut sıkıntısı çektik-
leri bir gerçektir. Bununla birlikte 5 milyon civarında bir nüfusa sahip olan 
Yunanistan’da mübadillerin çektikleri sıkıntı Türkiye’ye gelenlere nazaran çok 
daha fazla olduğu bir gerçektir. Savaş sonrası bir yıkım yaşayan Yunanistan 

51  Aktar, agm, s. 141-142.
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mevcut nüfusunun 1/5’inden daha fazla bir nüfusu iskan etme problemiyle 
karşı karşıya gelmiş; bu iş için kendi kaynaklarının yetersizliği bu devleti 
dışarıdan kredi almaya yöneltmiştir. Bu nedenle ekonomik bağımlılıktan 
kurtulamayan ve sonrasında ekonomik sıkıntılar yaşayan Yunanistan 20. 
yüzyılın son çeyreğine kadar mübadillerin iskanını tamamlayamamıştır. 
Öyle ki Anadolu’dan göç ettirilip Pire limanındaki baraka tipi konutlara 
yerleştirilen mübadiller 1970’lerde hala bu konutlarda yaşamaya devam 
ettikleri düşünülürse;52 Yunanistan’daki tablonun görülmesi açısından 
önemli olacaktır. Yunanistan’daki mübadillerin karşılaştıkları en önemli 
sıkıntı ise Yunan toplumuna entegrasyon problemi olmuştur. Anadolu’nun 
değişik bölgelerinden göç eden mübadiller uzun yıllar Yunanistan’ın otok-
ton halkı tarafından kabul edilmeyerek “Türk tohumu” şeklinde ithamlara 
maruz bırakılmışlardır. Doktora tez hazırlığımız sırasında saha araştır-
ması sebebiyle bulunduğum Drama, Kavala, Sarışaban ve Selanik’te mü-
badelenin üzerinden seksen yılı aşkın bir süre ve aradan iki nesil geçtiği 
halde mübadillerin Türkçe anlıyor hatta konuşamaya devam ediyor olu-
şu bu ülkede yaşanan entegrasyon problemiyle alakalı görünmektedir. 
Yunanistan’a geldiklerinde büyük bir kısmı Yunanca bilmediği anlaşılan 
Anadolu Rumları’nın evlerinde özellikle aile içinde doğdukları vatanları-
nın dili Türkçeyi konuşmaya ve yaşatmaya devam ettikleri anlaşılmakta-
dır. Yine bu mübadillerin pek çoğu soyadı olarak Anadolu’da kendilerine 
söylenen Türkçe lakapları soyadı olarak yaşatmaya devam etmişlerdir.

Sonuç ve Öneriler
Homojen bir Türkiye’nin oluşumunda çok önemli bir yere sahip olan mü-
badelenin, literatürde bugüne kadar daha çok diplomatik yönden ders alın-
ması gereken bir örnek ya da bir başarı hikayesi olarak ele alındığı görül-
mektedir. Son yıllarda mübadele üzerine yapılan araştırma sayısı gittikçe 
artmış olmasına rağmen konunun çalışılmayı bekleyen pek çok yönünün 
olduğu da bir gerçektir. Bugüne kadar yapılan mevcut çalışmaların, 1930’a 
kadar devam eden mübadelenin yoğunlaştığı 1923-25 yılları üzerine odak-
landığı, Ege’nin her iki yakasında da mübadeleden önce yaşananlarla mü-
badillerin Türkiye’ye geldikten sonra yaşadıklarının pek fazla mercek altı-
na alınmadığı görülmektedir. Özellikle mübadelenin sosyo-ekonomik bo-
yutu literatürde yeterince irdelenmemiştir. Bu bağlamda mübadele edilen 
halkın yerleştirildikleri bölgelerde karşılaştıkları güçlükler, sosyal hayata 
uyum sağarken yaşadıkları sıkıntılar literatürde çok da üzerinde durulan 
konular olmamıştır. Diğer taraftan Yunanistan’dan zorunlu göçe tabi tu-
tulan Müslüman halkın yaşadıkları yerlerde uğraşı alanlarıyla Anadolu’da 
yerleştikleri yerlerdeki uğraşı alanlarının karşılaştırması yapılabilir. Bu 
anlamda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde peyder pey açılmaya devam 

52 Renée Hirschon, Mübadele Çocukları, (Çev. Serpil Çağlayan), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstan-
bul 2000; s. XV-XVIII.
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eden mübadele evrakı içerisindeki verilerden hareketle konunun eksik ka-
lan sosyo-ekonomik boyutu tamamlanabilir. Örneğin mübadiller için ha-
zırlanan mübadele tasfiye talepnamesi belgesi içerisinde “arazisinde yetiş-
tirdiği mahsulat nevi” şeklinde geçen kısımda; mübadillerin geldikleri yer-
lerin iklim şartlarına ve yetiştirdikleri ürünlerin durumuna uygun bölgele-
re iskan edilip edilmedikleri spesifik anlamda incelenebilir. Yetiştirdikleri 
ürünler yönüyle iskan edildikleri yerlerde bir devamlılığın söz konusu olup 
olmadığına bakılabilir. Mübadillerin gelip yerleştirildikleri bölgelerde mü-
badele antlaşmasının öngördüğü mal ve mülklerin adil bir şekilde bu ai-
lelere verilip verilemediği, malların dağıtımında eşit bir paylaşım gerçek-
leşmemişse bunun nedenlerinin neler olduğu literatürde konunun eksik 
kalan diğer yönleridir. Öte yandan yine mübadillerin tasfiye talepnameleri 
verilerinden yola çıkarak mübadillerin Yunanistan’da yaşadıkları bölgeler-
deki sosyo-ekonomik durumları üzerine kolektif çalışmalar yapılabilir. Bu 
sayede gelenlerin mübadele sürecinde Yunanistan’daki taşınır taşınmaz 
mal varlıklarına karşılık gelen mal-mülkü Türkiye’de yerleştirildikleri yer-
lerde ne oranda karşılığını alıp-alamadıkları da ortaya çıkarılabilir.

1923 Mübadelesi’nin daha iyi anlaşılabilmesi için literatürde bundan 
sonraki çalışmalardan beklenen ise, kitlesel zorunlu göçün her iki ülkeyi 
nasıl etkilediğinin daha detaylı bir şekilde ortaya konulmaya ve bunun öte-
sinde de her iki ülkede çok farklı yerlere yerleştirilmiş mübadilleri kap-
sayacak şekilde alan araştırmaları yapılarak mübadelenin uzun vadede 
halklar ve halkların kültürü üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmaya ihti-
yaç vardır. Bunun yapılabilmesi için de bugüne kadar büyük ölçüde ulusal 
sınırlar içinde hapsolmuş bilgilerin yeniden gözden geçirilerek mübadele 
konusunun tekrar ele alınması gerekir. Türkiye’de hayattan geçmekte olan 
birinci kuşak mübadillere ulaşılarak bir an önce sözlü tarih çalışmaları-
nın, bütün geç kalınmışlığa rağmen tamamlanması gerekmektedir. Bu ça-
lışmaların daha hızlı yürütülebilmesi için ise, mübadillerin yoğun olarak 
yerleştirildiği Karadeniz, Batı Anadolu veya İç Anadolu bölgelerinde bazı 
üniversitelerde Mübadele Araştırmaları Merkezleri kurulabilir. Sonuç ola-
rak mübadele, en az Yunanistan’daki kadar, hak ettiği ölçüde ve detaylı bir 
şekilde hala ele alınmayı bekleyen bakir bir konu olarak akademik dünya-
nın karşısında duran bir olgudur.
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Ideas on “Mübadele” as a forced migration story

İsmail ARSLAN

Abstract

The concept of forced migration brings the stories of lives which had to be re-formed from scratch 
into mind. 1923 Greco-Turkish population exchange is an important migration story that enforce 
the researchers to re-think the history of the last two centuries of both countries. The above menti-
oned ‘population exchange’ (mübadele) has been presented as a success story and as an exemplifier 
for diplomatic maneuver in literature so far. In this study, however, some ideas on other aspects of 
mübadele are given. By analyzing the historical course and background mübadele is reconsidered.

Key Words: Forced migration, “mübadele”, 1923 Greco-Turkish population exchange.

Zorunlu Bir Göç Hikayesi Olarak “Mübadele” Üzerine Bazı Düşünceler

İsmail ARSLAN

Özet

Zorunlu göç olgusu, yeniden kurulmak durumunda kalan yaşamları da beraberinde getirmektedir. 
1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, her iki ülkenin son iki yüzyıllık tarihi içinde üzerinde 
düşünülmeyi gerektiren önemli bir zorunlu göç hikayesidir. Bu çalışmada literatürde daha çok dip-
lomatik açıdan ders alınması gereken bir örnek ya da bir başarı öyküsü olarak anlatılan mübadele 
olgusu üzerine bazı düşüncelere yer verilmiştir. Mübadeleyi hazırlayan tarihsel süreç ve arka plan 
ele alınarak mübadele üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Göç, Mübadele, 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi
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Balkan Savaşları Sonrasında 
Ortaya Çıkan Göç Hareketleri ve 
Muhacirlere Yapılan
Sosyo-Ekonomik Yardımlar

Tuncay Bilecen

Öğr.Gör.Dr. Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksekokulu

Giriş

Osmanlı Devleti’nin tarihi bir “göç tarihi” olarak da okunabilir. Beylikten 
imparatorluğa uzanan gelişim çizgisinde, coğrafi olarak da alanını genişle-
ten ve üç kıtaya yayılan bir devlet için şüphesiz göçün ayrı bir yeri vardır. 
Yüzyıllar boyunca peyderpey Anadolu dışına akan nüfus, kaybedilen sa-
vaşlar ve yaşanan toprak kayıplarıyla birlikte bu sefer yaklaşık olarak iki 
yüz yıl sürecek olan geri dönüş macerasına başlamıştır.

Geriye doğru göçlerin tarihini Viyana Kuşatması’na kadar uzatmak 
mümkündür. Ancak Osmanlı Devleti’nin asıl göç sorunuyla yüzleştiği sa-
vaşlar Kırım Savaşı ve 93 Harbi (1877-1878) olmuştur. Özellikle 93 Harbi, 
devleti yüz binlerce muhacirin iskân sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. 
Göçler, 93 Harbi’nden Balkan Savaşlarına kadar artıp azalan yoğunluk-
larda devam etmiş, Balkan Savaşları ile birlikte ise tekrar tepe noktasına 
ulaşmıştır. 

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı arifesinde yaklaşık 3 milyon kilomet-
rekarelik toprak parçasının 1.1 milyon kilometrekaresini kaybetmişti. Bu 
kayıpların başında Osmanlı Avrupası geliyordu. Osmanlı Devleti’nin si-
yasal çekişmeler bakımından da olağanüstü bir dönemden geçtiği sırada1 

1 “İkinci Meşrutiyetin en bunalımlı dönemi, Mebusan Meclisi’nin 1911 (18 Ocak) feshi ile başla-
mıştır ve Mahmut Şevket Paşa suikasti ile (12 Haziran 1913) başka bir biçime dönüşerek son 
bulmuştur. Bir yılı biraz aşkın bu süreç içinde (on üç buçuk ay) görülen gelişmelerin hızına ve 
değişikliğine, ne daha önce ne de daha sonra rastlanmıştır ve siyasal bilançosu da hayli yüklü-
dür. İki kez Mebusan feshi (1911, 1913) dört hükümet değişimi (Küçük Sait Paşa, Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa, Kıbrıslı Kâmil Paşa ve Mahmut Şevket Paşa kabineleri), iki savaş (Trablusgarp ve 
Balkan Savaşları) iki komplo (Bâb-ı-âlî Baskını ve Mahmut Şevket Paşa suikastı).” Tarık Zafer 
Tunaya, II, s.344
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yaşanan bu göçler devletin siyasal, ekonomik ve sosyal yapısında ciddi de-
ğişimlere yol açmıştır. 

Bu makalede; Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan göç hareketle-
riyle birlikte İttihat ve Terakki fırkasının değişen iskân siyaseti, göçlerin 
demografik yapıda meydana getirdiği değişiklikler, muhacirlere yönelik 
yapılan sosyo-ekonomik yardımlar ve muhacirlerin ekonomik ve sosyal 
yaşama katkıları ele alınacaktır.  

Balkan Savaşları: Büyük Bozgun 

Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti’nin olağanüstü bir iç karışıklık yaşadı-
ğı sırada patlak vermiş ve çok kısa sürede ordunun çözülmesi ve Avrupa 
topraklarının neredeyse tamamının kaybedilmesiyle neticelenmiştir. 
Mağlubiyetin bu kadar çabuk olacağını ne Batılı büyük güçler ne de savaşın 
tarafları beklemektedir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin tecrübesiz-
liği, savaşın arifesinde 120 tabur eğitimli askerin terhis edilmiş olması ve 
ordudaki subaylar arasında iyice açığa çıkan  politik çatışmalar mağlubiye-
te gerekçe olarak gösterilmiştir (Gökaçtı, 2002: 27).  Goltz Paşa, I.Balkan 
Savaşı’nın sonunda kaleme aldığı eserinde, bu durum için: “Politika, su-
baylar topluluğundan tart edilip uzaklaştırılmalıdır. Bunun doğruluğunda 
şüphe yoktur. Osmanlı subayları yaşantısına siyasetin girmesi ve işlemesi 
bizim düşündüğümüzden bambaşka bir şekilde etki göstermiştir” (Goltz, 
1970: 13) demektedir.

Balkan Savaşı sırasında Üçüncü Kolordu Komutanı olarak Bulgarlara 
karşı savaşan Mahmut Muhtar Paşa, anılarını yazdığı kitapta, “Düşman 
hakkında, henüz net bir bilgi yoktu. Bulgar Ordusu’nun toplanma merkez-
leri, taksimi ve tevzii ile savaş düzeni hakkında hiçbir bilgiye sahip değil-
dik” diyor. Mahmut Muhtar Paşa’nın anılarından Balkan Savaşları sırasın-
da ordunun içinde bulunduğu durum ve yaşanan bozgun hakkında bilgi 
sahibi olmak mümkün:  “Bu ölçüde sebepsiz bir geri çekilmeye ve kaçışa, 
askeri tarihte rastlanamaz. Bulgarlar, savaşmadan büyük bir zafer kazan-
mışlardır. Türkler de, hiçbir baskı görmeksizin yalnız yağmur ve çamur 
yüzünden savaş malzemelerinin üçte birini terk ederek bozguna uğramış-
lardı” (Mahmut Muhtar, 2003: 9-36).

Türk öykücülüğünün mihenk taşlarlarından biri olan; II. Meşrutiyet 
yıllarında dilde sadeleşmeyi, halka seslenmeyi savunan Genç Kalemler 
Dergisi’ni Selânik’te çıkaran kadronun arasında yer alan Ömer Seyfettin de 
Balkan Savaşı’na katılanlar arasındadır. Savaş sırasında Yunanlılara tutsak 
düşecek daha sonra Türkiye’ye gelecektir. Ömer Seyfettin Balkan Savaşları 
sırasında tuttuğu günlüklerde Osmanlı askerinin içinde bulunduğu duru-
mu şu şekilde resmetmektedir: 
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“Askerin hepsi acemi. Hatta silah doldurmasını bilmiyorlar. İhtiyatların 
çoğu da Pomak. Bir kelime Türkçe bilmiyorlar. Onbaşıların, çavuşların için-
de bir vücut, parlak ve açık bir göz göremiyorum. Hareketimiz o kadar hissiz 
ve maneviyatsız ki ancak bir manevra böyle olabilir. Hani nutuklar, hita-
beler, heyecanlar, şarkılar, alkışlar... Hiç, hiçbir şey yok. Bulgar ordusunu 
gözümün önüne getiriyorum. Orada kim bilir ne kadar hayat ve heyecan 
vardır...” (Seyfettin, 1983: 83). 

Askeri açıdan kısa sürede yaşanan çözülmeye ilişkin olarak basında 
bunu askerin maneviyatının eksikliğine bağlayan yazılar çıkmıştır. Hıris-
tiyan tebaadan da asker alınması bir başka eleştiri konusu olmuştur. Mah-
mut Muhtar Paşa bu eleştirilere anılarında şöyle yanıt vermiştir: 

“Askerin kaçışını, dini itikatın gerektiği şekilde harekete geçirilememesine 
verenler çıkmıştır. Subaylarımızın din konusunda dikkatsizlik gösterdikleri 
inkar edilemezse de, bozgunluklarımızı bunu bağlamak doğru olmaz. Mağ-
lubiyetimizin sebeplerini dünya işlerine ait hususlarda aramak gerektiğini 
gösterir. Derin bir inanışın ve Allah’a tam bağlılığın, manevi kuvveti ne de-
rece artırdığını ve güçlendirdiğini açıklamayı gerekli görmüyorum. Bunun-
la beraber askeri hisleri ve milli izzeti nefsi uyanmamış, sağlam bir talim 
terbiye almamış, elindeki silaha güveni olmayan bir askeri yalnız dini duy-
guları ateşe atmaz. Nice medeni ve bilgili adamlar tanırız ki uzun ömürleri 
sonunda rahatça yatakta ölmeyi, şehadet mertebesine erişmeye tercih eder-
ler. Böyle olmasa, müderrislerden başlayarak bütün medreselerdeki öğren-
cilerin ve sarıklıların her birinin birer kahraman olması gerekir. Halbuki, 
savaş hatlarında sarıklı gönüllülere rastladığımı hatırlamıyorum... Hatta, 
tabur imamları bile görülememiştir. Allah korkusu, kurşun korkusunu yok 
edemiyor” (Mahmut Muhtar, 2003: 155).

 

Göç Kafileleri Yollara Düşüyor

O zamana kadar fasılalar halinde devam eden göçler Balkan Savaşlarıyla 
birlikte tekrar yoğunluk ve devamlılık kazanmıştır. Kendisi de bir göçmen 
olan Yaşar Nabi Nayır, Cumhuriyetin ilk yıllarında doğup büyüdüğü top-
raklara yaptığı gezinin ardından, göç yollarına düşen insanların acılarını 
yakından tanımanın verdiği samimiyetle göçün ne denli zor şartlar altında 
gerçekleştirildiğini vurgulamak için şu ifadeyi kullanıyor: “Bestekâr olsay-
dım bir göç marşı bestelerdim; içinde o kadar derin ve büyük bir ıstırap 
kaynaşırdı ki bütün ölüm marşları bunun yanında bahar neşideleri (şarkı-
ları) gibi kalırdı” (Nayır, 1999:96).2  

2 Yazarın, edebiyatçı kimliğinin verdiği kalem kıvraklığıyla, bu eseri boyunca canlı göç tasvirleri-
ne yer verdiğini görüyoruz: “Göç!.. Gözlerinizi kapayınız, hafızanızda çevrilen bu acıklı filmin, 
hiçbir insan elinin yaratamayacağı kadar samimi ıstırabını bir zehir gibi gönlünüze damla damla 
akıttığını duyacaksınız: Yollar, uzun yollar, tozlu ve çamurlu yollar, taşlı ve dikenli yollar ve bu 
yolların üzerinde yavrularını bağrına basmış, gözleri soğuktan veya ağlamaktan kızarmış analar 
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Ordunun Çatalca hattına gerilediği, İstanbul’un düşme tehdidiyle kar-
şı karşıya kaldığı hatta başkentin Anadolu’da bir yere taşınmasının gün-
demde olduğu bir sırada kafileler halinde İstanbul’a gelen göçmenlerin 
İstanbullular üzerinde yarattığı tesiri o döneme ilişkin kaleme alınmış ha-
tıratlarda bulmak mümkündür:

Demiryolu yaralıları getirilirken göçmenler de yolları dolduruyordu. Yavaş 
yavaş İstanbul kapılarında acaip bir kalabalık göründü. Bütün mülteciler 
toplanmışlardı. Bir müddet sonra İstanbul’un yolları geçilmez bir hal aldı. 
Kaba bir örtü ile örtülmüş öküz arabası konvoyu göz alabildiğine uzanı-
yordu. Her arabada, sandıklar arasında bir saman yığını üzerine kadınlar 
ve çocuklar uzanmış, yatıyorlardı. Bütün bu zavallılar savaştan kaçmışlar, 
köylerini terk ederek İstanbul’a canlarını zor atmışlar, sokaklarda, meydan-
larda ve cami civarlarında açıkta uyuyorlardı. Aynı zamanda Sirkeci garı da 
başkente akın eden göçmenlerle doluydu. Biz, bunların uçuk beniz, perişan 
tavırla soğuk kasım rüzgarına maruz kalarak şehrin meydanlarından, so-
kaklarından geçişlerini görüyorduk. İşte bunlar askeri yenilginin göçe zor-
ladığı insanlardı. Bunların hikayeleri acıydı. Savaşın fecaatini hemen gözler 
önünü seriyordu (Lauzzanne, 1990: 61-62).

Göçmenler sadece İstanbul’a akın etmiyordu. Rumeli’de sığınmacıla-
rın toplandığı en önemli merkez Selânik’ti. Amerikalıların oluşturduğu, 
Carnegie Komisyonu, İkinci Balkan Savaşı içinde Selânik’e geldiği sırada 
bu kente gelen göçmen sayısını 135.000 olarak saptamıştı. Kasım 1912’den 
Mart 1914’e kadar hiç kesilmeden Makedonya ve Bulgaristan’ın çeşitli yer-
lerinden Selânik’e gelen ve çeşitli vapur kumpanyalarıyla Osmanlı şehir-
lerine gönderilen muhacirlerin sayısı McCarthy tarafından 243.807 kişi 
olarak gösterilmektedir ki bu da Selânik’in en büyük muhacir toplama ve 
sevkiyat merkezi olduğunu ispatlamaktadır (Mc Carthy, 183-217). 

Selânik’te işgal günlerinde görev yapan yabancı gazeteciler, çoğunluğu 
camilere sığınmış ve Selânik’in kuru soğuğuna karşı yıpranmış elbiseleriyle 
mukavemet etmeye çalışan kadınlı erkekli insan yığınlarının durumlarını 
“... her camide aynı felaket, aynı sefalet var. aralarındaki fark birbirinden 

ve üzerlerine çöken zilletin ağırlığından başları önlerine düşmüş babalar ve içinde bulunduk-
ları felaketi şuursuz gözlerle seyreden fakat sıkıntı ve mahrumiyetlerin acısını etlerinde duyan 
çocuklar... Bu bir kafile; dünleri ancak hafızalarında devam edebilecek bir hatırada kaybolmuş, 
yarınları meçhul, rüzgârın önüne düşmüş bir yaprak gibi, insiyaklarının (içgüdülerinin) onlara 
gösterdiği istikamette ağır ağır ilerliyorlar. (…) Bu bir cenaze alayı; asırlardan beri zemin ve za-
man değiştirerek, hep böyle ürkünç bir cemaat halinde, büyük kahramanlık devrinin tabutunu 
merhale merhale omzunda taşıyarak geliyor. Bu bir nehir; fakat geriye doğru akıyor. Bir zaman, 
dinç, gürbüz suları, önlerinde ne bulursa sürükleyerek, dağları delerek, kayaları parçalayarak ta 
uzaklara, çok uzaklara gitmiş, yayılmış, ezmiş kaplamıştı. Bu bereketli suların büyük bir kısmını 
üzerine yayıldığı topraklar içti. Şimdi ayrı ayrı kollardan geri dönen cılız seller o çağıltılı uğul-
tulu nehirle aynı kaynaktan mı? Dedeleri, aynı yollardan, Türk adını ebedileştirecek destanları 
kanlarıyla yazarak geçmiştiler. Fatihlerin evlatları, aynı o yollardan Türklüğün üstüne çöken 
zilleti yabancı gözlerin istihzasından kaçırmak için dönüyorlar.” s.95-96
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daha berbat olmaktan başka bir şey değil. Zira camilerdeki ağlayışlar ara-
sında bir çok insan da açlıktan ölüyor...” diye tasvir etmekteydiler (Gökaçtı, 
2002: 22).3

Aç ve perişan bir halde yollara düşen göçmenleri göç sırasında pek çok 
tehlike bekliyordu. Savaş ortamından istifade eden çeteler göçmenlere sal-
dırarak onların can ve mal güvenliklerini tehdit ediyorlardı. Göçmenlerin 
sorunları yiyecek aş ve yatacak yer bulmakla bitmiyordu. Binlerce göçme-
nin sağlıklı bir şekilde iskân edilmesi için hem maddi güce hem de bu iskâ-
nı bir program dahilinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştirecek insan gücüne 
ihtiyaç bulunmaktaydı. Hepsinden önemlisi göçmenlerin bir an önce sos-
yal yaşama adapte olmaları ve ekonomik anlamda kendi hayatlarını sürdü-
rebilir hale gelmeleri gerekiyordu. 

Değişen İskân Siyaseti

İttihat ve Terakki yönetimi geleneksel iskân siyasetini değiştirmiş; daha 
önce din esasına göre yapılan nüfus tasnifini milliyet esasına göre yapma-
ya başlamıştı. Bu da muhacirlere ilişkin istatistiklerin sağlıklı bir şekilde 
tutulmasını gerektiriyordu. Daha Balkan Savaşı başlamadan bir yıl önce 
Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler Müdüriyeti tarafın-
dan, “Devlet dahiline vurud eden muhacirler hakkında sağlam bir istatis-
tik yapılması gerektiği ve bu örnek istatistik cedveline göre bunların iş’arı 
lûzumu” (BOA. DH.MB.HPS.M, 2/91) hakkında karar alınmış ve iskân ça-
lışmaları bu plan dahilinde yapılmaya çalışılmıştır. Balkan Savaşı sonrası 
gelen yoğun göç karşısında Osmanlı Hükümeti, göçmenleri yerleştireceği 
vilayet ve mutasarrıflık sınırları içindeki boş arazilerin tespit edilmesini 
istemişti. Bu bilgiler doğrultusunda muhacirler çeşitli illere dağıtılacaktı. 
İskâna ayrılan boş arazilerin muhacirlere taksimatı ve tevziatının, devlet 
tarafından sağlıklı bir şekilde ve yerinde yürütülmesi için iskân-ı muhaci-
rin memurları tayin ediliyordu. Hazineden izinsiz muhacirlere arazi tahsis 
edilemezdi. 

1912 -1915 yılları arasında Balkanlar’dan gelen muhacirlerin iskân edil-
diği yerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

3 Selânik, “göçe yazgılı” bir kenttir. Kentin, liman ve demiryolu bağlantısının üzerinde olması bu-
rayı öteden beri göçmenlerin toplanma merkezlerinden birisi haline getirmişti. Annem Belkıs 
adlı kitabında Gündüz Vassaf’ın annesi Selânik’de gördüğü göçmen manzaralarını şöyle dile 
getirmektedir: 

 “Selânik deyince gözümün önüne gelen acı manzaralardan biri de Rumeli’nin her tarafından 
gelen ve cami ve medreselerde barındırılan muhacirlerin haliydi. Biz bu bakımdan talihliydik 
çünkü bir evde oturuyorduk. Fakat bu muhacirler medrese önlerinde ya da cami avlularında 
açıktaydılar. Çarşaf ya da herhangi uydurma bir perdeyle ayrılmış hücreler vardı. Her hüc-
rede bir aile oturuyordu. Yemeklerini nasıl pişirirler, nasıl yıkanırlar, abdest nerede alırlardı, 
bunların hiçbirini bilmiyorum. Yalnız bu acı manzara hiç gözümden gitmez” (Vassaf, 2000: 
64).
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1912-1915 Yılları Arasında Balkanlar’dan Göçmenlerin İskân 
Edildiği Yerler

Vilayetler ve Bağımsız Sancaklar     kişi

Aydın (İzmir, Manisa Dahil)   104.879

Edirne (Kırklareli ve Tekirdağ Dahil)  95.267

Hüdavendigar (Bilecik, Kütahya Dahil)     14.993

Karesi (Balıkesir)                 10.689

Sivas     7.769

Halep     7.552

Ankara     7.196

Eskişehir        6.534

Adana     6.513

Konya     6.120

Çatalca     5.393

İzmit     4.868

Kayseri     4.415

Maraş      3.617

Biga (Çanakkale Dahil)   2.903

Canik (Samsun)    2.786

İstanbul     2.594

Suriye     2.291

Menteşe (Muğla)    615

Karahisar (Afyon)    201

Bolu      185

Kastamonu     184

Mamure-tel Aziz (Elazığ)   173

Genel Toplam    297.737 

 Kaynak: H.Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makûs Talihi-Göç,  
İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2003, s.191

Bu tabloyu değerlendirdiğimizde, Balkan Muharebeleri’nden 1915 sene-
sine kadar Türkiye’ye gelen muhacirlerin yaklaşık 300.000 civarında oldu-
ğu neticesi ortaya çıkmaktadır. Gelen muhacirlerden yaklaşık 200.000’inin 
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(toplamın % 67’si) Aydın ve Edirne vilayetlerine yerleştirildiğini, 36.000 
(toplamın %12’si) kadar muhacirin de Orta Anadolu bölgesine yerleştiril-
diğini, kalanların da muhtelif vilayetlere dağıtıldığını görmekteyiz. Aydın 
ve Edirne vilayetlerinin seçilmiş olmasında buralardaki Rum nüfusun göç 
ettirilmesinin payı büyüktür.4 Rumların terk ettiği mahallere göçmen iskâ-
nı Balkan Savaşı sonrasındaki göç hareketlerinin temel karakteristik özel-
liklerinden biridir. Öte yandan Edirne ile İstanbul arasında kalan Trakya 
bölgesindeki Müslüman-Türk nüfusun artırılması düşüncesi de göçmenle-
rin bu alana iskânında etkili olmuştur.  

Göçmenlerin iskânını daha sağlıklı koşularda gerçekleştirmek için bir 
takım hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılmış, bu çerçevede 13 Mayıs 
1913’de İskân-ı Muhacirin Nizamnamesi kabul edilmiştir. Bu nizamname-
nin uygulanmasını Dahiliye Nezareti üstlenecekti. 1914 yılı başlarında ku-
rulan İskân-ı Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti, göçmenlerin iskânını temin 
edecekti. Muhacirlerin sorunlarıyla ilgilenen kurumlardan biri de Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti’dir (Kızılay). Ancak cemiyetin yoğun göçler karşısında 
zorlandığı görülmekteydi. Örneğin; “Hilal-i Ahmer Müessesi’nin emniyet 
verici bir surette çalışmadığına dair şikayetler üzerine cemiyet hakkında 
tahkikat” (BOA.DH.KMS. 63/2) yapılmış, 30 Mart 1913 tarihinde de “Hilal-
i Ahmer idaresi’nden yapılacak değişiklikler için çıkarılacak nizamnameye 
dair” (BOA.MV. 175/101) Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 

Muhacirlere yardım etmek için çaba gösteren sivil toplum örgütleri de 
vardı. Bunlardan Rumeli Muhacirin-i İslamiye Cemiyeti,  muhacirlerin her 
türlü ihtiyacını karşılamak için gayret göstermekle kalmamış, muhacirle-
rin yerli halkla kaynaşması için adeta bir köprü vazifesi görmüştür.

Arşiv belgelerinden muhacirlerin iskânı konusunda son derece titiz 
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Daha önceki çalışmalardan farklı ola-
rak, muhacirlerin iskân edileceği yerleşim yerlerine ilişkin örnek taslaklar 
hazırlanmakta, bu taslaklarda oluşturulacak köylerin planlarından, ev-
lerin nasıl olması gerektiğine kadar pek çok detay yer almaktaydı (BOA, 
DH.MB.HPS.M, 11/33). Elbette bütün bu taslakların tam anlamıyla tatbik 
edildiğini düşünmemek gerekmektedir. Nitekim kısa süre sonra patlak ve-
ren  I. Dünya Savaşı bu projelerin pek çoğunun hayata geçmesini mümkün 
kılmayacaktır. 

Muhacirlere Yapılan Yardımlar ve Sağlanan Ayrıcalıklar

Osmanlı Devleti’nde muhacirlere sağlanan olanaklar dönemin koşullarına 
göre değişiklikler arz etmiştir. Örneğin, 93 Harbi esnasında göç edenle-
re verilen topraklar ilk yıllarda 100 dönümü bulurken bu 1890’ların so-

4  Bu konuyu ele alan, “Balkan Harbi Yılları, Rum Yerlerine Muhacir İskânı” başlıklı makalem 
Toplumsal Tarih dergisinin 156. sayısında yayınlanmıştır. (Aralık 2006, Sayı: 156, s.32-37) 
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nuna doğru yarım dönüme kadar düşmüştür (Dündar, 2002:83). Bu da 
yoğun göç karşısında arazi sıkıntısının yaşanmakta olduğunu göstermek-
tedir.  Balkan Savaşları başlamadan daha bir yıl önce ise “yeni gelen veya 
gelecek olan muhacirlere yalnızca arazi verileceği” (BOA.DH.MB..HPS.M., 
1/40)  karara bağlanmıştı. “Muhacirleri iskan edebilmek için, onun bunun 
elindeki boş arazilerin alınması gerektiği, bunun için de tahrir ve tahdid 
kanunu ile arazi kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiği” (BOA.
DH.İD. 213/31) belirtiliyordu. 

İskânda göz önünde bulundurulan bir başka husus; muhacirlerin alış-
tıkları iklime uygun yerlere yerleştirilmeleri konusu olmuştur. Meclis-i 
Vükelâ arşivinde yer alan 31 Mart 1914 tarihli belgede, “Rumeli’den göç 
eden muhacirlerin alıştıkları iklime uygun mahallerde iskânları ve bu iskân-
ların gerçekleşebilmesi için istimlak kararnamesinde” (BOA.MV.234/173) 
değişiklik yapıldığı görülmektedir.

Muhacirlere sağlanan muafiyetlerden başlıcaları mali ve askeri vergiler-
den muafiyetti. “Muhacirin Nizamnamesi gereğince muhacirlerden askeri 
ve mali vergilerin belli bir süre alınmaması” (BOA.DH.MB.HPS.M. 20/52) 
karara bağlanmıştı. 1913 tarihli muhacir nizamnamesine göre, Rumeli’den 
gelen muhacirlerin hicret tarihlerinden itibaren 6 sene tekalif-i askeriyye 
ve 2 sene tekalif-i maliyeden muaf tutulmaları kararlaştırılmıştı. Bu süre 
iskân tarihinden itibaren başlatılacaktı. Ancak I. Dünya Savaşı’nın pat-
lak vermesi üzerine bu muafiyetler kaldırılmış, 15 Nisan 1915’te çıkarılan 
Mükellifet-i Askerlik Kanunu’na ek bir kanun ile, Harbiye nezareti “ihtiyaç 
gösterdiği takdirde” şimdiye kadar gelmiş ve ilerde gelecek olan bilumum 
muhacirlerin, seferberlik müddetine münhasır olmak üzere Osmanlı top-
raklarına varış tarihlerinden itibaren, yaşlarına göre 3 ay içinde silah altına 
alınmaları kararlaştırılmıştır. Böylece altı yıllık askerlik muafiyeti seferber-
lik nedeniyle fiilen üç aya düşürülmüştür. (Dündar, 2002: 179-199) 

I.Dünya Savaşı’nın devam ettiği sırada, özellikle Çanakkale Savaşları ön-
cesinde asker açığını gidermek için muhacirlerin de silah altına alınmasına 
karar verilmiş ve söz konusu muafiyet kaldırılmıştır. “Harbiye Nezareti’nin 
harb dolayısıyla ihtiyaç duyulduğu takdirde muhacirini de silah altına 
alabileceği hususundaki kanun suretinin takdimi” (BOA. DH.EUM.LVZ. 
28/51) yapılmış, gerekli olan asker ihtiyacı muhacirlerden karşılanmaya 
çalışılmıştır. Yeni yaşam alanlarına henüz alışma evresinde olan ve daha 
ne göçün acılarını üzerinden atabilmiş ne de  hayat gailesinin üstesinden 
gelebilmiş olan muhacirlerin askerlik hizmetine tabi tutulmaları, bazı mu-
hacirlerin bu kanuna riayet etmemesine neden olmuştu. Artan suistimaller 
üzerine, 20 Haziran 1915 tarihinde, “İskân edildikleri yeri terkeden muha-
cirinin derhal askerlik şubelerine teslim edilmesi lüzumu tamimen tebliğ” 
(BOA.DH.UMVM. 123/89) edilmiştir. 

Balkanlardan akın akın gelen kafilelerin yerleşik yaşama geçmeleri is-
kân sorununu tam anlamıyla çözmek anlamına gelmiyordu. Göçmenlerin 
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bir an önce ekonomik hayata dahil olmaları ve kendi yaşamlarını kazana-
cak seviyeye gelmeleri gerekiyordu. Bunun için 3 Temmuz 1913 tarihinde 
Bakanlar Kurulu’nda, “Dersaadet ve sair vilayetlerdeki muhacirlerin ziraat 
vakti geçmeden, süratle ziraat mahallerine sevkleri için gerekli tedbirlerin 
alınması” (BOA. MV. 178/ 90) karara bağlanmıştı. Bu sebeple göçmenlere 
ev ve arazinin yanı sıra iş olanakları sağlanmaya çalışılıyordu. Daha önce 
çiftçilikle uğraşanlara arazi dışında zirai araç, hayvan ve tohumluk yardımı 
yapılıyor, herhangi bir zanaatla uğraşanların ise bu zanaatı sürdürebilme-
lerine imkan vermek amacıyla şehir merkezlerine iskân edilmesi sağlanı-
yordu. Özellikle Ege ve Trakya’da göçmenler, Rumların ve Bulgarların terk 
ettikleri mahallere iskân edilirken aynı zamanda onların yaptıkları işleri 
de sürdürmeleri hedefleniyordu.5 Zeytinlikler, bağ ve bahçelerin dağıtımı 
bu plan doğrultusunda gerçekleştiriliyor, kalifiye muhacirler, kalifiye ele-
man ihtiyacı duyulan sahalarda istihdam edilmeye çalışılıyordu (Dündar, 
2002:185). Örneğin, Rumların terk ettiği alanlarda zeytinliklerin boş kal-
maması için muhacirlerin bu işi biliyor olmasına veya öğrenmeleri için 
usta teminine karar verilmişti. Bu konuda hazırlanan bir talimatnamede 
“bağ, zeytinlik, dutluk ve benzer yerlerin imarı ve iyi bir şekilde korunması 
için ve bu tarım şekillerinin öğretmek üzere bunların başlarına bir usta 
tayin edilmesine dair hususlar” maddeler halinde ve ayrıntılı olarak belir-
lenmişti (Ağanoğlu, 2003: 205). Fakat bütün bu tedbirlerin son derece güç 
koşullarda hayata geçirilmeye çalışıldığını unutmamak gerekmektedir. Bu 
güçlüklerden biri de muhacirlerin iskân edildikleri yerleri terk etmeleri ve 
yapılan yardımları elden çıkarmalarıydı. Dahiliye Nezareti Umum Vekaleti 
Müdürlüğü bu hususta, “devletin muhacirine verdiği hayvanlar ve zirai 
aletlerin muhacirlerce elden çıkarılmasını önlemek” (DH.UMVM. 123/21) 
amacıyla tebliğ yayınlamıştır. 

Balkan Savaşlarının ardından Anadolu’ya sığınan muhacirler daha 
önce yaptıkları işlere ve vasıflarına göre işgücüne dahil edilmeye çalışılı-
yordu. Vasıfsız olanların belirlenen işlerde çalıştırıldıkları da görülmektey-
di. Örneğin, Karadağ’dan Samsun’a nakledilmekte olan 5-6 bin civarında 
muhacirin bir kısmı Canik Livası’na çıkarılarak Karadeniz sahilindeki şose 
yapılan yerlerde işçi olarak çalıştırılmıştı (Ağanoğlu, 2003: 200). Nadir de 
olsa kadınların istihdamına yönelik tedbirler alındığını da görmek müm-
kündür. Arşiv belgelerinden öğreniyoruz ki; Dahiliye Nezareti tarafından 
“Darülaceze’de bir pavyon ayrılarak muhacirinden dul kadınlara hizmetçi-

5 “Rum mallarının yanı sıra Ermenilere ait üretim araçlarının da muhacir ve mültecilere sunul-
ması ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlanması düşünülüyordu. 30 Mayıs 1915’te toplanan 
Meclis-i Vükela’nın, Ermenilerin savaş alanından uzaklaştırılması ile ilgili aldığı kararda, bo-
şaltılan şehir ve kasabalardaki Ermenilere ait taşınmaz malların sayımının yapılması, bunların 
cinsleri, miktar ve kıymetlerinin tespit edilmesi ve bu köylere yerleştirilecek muhacirlere da-
ğıtılması açıkça talep ediliyordu. Dağıtım sonrası artakalan veya kullanılamayacak zeytinlik, 
dutluk, bağ ve portakal bahçeleri, han, fabrika, depo ve dükkân gibi gelir getirecek taşınmaz 
malların açık attırma yoluyla satılması ve bu yolla elde edilen paranın, sahipleri adına mal san-
dıklarına devredilmesi de kararlaştırılıyordu.” (Dündar, 2002: 189)
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lik öğretilerek taleb halinde hükümet eliyle hanelere gönderilmesi” isten-
miştir (BOA.DH.İD.161/-1/6). Rumeli’den göç eden memurların memuri-
yet hayatı iskân edildikleri bölgelerde de devam etmiştir. Bu hususta çaba 
sarf edildiği “Rumeli’nin istila edilen yerlerinden hicret eden muallimlerin 
vilayet ve müstakil livalarda istihdamı” şeklindeki Meclis-i Vükela (BOA.
MV.173/35) kararında da görülmektedir.

Rumeli’den göç eden ailelerin çocuklarının eğitimlerini devam etti-
rebilmelerine yönelik olarak da bir takım tedbirler alınmıştır. “Balkan 
Harbi esnasında harb mevkiinden gelip mekatib-i leyliyede ve Anadolu 
Mektebi’nde okuyanlardan ücretin alınmaması”nı (BOA.MV. 196/66) ve 
“Sanayi mekteblerine kabul olunacak talebeden yüzde otuzunun Balkan 
Harbi üzerine İstanbul’a gelen muhacirin çocuklarından seçilmesi” (BOA.
DH.UMVM. 132/43) şeklindeki belgeler buna ilişkin örnekler arasında sı-
ralanabilir. 

Sonuç

Muhacirler geldikleri ülkelerde sahip oldukları bilgileri yeni topraklar 
üzerinde tatbik etmekle ülke ekonomisine önemli faydalar sağlamışlardır. 
Özellikle muhacirler arasında yer alan; zanaatkâr, tüccar, eşraf gibi eği-
timli kesim Anadolu’da ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlamış-
tır. “Gönüllü ya da zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın göç, Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlar’daki göreli olarak daha gelişmiş bölgelerinden 
Anadolu’nun daha az gelişmiş bölgelerine doğru sermaye, uzmanlık, bilgi 
ve siyasal deneyim transferi için bir yol haline gelmiştir” (Karpat, 2004: 
238). 

Kendisi de bir Rumeli göçmeni olan Yaşar Nabi Nayır, genç cumhuri-
yetin ihtiyacı olan insan gücünün Rumeli’den göçü teşvik etmek suretiyle 
sağlanabileceğini belirtmiştir: 

“Her ne kadar Balkan Harbi’nden beri bütün kültürel inkişaf imkanları elle-
rinden alınmışsa da, Rumeli’nin Türk köylüleri medeni seviye itibarıyla orta 
ve şarki Anadolulu köylülerimizden daha üstündürler. Bunların Anadolu 
köylerine yayılmaları memlekette canlı bir hareket uyandıracak ve umumi 
köy seviyesinin hissedilir bir surette kalkınmasına yarayacaktır” (Nayır, 
1999: 105).

 Gerçekten de Rumeli’den göç eden muhacirler devlete önemli bir mali 
yük getirmekle birlikte daha sonraki yıllarda ekonomiye ciddi anlamda ge-
tirileri olmuştur. İskâna açılan arazilerle birlikte tarım üretiminde önemli 
bir artış yaşanmış, Anadolu insanına  yabancı olan yeni üretim teknikleri 
ve bitki türleri Rumeli’den getirilmiştir. 
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Muhacirler, iskân edildikleri mahallere hemen alışamamış, zaman zaman 
da buradaki yerli ahaliyle sorunlar yaşamışlardır. Ancak bir süre sonra is-
kân bölgeleri sosyal hayatın son derece zengin ve canlı olduğu yerler haline 
gelmişlerdir. Göçlerle birlikte, Balkanlar’ın çeşitlilikleri bir arada barındıran 
zengin kültürel dokusu, canlı sosyal yaşamı Anadolu’nun kültürel zenginliğine 
eklenmiştir. 

Balkan göçlerinin, Osmanlı Devleti’nin siyasal yaşamına da önemli etkile-
ri olmuştur. Balkan kökenli pek çok düşünür, edebiyatçı, devlet adamı farklı 
düşünce yapılarıyla dönemlerine damgasını vurmuş, siyasal yelpazenin nere-
sinde durursa dursun, Balkan kimliği Osmanlı siyasal yaşamında etkin bir rol 
oynamıştır.
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The Migrations That Arose After the Balkan Wars and the Socio- Economic Assistance 
to the Migrants

Tuncay Bilecen 

Abstract:

Migration is an issue that is a heritage to the Republic of Turkey from The Ottoman Empire, whose 
marks and impacts can not easily been removed and about which a lot of researches can be done. 
Remigration that left its mark especially on the last two centuries of The Ottoman Empire brought 
about noticeable changes in the demographic, economic and cultural structure of the Empire and 
those alterations were inherited by the young Turkish Republic.

In the Balkan Wars, the Ottoman Empire lost all of its provinces in Rumelia in a little while. 
After that fast retreat, millions of Muslim – Turkish people in Rumelia found a way to get off the 
hook by migrating to Anatolia.
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The migrations that arose after the Balkan Wars led the party of union and progress to change 
the traditional settlement politics of the state. The migrants were tried to be settled with a strategy 
that can be called `population engineering`. It is seen that in those days loads of projects were 
designed related to the settlement of the migrants. Also, it was intended for the migrants to orient 
them to the economic and social life right away by granting some privileges and exemptions. But, 
the World War I which broke out after a while caused both these projects to be left half finished and 
to end the granted privileges.

Nevertheless, in the next years the migrants contributed to the socio-economic life of the state 
significantly.

Key words: Balkan Wars, emigrant, migration, sosyal assistance, housing

Balkan Savaşları Sonrasında Ortaya Çıkan Göç Hareketleri ve Muhacirlere Yapılan 
Sosyo-Ekonomik Yardımlar

Tuncay Bilecen 

Özet

Göç, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan,  izleri ve etkisi kolay kolay silin-
meyecek, üzerinde daha pek çok araştırma yapılacak bir konu. Osmanlı Devleti’nin özellikle son 
iki yüz yılına damgasını vuran geriye doğru göç hareketleri, devletin demografik, ekonomik, sos-
yal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere neden olmuş, bu değişim daha sonra yeni kurulan 
Cumhuriyete de intikal etmiştir. 

Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti çok kısa bir süre içerisinde Rumeli’deki tüm topraklarını 
kaybetmiştir. Bu hızlı geri çekilmenin ardından, Rumeli’de yaşayan milyonlarca Müslüman-Türk 
düştüğü zor durum karşısında çareyi Anadolu’ya göçmekte bulmuştur.  

Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan göç hareketleri İttihat ve Terakki yönetiminin, devle-
tin geleneksel iskân siyasetini değiştirmesine neden olmuş; muhacirler adına “nüfus mühendisliği” 
diyebileceğimiz bir strateji ile iskân edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde, muhacirlerin iskânına iliş-
kin sayısız proje üretildiği görülmektedir. Ayrıca muhacirlere bir takım muafiyetler ve ayrıcalıklar 
tanınarak ekonomik ve sosyal yaşama bir an önce adapte olmaları hedeflenmiştir. Ancak çok kısa 
süre sonra patlak verecek I. Dünya Savaşı hem bu projelerin yarım kalmasına hem de tanınan ayrı-
calıkların sona ermesine sebebiyet vermiştir. Buna rağmen sonraki yıllarda, muhacirlerin devletin 
sosyo-ekonomik hayata büyük katkıları olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, muhacir, göç, sosyal yardım, iskân
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Balkan Harbi Sonrası Bir  Öz Eleştiri 
Örneği Olarak “Kırmızı Siyah Kitap 
1328 Faciası”

Güngör Göçer 

Sdü. Sos. Bil. Enst. Dokt. Öğrencisi

Giriş

Osmanlı Devleti 20. yüzyılın ilk yıllarında önce Trablusgarp Savaşı ve sonra 
Balkan Harbi ile sarsılırken diğer yandan da  ülke içerisinde fırka çekişme-
leri1 ile mücadele halindeydi. Tüm bu süreçler iktidar mevkiinde bulunan 
hükümetleri çok yıpratıcı için sık sık hükümetler değişiyor ve böylece diğer 
sorunlara bir de hükümet krizi ekleniyordu. Çünkü bu dönemde Said Paşa 
sadaretten istifa etmiş ve yerine önce Tevfik Paşa getirilmek istenmiş an-
cak Tevfik Paşa’nın yönetimde tam bir otorite kurmak adına ortaya koydu-
ğu şartlar kabul edilmeyince Paşa bu teklifi reddetmişti.2   Bunun üzerine 
Ayan Meclisi Başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa kısmen tarafsız ve kısmen 
de İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif isimlerden oluşan bir hükümet 
kurarak bu nazik siyasal sorunlarla mücadele etmeye çalışmıştır. Ancak 
bu kabine de kısa bir süre sonra istifa ederek yerine Kamil Paşa kabinesi 
kurulmuştur. 

Kamil Paşa yönetiminde kurulan “Büyük Kabine”nin yönetimde gös-
terdiği telafisi imkansız hatalar Balkan Harbi’nde yaşanan hezimetin ana 
sebeplerinden birisini oluşturmuştu. Bu hatalardan ilki, Hariciye Nazırı 
Gabriyel Noradonkyan Efendi’nin Avrupalı meslektaşlarından aldığı bil-
gilere güvenerek Balkanlarda büyük bir harbin çıkmayacağına olan kat’i 
inancı ve bunu kesin bir doğru olarak tüm kabineye kabul ettirmesi idi.3 

1 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, TTK Yayını, Ankara 1983, C. II/I, s. 1-5.

2 Abdullah İslamoğlu, II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Muhalefet, GÖKKUBBE Yayınları, İs-
tanbul 2004, s. 152.

3 Bu konuda  Süleyman Kocabaş “ Noradonkyan Rusya’dan aldığı “harp olmayacak” şeklindeki 
sahte teminatlara dayanarak Meclis-i Mebusan’da “Balkanlar’dan imanım kadar eminim… Şu 
harp (Trablusgarp Savaşı) esnasında dahi Balkan hükümetleriyle münasebetlerimiz pek samimi  
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İkincisi de bu kat’i inanç doğrultusunda beklide Osmanlı Devleti tarafından 
bir savaş istenmediğinin göstergesi olarak Balkanlardaki yetişmiş askerle-
rin neredeyse tamamının terhis edilmeye başlanması ve Balkan Harbi’ne 
kadar hepsinin terhis edilmesi idi.4

Osmanlı Devleti’ni Balkan Harbine götüren süreçte yaşanan en büyük 
aymazlıklardan birisi de tüm dış gelişmelerin bir tarafa bırakılarak fırkacı-
lık mücadelesinin alabildiğine alevlenmesiydi. Ahmet Bedevi Kuran bu ko-
nuda “Balkan Harbinin meşrutiyetten evvel hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
Şu kadar var ki, bizler fırka mücadeleleri içinde Balkanlarda aleyhimize 
hazırlanan ittifaktan haberdar olamadık. Dünya ahvalinden habersiz olan 
İttihatçılar rakiplerini yok etmekle vakit geçirmişler ve memleketi uçuruma 
sürüklemişlerdir.”5 diyerek hem fırka mücadelesinin olumsuz etkisine vur-
gu yapmış hem de bu mücadeledeki suçluyu da kendisine göre açıklamış-
tır. Yaşanan bu gelişmelerin ne kadar büyük bir yıkıcı etkisinin olduğu kısa 
bir süre sonra çıkacak harpte alınan yenilgi ile daha net bir şekilde ortaya 
çıkacaktı. Harp sırasında fırkacılık mücadelesinin savaştan daha fazla etki-
li olduğu dönemler dahi ortaya çıkmıştı. Bu konuda Rahmi Apak Manastır 
meydan muharebesinde bizzat şahit olduğu bir olayı şu şekilde anlatmakta-
dır: “  … kıtasız kalmış olan kumandanlar kendi yaverleri ve emir subayları 
ile gelip muharebeyi seyretmekle vakit geçiriyorlardı. Üstelik bu seyirciler 
iş başındaki mesul kumandanları tenkit ediyorlardı. İşi kalmamış olan Efe 
Kazım adında bir Albay, muharebenin cıvcıvlı bir zamanında seyirci olarak 
bulunduğu 5. Kolordu muharebe idare yerinde kolordu kumandanına akıl 
öğretmeye kalkıyor. Kolordu kumandanı kendisini dinlemeyip susmasını 
ihtar edince aylak Albay  Efe Kazım orada kolordu kumandanına taban-

olarak devam ediyor” diyerek hükümet ve kamuoyunu uyutması ve ardından kısa bir süre son-
ra Rumeli’nin kaybedilmesi şimşekleri onun üzerine çekmiştir.” diyerek Hariciye Nezareti’nin 
olaylar karşısındaki aymazlığını ortaya koymaktadır. Gabriyel Noradonkyan’ın I.Dünya sava-
şı sırasında Avrupa’ya kaçarak orada Ermeni hayalleri için mücadele etmesi  Noradonkyan’ın 
Hariciye Nazırı olarak bulunduğu süreçte yaptıklarını siyasi bir hata olarak düşünmemizi im-
kansızlaştırıyor ve olayların açıkça art niyetli bir şekilde ortaya geliştiğini gösteriyor. Süleyman 
Kocabaş, Son Haçlı Seferi Balkan Harbi 1912-1913, VATAN Yayınları, İstanbul 2000, s.93, 97. 
Noradonkyan Efendinin Trablusgarp savaşı sonrasında İtalya ile yapılan sulh görüşmeleri sıra-
sında da Osmanlı menfaatlerinin aksine İtalyanlara “vaziyetimiz fenadır ne isterseniz vermeğe 
mecburuz, fırsatı kaçırmayın, isteklerinizde ısrar edin!” şeklinde tavsiyede bulunduğunu Ah-
met Bedevi Kuran dönemin Ziraat Nazırı Nazım Paşa’ya dayanarak aktarmıştır. Ahmet Bedevi 
Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, TAN MATBAASI Yayınları, İstanbul 1945, s. 315.

4 Terhis edilen askerlerin sayısı ile ilgili olarak kaynaklarda farklı rakamlar verilmektedir. Örne-
ğin Ahmet Halaçoğlu, Osmanlı Devleti’nin 75.000 talimli askerini terhis ettiği sırada Balkan 
devletlerinin ise seferberlik ilan ettiklerini söylüyor, (Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasın-
da Rumeli’den Türk Göçleri, TTK Yayını,Ankara 1995, s. 14.)  Rahmi Apak ise savaştan on gün 
önce yetişkin askerlerden 40.000 kişinin terhis edilerek memleketlerine gönderildiğini belirti-
yor, (Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Anıları, TTK Yayını, Ankara 1988, s. 44.)  Süleyman 
Kocabaş’ta  terhis edilen askerlerin sayısını 67.000 olarak aktarıyor, (Kocabaş, a.g.e., s. 99). 
Rakamlardaki bu farklılığa rağmen bizce önemli olan nokta hemen savaş öncesinde bölgedeki 
eğitimli askerlerin terhis edilerek yerlerine askerlikten nerede ise bihaber redif birliklerinin ve 
gönüllülerin sevk edilmesidir.

5  Kuran, a.g.e., s. 313.
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ca çekiyor. Yanlarındaki subayların müdahalesi ile silah patlamıyor. Bunu 
ben gözlerimle gördüm. Kolordu kumandanı Kara Sait Paşa Hürriyet ve 
İtilafçıdır, Albay Efe Kazım ise İttihat ve Terakki partisi mensubudur.”6 Bu 
konudaki örnekleri alabildiğine çoğaltmak mümkündür.7 

Osmanlı Devleti Hariciye Nazırı Noradonkyan Efendi’nin savaş çıkma-
yacağı ile ilgili verdiği bilgiler karşısında Harbiye Nezareti’de Balkanlarda 
çıkması muhtemel savaş sorununa gereken önemi vermemiş, ulaşım ve 
yiyecek konusunda da gereken tedbirleri almamıştı. Tüm bu eksiklikler 
savaşın başlamasından kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlayarak 
koca bir imparatorluğun ordusunun savaş kabiliyetini büyük oranda kay-
betmesine neden olmuştur. Savaş kabiliyetini kaybeden bir ordunun sonu 
herkesin malumu olduğu gibi büyük bir yenilgi ve hezimetti. 

Ahmet Cevad

Osmanlı Devletinin Balkan Harbinde uğradığı yenilgi öncelikle yıllarca 
Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Edirne ve Kırklareli dahil bü-
tün Balkan topraklarının kaybedilmesine neden olmuştu. Ayrıca bu kayıp 
büyük bir muhaceret sorununu da beraberinde getirmişti. Bu sorunlar ve 
acılar Osmanlı Müslüman toplumu ve özelde de Türkler üzerinde büyük 
bir hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hayal kırıklığı, acılar ve ızdırapların ne-
denleri konusunda Osmanlı Türk aydınları arasında kişisel ve toplumsal 
bir özeleştiri çabasını da beraberinde getirdi. Bu özeleştiri örneklerinden 
birisi de Balkan Harbinden hemen kısa bir süre sonra Ahmet Cevat tarafın-
dan yazılmıştır. Ahmet Cevad ve nesli Şevket Süreyya Aydemir’in ifadesiyle 
“kendisi için hiçbir hak düşünmeyen bir nesildi.” Onlara göre “hak yok, 
vazife vardı.”8 Bu düşünce ile vatansever tüm Osmanlı aydınları devletin 
karşı karşıya kaldığı zor durumlarda gönüllü olarak ellerinden gelen her 
türlü çabayı seve seve sarf etmekteydiler.

Ahmet Cevad 1892 yılında Gence şehrinin Şemkir ilçesinin Mehrili kö-
yünde doğdu. Altı yaşında babasını kaybettikten sonra Gence’ye göç etti.   
Burada ruhani öğretmen okulunu bitirdi ve 16 yaşında öğretmenlik yapma-
ya başladı. 1912 yılında Balkan Harbi’nin başlaması üzerine henüz daha 20 
yaşındayken Kafkas Gönüllüler Cemiyeti’ne üye olarak Balkan Harbinde 
Osmanlı ordusuna katılmış, savaştan sonrada kimsesiz kalmış çocukla-
ra yardım etmekle meşgul olmuştur. Azerbaycan asıllı Ahmet Cevad’ın 
Türkiye’de tanınan en önemli şiirlerinden birisi “Çırpınırdı Karadeniz” şar-

6 Apak, A.g.e., s. 70.

7 Bkz, Ziya Şakir, Edirne Müdafaası, Vakit Gazetesi, 3 Ağustos 1947- 3 Mart 1948, Ziya Şakir, 
Hürrüyet ve İtilaf Fırkası, AKIL FİKİR Yayınları, İstanbul 2011.

8 François Georgeon, Türk Milliyetçiliği Üzerine Düşünceler Suyu Arayan Adam’ı Yeniden Okur-
ken, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Milliyetçilik, İLETİŞİM Yayınları, İstanbul 2008, 
C.IV, s. 25.  
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kısının sözleridir.9 Bizce A. Cevad’ın şiirlerinin dışında yazdığı en önemli 
eserlerden biri 1329 yılında İstanbul’da yayınlanan “Kırmızı Siyah Kitap 
1328 Faciası” adlı kitaptır. 

Ahmet Cevad bizzat kendiside gönüllü olarak Balkan Harbine katılmış 
ve Osmanlı ordusunun yaşadığı yenilginin sonucunda Edirne ve Kırklareli 
dahil olmak üzere nerede ise Balkan topraklarının tamamının kaybedil-
mesi nedeni ile büyük bir üzüntü yaşamış ve yaşanan bu süreçle ilgili biz-
ce hem bir özeleştiri yapıp hem de bir daha böyle acıların yaşanmaması 
için neler yapılması gerekiyor bunları ortaya koymak için daha olayların 
tazeliğini koruduğu bir zamanda “Kırmızı ve Siyah Kitap 1328 Faciasını” 
yazmıştır. Kitap Balkan Savaşı özelinde Osmanlı Devleti ve Müslümanların 
askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda zayıflamalarının devam etmesi duru-
munda Anadolu’da dahil olmak üzere bütün İslam topraklarının elden çı-
karak  “hilalin haç karşısında” esir hale geleceğini açıkça belirttikten sonra 
kurtuluş çareleri ortaya koyarak önce Osmanlı aydınlarına, sonra Osmanlı 
gençlerine ve en sonda Osmanlı kadınlarına seslenerek yaşanan mağlubi-
yet ve zulümden bütün Müslümanların mesul olduklarının altını çizmeye 
çalışmıştır. Bu bölümlerden sonrada Müslümanları ibret alıp kendilerine 
getirmek için özellikle kendisinin bizzat şahit olduklarını değil de ecnebi 
kaynakların naklettiği zulüm örneklerini ortaya koyarak Müslümanları 
kendilerine getirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir.  

Oku, Ağla, Düşün

Ahmet Cevad’ın eserini bir özeleştiri örneği olarak ifade edişimizin en 
önemli göstergelerinde birisi daha ilk bölümün başlığında kendini göste-
riyor, “Oku, Ağla, Düşün”.  A. Cevad’a göre Osmanlı Devleti’nin Balkan 
Harbinde yenilmesi önemli bir eşikti. Bu nedenle bu yenilgi iyi okunma-
lı, yaşananlar iyice idrak edilerek süreç enine boyuna düşünülmeli idi. 
Çünkü, “Balkanlarda ovalar, dereler, çaylar, adalar hep Müslüman kanıyla 
boyanmış her tarafta Müslüman kanı sel gibi akmıştır. Kardeşlerimiz diri 
diri yakılmış kara dumanlar havaya yükselmiştir. Göz bebeğinden daha 
kıymetli namusları gasp edilmiş, göz yaşları kezzap gibi yüzlerini dağla-
mıştır.”10 Müslüman halka reva görülen zulümler bu kadarla da kalmamış 
“Ecdadın büyük himmetlerinden nişan kalan camiler kilise yapılıyor, zarif 
minarelere çanlar takılıyor, Kur’an-ı Kerim çamurlara atılıyor, Müslüman 
oğlu Müslüman kardeşlerimiz Hristiyan adlarıyla çağırılıyor, hemşireleri-
miz demek olan kızları, zevceleri Bulgarların, Sırpların koynunda yatıyor, 
imamlarımızın sarığı papaz serpuşuna dönüştürülüyor.  İşkencelerle şehit 
edilen, boğazlanan, parçalanan, azaları kesilen, namusları kirletilen kar-
deşlerimizin toplamı yüz binlere çıkıyor, kiliselere çevrilen camiler yüzlerle 
sayılıyor…”11 du. 

9  Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2003, Cilt III, s. 269-270

10  Ahmet Cevad, Kırmızı ve Siyah Kitap 1328 Faciası, İstanbul 1329, s. 3.

11  Cevad, a.g.e., s. 4.
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Osmanlı Balkanlarında yaşayan Müslüman halka reva görülen bu dav-
ranışlar Müslüman halkı derinden yaraladı. Çünkü Osmanlı Devleti yüz-
lerce yıl önce fethettiği bu topraklarda yaşayan insanların dillerine, dinle-
rine ve kültürlerine müdahale etmeyerek “millet sistemi”12 adı verilen bir 
sistemle insanca bir yaşam sürmelerini sağlamıştı. Müslümanların yaptığı 
bu ali cenap davranışların karşılığının bu olmaması gerekiyordu. İşte A. 
Cevad’a göre bu nedenle yaşananlar daha iyi düşünülmeli ve gelecek adına 
dersler çıkarılmalı idi. Peki Osmanlı Devleti ve Müslüman halk nasıl ol-
muştu da hakim ve güçlü bir konumdan mazlum ve ezilen bir halk haline 
gelmişti? A. Cevad’a göre bu sorunun cevabı gayet basitti, “Dünden bunu 
taktir eden düşmanlarımız acziyetlerine ve zaaflarına bakmadılar, kudret-
li, hür müstakil bir vatan vücuda getirmek aşkıyla çırpındılar, çabaladılar 
ve bugün bizi can çekişen bir hortlak, dalları budakları kurumuş bir ağaç 
haline getirdiler.  Onlar ayaklarımızın altında ezilen karıncalardan ibaret-
ti. Biz bir fil, bir deveydik. Onlar devamlı çalışarak, görünmeyerek, yorul-
mayarak, üşenmeyerek, üzüntü ve rehavete kapılmayarak ayaklarımızın 
altını kazdılar, kazdılar ve nihayet bizi içinde gömecekleri mezarı vücuda 
getirebildiler.”13 Bu şekilde yaşananların sebebi ortaya koyulduktan sonra 
sıra hastalığın tedavisine geliyor ki bu tedavi  çok basitti o da çalışmak. 
A. Cevad bu çareyi kendi ifadeleriyle şöyle ortaya koyuyor : “Hala canlı-
yız, bütün yaralarımıza, berelerimize rağmen hala ölmemiş bulunuyoruz. 
Yuvarlandığımız bu kahreden çukurdan süratle, şiddetle silkinip kalkalım, 
bizde düşmanlarımız gibi çalışmaya koyulalım.”14 

Gafletin Kucağındaki Yönetici ve Aydın Sınıfı

A. Cevad’a göre halk elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, devleti ve 
milleti için savaşta ve barışta hiçbir fedakarlıktan çekinmiyorlardı. “Barış 
zamanında bacağında yamalı bir pantolon, arkasında lime lime bir gömlek, 
başında yağlı bir fes, rengi belirsiz bir mendil olduğu halde dünyanın en 
mükâfatsız, en az kazanç getiren işleriyle sabahtan akşama kadar yorulu-
yor, eziliyor ve kan ter pahasına elde ettiği üç dört metelik paranın yarısını 
vergi diye devlete veriyor.” Savaş zamanında ise “dinin, vatanın, devletin 

12 Millet Sistemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Fark-
lılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım, Osmanlı, YENİ TÜRKİYE Yayınları Ankara 
1999, C. IV, Bilal Eryılmaz, , Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, RİSALE 
Yayınları, İstanbul 1996, Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Hoşgörü, Türkler, YENİ TÜRKİYE Yayın-
ları, Ankara 2002, C. X, Yavuz Ercan, Osmanlı Devleti’nde Müslüman Olmayan Topluluklar 
(Millet Sistemi), Osmanlı, YENİ TÜRKİYE Yayınları Ankara 1999, C. IV, Nuri Adıyeke,Islahat 
Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Yaşan-
tılarına Dair, Osmanlı,  YENİ TÜRKİYE Yayınları, Ankara 1999, C. IV, Arshi Khan,Osmanlı 
İmparatorluğu Çok Kültürlülüğün Doğulu Mimarı, Osmanlı,  YENİ TÜRKİYE Yayınları, An-
kara 1999, C. IV, Cevdet Küçük, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, Osmanlı, YENİ TÜRKİYE 
Yayınları, Ankara 1999, C. IV.

13  Cevad, a.g.e., s. 15.

14  Cevad, a.g.e., s. 15.
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korunması için yüz binlerce kişiden oluşan koca orduların oluşturulması-
na mecbur kalınır. Bu yorgun, hasta, bitkin insanlar Anadolu’nun en ücra 
köylerinden, çölün en hararetli yerlerinden, Kürdistan’nın karlı dağların-
dan şikâyet etmeksizin kalkar yaya olarak yola çıkarlar. Günlerce bir avuç 
kavrulmuş buğday ile açlığını gidererek belirlenen yere gelir ve oradan sa-
vaş alanına sevk olunurlar. Cephede aç bırakılır, cephanesiz bırakılır, yara-
sı sargısız bırakılır ve felaket baş gösterir!”15

Sıradan halk her türlü zorluk ve sıkıntı ile mücadele etmesine rağmen 
ülkesi, milleti ve dini için bütün fedakarlıkları yaparken Osmanlı aydın ve 
yöneticileri ise aynı oranda fedakarlık ve özveride bulunmadıkları için ülke, 
daha kendisinden kısa bir süre önce ayrılarak kurulmuş devletler karşısın-
da mağlup olmaktadır. Bu nedenle A. Cevad “her türlü doğal kaynaklara 
sahip bir vatanı olan bir milletin, aydın ve yönetici zümresi niyetlensin, 
sağlam bir amaç ortaya koysun, o surette ilerlemek yoluyla medenileşmeye 
atılsın ve bunda başarılı olamasın. Biçare Osmanlı askeri, gariban halkı 
vatan hizmetini yerine getiriyor ve onu mağlubiyetten mağlubiyete sürük-
lemiş olan yönetici sınıfına, işte bir asrı aşan zamandan beri itaat etmekten 
asla bıkmıyor. O halde bu yöneticiler okuma yazma bilen ve böyle olduğu 
için millete rehber olarak ileri medeniyetlerden biri olmak asli vazifesine 
muhalif olarak kendini beğenmiş, tembel bir zümre olan bu münevverler 
ne zamana kadar bu melun şahsi menfaatlerinin sevdasından vazgeçmeye-
cek? Ne zamana kadar gerçek menfaatinin rehavetten ayrılmak olduğunu 
görmeyecek? Ne zamana kadar haram yiyicilikten bıkıp yediği ekmeği hak 
etmeye, evlatlarının olsun, hayat ve namusunu temin etmeye çalışmaya-
cak? Rumeli felaketlerini mümkün olduğu kadar bütün felaketleriyle top-
lamaktaki maksatlarımızdan bir büyüğü de tarihi bir tembelliğin kurbanı 
olan yönetici ve aydın sınıflarının takip ettiği yoldaki yanlışlığı göstermek-
tir. Son zamanlarda memuriyet aleyhinde takdire şayan bir cereyan var-
dır.16 Pek çok yazar gençliği memuriyet dışında bir meslek aramaya teşvik 
ediyor. Şüphesiz sadece memuriyetle geçinen bir aydın sınıfı büyük bir 
ilerleme gösteremez. Lakin biz bundan başka, gayet mühim diğer bir nok-
tayı izah ve tavsiye etmek istiyoruz: Memur olmak günah değil fakat fena 

15  Cevad, a.g.e., s. 21.

16 Osmanlı Devleti’nde halkın memuriyete olan rağbetine karşı olan ve bu fikirlerini balkan har-
binden yıllar önce ortaya koyan kişilerden biriside Prens Sabahattin Bey’dir. Prens babası 
ile birlikte Paris’e kaçtıktan sonra Edmond Demolins’ten etkilenerek Osmanlı toplumundaki 
memurların düşmanı olmuştu. Memurların ortadan kalkmasını kamucu anlayıştan bireyci 
anlayışa geçiş sürecinin önemli bir safhası olarak görmekteydi. Ona göre, yüzyıllar boyunca 
imparatorluğun en yetenekli kadroları, kamucu bir kafa yapısının etkisiyle, devlette memur 
olmayı tercih etmişler, bu sayede var olan sistem kendini oldukça başarılı biçimde tekrar üret-
mişti. Sabahaddin’in bu düşünceleri Radikal bir toplum değişmesi düşünmeyen, yalnız kendi 
konumlarını garanti altına almak isteyen bir memur gurubunun çoğunluğu oluşturduğu İttihat 
ve Terakki Cemiyet’i tarafından sert bir şekilde reddedilecekti. Bu konuda bkz. Kaan Durukan, 
Prens Sabahaddin ve İlm-i İçtima Türk Liberalizminin Kökenleri, Tanzimat ve Meşrutiyet’in 
Birikimi, İLETİŞİM Yayınları, İstanbul 2002, Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğu-
şu, İLETİŞİM Yayınları, İstanbul 1996.
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memur olmak günahtır. Hala bizde mülki, askeri, adli, ilmi memurlarımız 
hemen hemen tamamı fenadır ki, onun için ilerleyemiyoruz. Bir taraftan 
memuriyet haricinde gençlerimiz kendileri ve vatan için faydalı meslek-
ler arasın bulsun ve bu yolda ilerlesin.”17 diyerek yöneticilere karşı sarsı-
lan güveni açıkça ortaya koyuyor. Görüldüğü üzere ülkeyi düştüğü kötü 
durumdan kurtarmak için halktan aydın tabakasına aydın tabakasından 
yöneticilere kadar herkesin genel bir özveri içinde olması gerekmektedir 
aksi taktirde gelecek bugünkünden daha karanlık olacaktır.

Güçlü Ekonomi Güçlü Devlet

Ahmet Cevad’ı Balkan Harbinde etkileyen önemli şeylerden biriside kısa 
bir süre önce Osmanlı Devleti’nin çekildiği topraklarda kurulan Romanya, 
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve hatta Mısır gibi devletlerin sergile-
dikleri gelişme idi. Bu beş devletin toplam bütçesi bile Osmanlı Devleti’nin 
bütçesinin iki katı olmuştu. Eğer süreç bu şekilde gitmeye devam eder-
se kısa bir süre sonra sadece bir tek Bulgaristan’ın bile bütçesi Osmanlı 
Devleti’ni geçmeye yetecekti. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyordu. 
A. Cevad’a göre “milletin tamamının servet ve iktisadi güç sahibi olması 
da zaruridir.  Bunun için biz bir taraftan ruhumuzu; vatan aşkı, hakaret, 
intikam, mağlubiyet duygularıyla doldururken, kendimizi evlatlarımızı çe-
vikliğe, zorluğa, askerliğe, fedakarlığa alıştırırken diğer taraftan zamanın 
gereği olan silahları tedarik etmek için gerekli olan servet ve iktisadi güce 
sahip olmak için para işlerine akıl erdirmeye, servetler kullanmaya ve ser-
vetler oluşturmaya çalışmalı ve gayret etmeliyiz.”18 

A. Cevad zenginleşmenin ve servet biriktirmenin önemini ortaya koy-
duktan sonra bunun gerçekleşmesi için şirket kurmaktan ziyade dar gelirli 
insanların bir araya gelerek kuracakları kooperatiflerin19 önemli bir adım 
olacağını belirtiyor. Böylece toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhu 
artacak ve bu küçük teşebbüsler büyük bir iktisadi kalkınmanın temelini 
oluşturacaktır. 

A. Cevad eserinde özellikle devletin geleceğinden tüm Müslüman 
Osmanlı halkını sorumlu tuttuğu için her alanda tam bir sorumluluk bilin-
cinin oluşmasına çalışıyor. Bu anlayışın sonucu olarak iktisadi büyümede 
Osmanlı kadınlarına da büyük bir önem veriyor.20 Ona göre  “Kadın bir 

17 Cevad, a.g.e., s. 26-27.

18 Cevad, a.g.e., s. 28.

19 Cevad, a.g.e., s. 30.

20 Osmanlı Devleti’nde kadınların toplumun geleceğinde etkili bir fonksiyonlarının olması gerek-
tiği anlayışı ve kadınların da erkeklerle birlikte geleceği kurgulamakta önemli roller üstlenmesi 
gerektiği düşüncesi özellikle II. Meşrutiyetten sonra hangi düşünceye sahip olursa olsun bütün 
Osmanlı aydınları tarafından benimsenmiş ortak bir fikir haline gelmiştir. Bu konu dönemin 
önemli yayın organlarından olan İçtihad, Sebil’ür – Reşad ve Türk Yurdu gazetelerinde de enine 
boyuna tartışılmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz; Mustafa Gündüz, II. Meşrutiyet’in 
Kalsik Paradigmaları, LOTUS Yayınları, Ankara 2007. 
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de evinin birçok eşyasını kendisi satın aldığı için bunları tedarik ederken 
vatana karşı olan vazifelerini düşünmelidir. Bu vazifelerde yabancılardan 
alış veriş etmemekle “yerli malı” aramakla ve yerli malların biraz zerafetsiz 
veya zevkinize uygunsuz olmalarına bakmamakla yerine getirilmiş olunur. 
Ecnebi tacirler her gün yeni yeni şeyler çıkartarak bizi çocuklar gibi aldatı-
yorlar. Görün erkeklerimiz, görün kadınlarımız bu her gün değişen moda-
lara ehemmiyet vermez de, onlar yerli malı kullanmakta mümkün olduğu 
kadar muhafazakarlık gösterecek olursa vatanın iktisadi gücü pek daha seri 
olarak artar. Kadınlarımız iktisadi gücün en birinci sebebinin vatanı müda-
faa olduğunu bir an akıllarından çıkarmazlarsa, sarf edecekleri her onluk 
için iki kere düşünür ve idareli olmaya gayret ederler.Moda! Fakat zeki ve 
güzelliğe düşkün hanımlarımız istedikleri takdirde yerli kumaşlardan gü-
zel mallı modeller icadında dahi maharet gösterebilirler. Modanın mutlaka 
Avrupa’dan mı gelmesini beklemeli? Düşünülünce böyle bir tabiiyet bile 
hür ve onur sahibi hanımlarımız için ağır gelmelidir.”21 A. Cevad’ın bu öne-
rileri hem yerli sanayinin oluşturulması ve hem de zenginliğin ülke içinde 
kalarak refah seviyesinin yükselmesi bakımından oldukça önemli idi. Bu 
bakış açısı devrin sorunları ile ilgilenen birçok aydının ortak fikri idi. Bu 
fikir İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Balkan Harbi’nden sonra tam olarak 
iktidarı ele geçirmesinden sonra devlet politikası olarak uygulamaya ko-
nulmuştu.  “Trablusgarb ve Balkan Harbi’nde yalnız bırakılan ve bu savaş-
larda ülkenin bütün imkanlarını seferber eden İttihat ve Terakki Cemiyeti 
halk ile bütünleşerek, Osmanlı Devleti’nin varlığını devam ettirebilmek 
amacıyla her alanda milli bir politika izlemeye başlamıştır. Bu politikanın 
bir sonucu olarak Müdafaai Milliye Cemiyeti 31 Ocak 1913’te kurulmuştur. 
İttihat ve Terakki yönetimi bu cemiyeti her alanda olduğu gibi ekonomik 
alanda da değerlendirmiş, ihtiyaç duyulduğunda iç borçlanma ve yardım 
olarak halktan para da toplatmıştır.”22 

A. Cevad Osmanlı toplumunu ve özelde de Müslüman halkı yakından 
tanıdığı için sadece zenginliğinde bir işe yaramayacağının farkında idi. 
Çünkü zenginlik ile elde edilecek top, tüfek, uçak, gemi gibi teknolojik alet-
leri imal edecek “vatan evlatlarının” bulunmaması durumunda bunlarında 
bir işe yaramayacağının farkındaydı. “Biz bu muharebede düşman elinde 
binden fazla top bıraktık. Cephane ve mühimmatlarıyla beraber.! Eğitim 
ve öğretim, işte bizi kurtaracak yol. Bir taraftan hükümet diğer taraftan 
zenginlerimiz buna en büyük kuvvet ve kudretlerini sarf etsin, dört, beş 
sene içinde okullarımız, sanayilerimiz, örnek çiftliklerimiz meydana geti-
rilsin.”23 diyerek Osmanlı Devleti’nde yıllardır çözülememiş olan eğitim so-
rununu da tekrar gündeme getirerek geleceğin kurtarılması adına eğitimin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyordu.

21  Cevad, a.g.e., s. 42.

22  smail Yıldırım, On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat 
Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, s. 323-324.

23  Cevad, a.g.e., s. 29.
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Uyan Ey Osmanlı Halkı

Ahmet Cevad’a göre Osmanlı gençleri ve halkının bir bölümünün yaşa-
nan olaylara karşı gösterdiği ilgisizlik rahatsız edici bir boyuttaydı.. Çünkü 
Balkan harbi faciasının yaşandığı sırada Müslüman halka reva görülen zu-
lümler, işkenceler ve eziyetler her yerde açık açık anlatılırken sorumluluk-
tan bihaber bir takım insanlar “… hala kahvehanelerde tavla oynamakla 
vakit geçiriyorlar. Çünkü hala evlerinizde çalgı çalıyor, eğlence arıyor, çün-
kü hala arabalara binerek gezintilere koşuyorsunuz, çünkü hala medeniyet 
yolunda ilerlemeyi, milletin kaderini vücuda getirecek yolları aramıyor, 
arayanları dinlemiyor, kurtuluş yolu göstermeye çalışanlara kulak asmı-
yor” du.24 

Bu gelişmeler karşısında insanımızın duyarsızlığının gerisinde yatan 
sebep ise Cevad’a göre devletin güçlü olduğu dönemlerden sonra gelen za-
manda yetişen “Osmanlılar zevk ve sefaya alıştılar, tembellikle, istirahatla 
vakit geçirdiler. Bu durum uzun yıllar devam etti. Bunun neticesi olarak 
Osmanlı yönetici sınıfı, senin de içine dâhil olduğun aydınlar ve seçkinler 
tembellik girdabına yuvarlandı. Haram yiyicilik alışkanlığına tutuldu, bü-
tün yaşama becerisini kaybetti. En sonunda gayret-i diniye de mahvoldu. 
Kahramanlık ve cesaret yalnız çaresiz fukara halkta kaldı. Vatan ve mil-
let sevgisi kanunen yasak oldu. Kelimelerinin bile anılması otuz beş sene 
yasak kaldı. İşte sen ey bedbaht genç; bütün bu fedakârlıkların bütün bu 
rehavetlerin, istibdatların, kendini beğenmişliklerin varisi olarak dünya-
ya geldin. Ruhunda asırlardan beri devam eden ahlaki çürümenin zehir-
leri mevcuttur. Vücudun o hastalıkla kaplıdır.”25 Osmanlı Devleti’nde ya-
şayan Müslüman Türklerdeki bu bilinç eksikliği Balkan Harbi öncesinde 
Makedonya bölgesinde görev yapan Kazım Karabekir’in de dikkatini çek-
miş ve bu meseleyi İttihat ve Terakki Cemiyeti adlı eserinde “… köylerde ve 
Manastırın içinde muhtelif ırkların mekteplerini gördüm ve bizimkilerle 
mukayeseler yaptım. Aradaki fark insanın yüreğini sızlatıyor. Halka gelin-
ce bir taraftan Amerika’ya ve Mısır’a gidip kafa ve kesece zengin dönenle-
rin ve bir taraftan da dünyayı ahretten daha iyi öğrenmiş ve milli duygu-
ları haddinden aşkın bir hale gelmiş bulunan papazların bir düziye vaaz 
ve nasihatleriyle Türklerden çok ileri durumdadırlar. Bizimkiler ise her 
bakımdan acınacak halde. Daha vatan ve millet kelimelerini telaffuz bile 
bir cürüm.”26 diyerek vaziyeti açıkça belirtmiştir.

Osmanlı gençleri arasında kısmen var olan bu aymazlığın sebeplerin-
den birisi de    A. Cevad’a göre çocukların yetiştirilme tarzları idi. Ona göre 
“Valideler, beşikteki yavrularını paşa olmak hayaliyle, cariyelere, arabalara 
sahip olmak gibi keyfini düşünen temenniler eden ninnilerle uyutmakta 

24  Cevad, a.g.e., s. 23.

25  Cevad, a.g.e., s. 34.

26  Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, YKY Yayınları, İstanbul 2011, s. 145.
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devam ederse biraz daha büyüyünce vücutlarını pamuklu hırkalara, göm-
leklere sararak çürümeye mahkûm kılarsa, onları tehlikeli oyunlardan, id-
manlardan alıkoyarsa, abur cuburla midelerini bozar, sıhhatlerini berbat 
ederse tütün, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklara alışmalarına fırsat verirse 
işi, düzeni, araştırma ve incelemeyi erkenden sevmelerine özen göstermez-
se, okullarının mükemmeliyeti için her türlü fedakârlıklara katlanmazsa, 
memuriyeti, katipliği veya kılıçlı meslekleri bütün serbest mesleklerin ve 
sanatların üstünde sanmakta ısrar ederse, hakiki hüner ve marifetin sa-
nat ve ticaretin, ziraatın kıymetini taktir etmezse elbette memlekete fayda-
lı evlatlar, elbette bu hasta vatanın yaralarını saracak müdafaasını temin 
edecek fedakar ve kıymetli gençler yetişemez.”27 di. Bu durumda da ortaya 
çıkacak olan sonuç devletin ve toplumun geleceğinin karanlık bir ufuk ha-
line gelmesine neden olacaktır.28

Gelecekten Osmanlı Müslümanları adına endişelenen A. Cevad Osmanlı 
kadınlarına şöyle seslenmektedir: “Ey Osmanlı kadını! Yarın pek garip bir 
gelecekte, düşmanın İstanbul’a girmesini, Anadolu’ya çıkmasını istemez-
sen evlatlarını, kardeşlerini, kocanı boğazladıklarını görmek felaketinden 
kurtulmak istersen, murdar heriflerin hakaretlerine maruz kalmaktan kor-
kuyorsan vatana karşı borçlu olduğun mühim ve müşkül vazifelerini bir 
an düşünmekten ve ifadan uzak kalma. Böylece sen de erkek gibi vatanın 
ekmeğiyle geçinen bir fertsin ve öyle olmak itibariyle vatana olan borçların 
cinsen biraz farklı olmakla beraber, ehemmiyetçe erkeklerin vatani görev-
lerinden asla aşağı değildir.”29 diyerek vatan borcunun sadece erkeklere ait 
olmadığını kadınların da erkekler kadar sorumlu olduğunu ortaya koyu-
yor.

Milli Amaç ve Vatanda Birlik

Osmanlı Devleti 19. ve 20. yüzyılda en önemli siyasal sorunları milliyetçilik 
düşüncesinin etkisi ile isyanlar çıkaran kendi tebası ile yaşadı ve bu süreçte 
Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Girit en önemli sorunları teş-
kil etti. Osmanlı Devleti’nin yüz yıllarca yönetimi altında yaşayan ve tebası 
olan bu milletlerin sebebi her ne olursa olsun çeşitli isyanlar çıkarmaları 
Osmanlı Devleti’nin yönetimi altındaki insanları aynı amaç etrafında ve 
vatan birliği ideali ile yoğuramadığını açık bir göstergesiydi.

27  Cevad, a.g.e., s. 38-39.

28  Osmanlı toplumunda bu dönemde kadınlara, çocuklar ve bunların eğitimine önem veren sade-
ce bu konuyu işleyen birçok gazete ve dergi vardı. Bunlar içerisinde ise bazıları sadece kadın ve 
çocuklara sesleniyordu ki, bunlardan en önemlilerinden birisi Ziya Şakir’in mesul müdürlüğü-
nü yaptığı “Hanımlara Mahsus Mecmua” ve “Çocuklara Mahsus Mecmua” dır. Yapılan bu ya-
yınlar sorunun tespitinin aydınlar tarafından doğru bir şekilde yapıldığını bizlere göstermekte-
dir. Ayrıca bu yayınlar sorun tespitinin yanında Osmanlı kadınlarının ve çocuklarının eğitimine 
de katkıda bulunarak toplumsal değişimin temellerinin de atılmasına katkıda bulunmuşlardır.  

29  Cevad, a.g.e., s. 43.
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Osmanlı Devleti çıkan isyanların sebeplerini ve amaçlarını tam olarak 
anlamamış veya anlamak istememiştir. Bu nedenle “daima isyanları sırf 
bastırmaya ve ortadan kaldırmaya uğraşmış ve hala pek ziyade korkuyo-
rum- anlamıyoruz ki, sadece isyanı bastırma isyanı ortadan kaldırmaz. 
Belki biraz sonra daha büyük bir şiddetle olmak üzere ortaya çıkmasını 
erteler. Hala fenalığın en büyüğü yeni yeni isyanlara sebebiyet verecek bir 
uygulamalar takip edişimizdir.”30 diyerek A. Cevad aslında Osmanlı yö-
neticilerinin olaylar karşısındaki aymazlığını da ortaya koyduktan sonra 
Balkan Harbi yenilgisini amaç ve vatan birliğinin sağlanması açısından 
tahlil ederek istikbal adına daha sağlam bir zemin hazırlamaya çalışıyor.

Balkan Harbi’nde meydana gelen zulüm ve baskılardan ziyade A. Cevad’ı 
yaralayan hususlardan birisi de harp sırasında veya sonrasında Müslüman 
halka zulmeden komitacılar ve hristiyan halktır. Çünkü komitacılar ve 
hristiyan halkın önemli bir bölümünün bu sırada hala daha Osmanlı va-
tandaşı olmalarıdır. Çok yerde Osmanlı askeri kuvvetleri çekilir çekilmez 
yerli Hıristiyanlar birkaç komitacıyla – ki onlarda kendi milletimizin hal-
kındandır- birleşerek yağmalara, katliamlara, tecavüzlere koyulmuşlardır. 
Bu yan yana yaşayan insanlar komşularının kanına ne kadar susamış ol-
malı ki, çaresiz bir hükümet korkusu kalplerinden çıkar çıkmaz üzerleri-
ne vahşi hayvanlar gibi atılıyorlar, parçalıyorlar, yakıp yıkıyorlar” diyerek 
yüzlerce yıl bir arada yaşamış ve Müslümanların adalet ve hoşgörüsünden 
faydalanmış bu insanların ortaya çıkan bu ani tavır değişikliklerini ibret-
lik bir hikaye olarak ortaya koyduktan sonra “ecdadımız niçin zulüm ve 
zorlama ile Hıristiyan milletlere İslamiyet’i kabul ettiremedi?” şeklindeki 
bir eleştiriye ve serzenişe karşıda “biz niçin ara sıra adaletten uzaklaşarak, 
niçin toplumları idarede liyakat gösteremedik, niçin medeniyet ve ilerleme 
yollarına vaktinde giremedik de biz böyle bir acziyet ve tembelliğe düştük, 
diye üzülelim”31  diyerek duygusal bir yaklaşım yerine sağduyulu ve gerçek-
çi bir yaklaşım sergiliyor.

A. Cevad bu sağduyulu eleştirileri yaptıktan sonra güvenli, mutlu ve hu-
zurlu bir geleceğin hazırlanması adına öncelikle milli amaç ve vatan birliği-
nin sağlanmasının gerekliliğini belirterek bunun gerçekleştirilebilmesinin 
anahtarını da şöyle ortaya koyuyor: “din, gurur duyulacak bir tarih ve dil.”32 
A. Cevad daha sonra bu üç noktayı teker teker açıklayarak artık gayrimüs-
limlerin Osmanlı yönetimi altındaki varlıklarının sorgulanmasa bile milli 
amaç ve vatan birliğinin sağlanması adına artık sadece Müslüman halka 
güvenilebileceğini de açıkça ortaya koyuyor. Çünkü A. Cevad’ın formüle et-
tiği “din, tarih ve dil” birliği ifadesinde yer alan din birliğinin kiminle sağla-
nacağı sorusunun cevabı oldukça açıktır. Diğer iki ilkede ise gayrimüslim-

30  Cevad, a.g.e., s. 93.

31  Cevad, a.g.e., s. 46-47.

32  Cevad, a.g.e., s. 98.
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lerle de birlik sağlanabilirdi.33 Ancak A. Cevad’ın ortaya koyduğu bu ilkeler 
aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin yönetimini 1908 yılından beri kontrolü 
altında bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de yönetim anlayışında 
önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşanan deği-
şikliklerden en önemlisi Balkan Harbinden sonra artık Osmanlıcılık amaç 
ve idealinin büyük oranda işlevselliğini kaybetmesiyle birlikte Türk milli-
yetçiliğine ve Türklüğün kaderi ile özdeş hale gelen İslam dinine dayanan 
milliyetçilik düşüncesinin etkin hale gelmesiydi.34 Bu düşüncenin doğal 
sonucu da A. Cevad’ın da ortaya koyduğu “dinde, tarihte ve dilde” birlik 
prensibi olarak ortaya çıktı. Böylece milli amaç ve vatanda birlik düşünce-
leri etrafında yönetimi altındaki insanları eritemediği için Osmanlı Devleti 
bir taraftan Balkan Harbini kaybetmiş ama diğer taraftan da aynı harp bu 
düşüncelerin gerçekleşmesi için Osmanlı yönetici ve aydınlarına da yeni 
ufuklar ve bakış açıları kazandırmıştır.  

Hilal ve Haç Mücadelesinde İki Yüzlü Avrupa Devletleri 

Balkan Harbi’nin ilk ortaya çıkışı ve sonrasında Balkan devletleri tarafın-
dan özellikle Avrupa kamuoyunu etkilemek ve kendi halklarının savaşa 
dört elle sarılmalarını sağlamak için bu savaşın “Hilal ve haç” arasında ya-
pılan bir mücadele olduğunu ve Balkan devletlerinin amacının Müslüman 
zulmünde yaşayan hristiyanları kurtarmak olduğunu basın yoluyla sık 
sık işlemişlerdir. A.Cevda’a göre “Hıristiyanları esaretten kurtarmak! Sırf 
duyguları aldatan bu cümle Avrupa’da bir asırdan beri düşmanlarımıza ne 
kadar taraftar kazanmalarını sağlamıştır. Lord Bayrın, Victor Hugo gibi 
batının büyük şairleri bu teraneye, ribap şairlerinin en hazin telinden te-
rennümsaz olmamışlar mıydı? Ve şu anda Türklerin 500 senelik hükme-
dici kaba veya gaddarane muamelelerini, bir ay içerisinde kat kat aşan bir 
seviyede bırakacak vahşetler bu esir kabul edilen Hıristiyanlar tarafından 
yapıldıktan sonra bile, bu cümlenin tesirinden kurtulmamış birkaç milyon 
insan vardır. Herhalde gerçekleri anlayanlar, anlamayanlardan pek daha 

33 Bu formülde gayrimüslimleri milli amaç ve vatan birliğinin dışında bırakan tek neden din fak-
törüdür. Çünkü gayrimüslimlerin yüzyıllarca Müslüman halkla aynı devlete bağlı olarak yaşa-
ması tarih birliğine kısmen işaret eder. Dil birliğine gelince ise bu alanda da birlik uzun bir süre 
önce belli coğrafyalarda sağlanmıştı. Bu dönemde özellikle Anadolu’da yaşayan gayrimüslimler 
kendi dillerinden ziyade Türkçeyi gündelik yaşam ve ticaret başta olmak üzere bir çok alan-
da kullanarak dil birliğinin de kısmen sağlandığının işaretini vermektedir. Örneğin bir taşra 
kenti olan Burdur’da 1307’li yıllarda yaşayan gayrimüslimlerin Türkçe konuşmaları önemli 
bir göstergedir. Bu konuda bkz. Güngör Göçer, 220 ve 221 Numaralı Şer’iyye Sicillerine Göre 
Burdur’un Sosyo-Ekonomik Tarihi (1889-1893), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüs Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2010, s. 32.  

34 Balkan Harbi sonrası Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde özellikle Rusya doğumlu ve orada 
modern bir eğitim almış Türk kökenli aydınların Osmanlı topraklarına yerleşmeleri oldukça 
önemli bir canlılık kazandırmıştır. Bu konuda akla gelen önemli aydın ve düşünürlerden önde 
gelenler Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura’dır. Bu kişilerin önderliğinde kurulan Türk Yurdu 
dergisi de Türk milliyetçiliği düşüncesinin Balkan Harbinden sonra Osmanlı topraklarında ya-
yılmasında oldukça etkili olmuştur. Bu konuda bkz. Ümit Kurt, Türk’ün Büyük, Biçare Irkı Türk 
Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911- 1916), İLETİŞİM Yayınları, İstanbul 2012.
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azdır.”35  Bu düşüncelerin yayılmasında ise basın yoğun olarak kullanılmış 
ve bu savaş sırasında propaganda amacıyla kullanılan en etkili silahlardan 
birisi olmuştur. Ancak bu silahı daha fazla Balkan devletleri kullanmışlar, 
Osmanlı Devleti ise bu alanda başarısız olmuştur.

Balkan Harbinde basının işgal ettiği önemli konumu A.Cevad “Avrupa 
kamuoyunun kazanılmış olması gayet önemli bir meseledir. Bizim düş-
manlarımız olan Bulgarlar ve Yunanlılar ve hatta Sırplar bunu başardıkları 
için bir asırdan beri Avrupa kamuoyunu kendi lehlerine çevirmeye uğraş-
mışlar ve hala uğraşıyorlar. Bir asırdan beri Avrupa kamuoyu Türkleri, bu 
bedbaht ve mazlum milleti canavar ve kan dökücü tanıyor. Çünkü düşman-
larımız devamlı surette bizim aleyhimizde propagandalar yapmakla uğra-
şıyorlar. Bu uğurda sarf ettikleri mesai ve para hakikaten harikuladedir.  
Sadece büyük devletlerin başkentlerinde değil üçüncü ve dördüncü derece-
deki Avrupa şehirlerinde bile devamlı surette Türklerin gaddarlıklarını ve 
kan dökücülüklerini yaymakla görevli adamları vardır. Dünyanın her tara-
fında en önemli gazeteleri bin bir yolla elde etmeye çalışıyorlar, hele bu son 
savaştan önce büyük ve küçük gazeteleri satın almak için yüz binlerce frank 
harcadıkları şüphesizdir. Şimdi Avrupa kamuoyu hakkında tarafsız bir hü-
küm vermek gerekirse yalnız rüşvetçi gazetecileri ve politikacıları itham et-
mek, yoksa çoğunluğu teşkil eden namuslu halkı çekiştirmemek icab eder.  
Bu durumda asıl kabahatli bizim adalet alanındaki rehavetimiz, bizim 
gerçekle ilgisi olmayacak kadar fazla olan kendini beğenmişliğimiz, bizim 
tembelliğimizdir. Bugün, birkaç yüz bin masum kardeşlerimizi boğazladık-
tan, köylerini yakıp yıktıktan sonra bile Bulgarlar Avrupa’da Türklerin kan 
dökücülüğü, barbarlığı hakkında bütün gazetelerde yazılar yazdırmıyorlar 
mı?  Konferanslar vermek üzere Avrupa başkentlerine adamlarını sevk et-
mediler mi?”36 cümleleriyle dile getiriyor. 

A. Cevad’a göre dünya kamuoyunu etkilemek ve doğru şekilde bilgi-
lendirmek için Osmanlı Devleti çok fazla bir çaba içine girmemiştir. Bu 
durumda Avrupa kamuoyunda Türklere karşı var olan olumsuz bakış açı-
sının daha da kuvvetlenmesine neden olmuştur. Aslında basının dünya si-
yasetinde oynadığı rolü Osmanlı Devleti daha II. Abdülhamid döneminde 
anladığı için yurt dışında yayın yapan gazeteleri ve gazetecileri mümkün 
olduğu kadar satın alarak veya maaşa bağlayarak elde etme yoluna gidip37 

35  Cevad, a.g.e., s. 62.

36  Cevad, a.g.e., s. 54.

37  II. Abdülhamid döneminde Avrupa’da yayın yapan Memorial Diplomatique gazetesine 2.166 
kuruş, Orient Gazetesine 866 kuruş, Revue de I’Orient gazetesine 1.300 kuruş  para yardımın-
da bulunulmuş ayrıca Times, Agence Reuter, Gazzette Diplomatique gibi daha birçok önemli 
gazete muhabirlerine de belli oranlarda maaşlar bağlanmıştır. II.Abdühamid’in bu siyasetinin 
altında yatan en önemli sebeplerden birisi kendisine karşı yurt dışında faaliyet gösteren muha-
liflerine karşı mücadele etmek diğer taraftan da Avrupa’da Osmanlı Devleti’ni destekleyen bir 
kamuoyu oluşturmaktı. Her ne sebeple olursa olsun II. Abdülhamid’in takip ettiği bu politika 
onun basının önemini uzun yıllar önce kavrayarak önemli bir devlet adamı olduğunu ortaya 
koymaktadır.  Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Fatmagül Demirel, II. Abdülhamid Döne-
minde Sansür, BAĞLAM Yayınları, İstanbul 2007.   



112 TYB AKADEMİ / Eylül 2012

kendisini ve Osmanlı Devletini destekleyen bir kamuoyu oluşturmaya ça-
lışmıştır. Bu politika bazen olumsuz sonuçlar doğursa da basının öneminin 
net bir şekilde anlaşıldığının görülmesi bakımından önemlidir. Ama aynı 
öngörü II. Abdülhamid’den sonra başa geçen Osmanlı yöneticileri tarafın-
dan gösterilememiştir.

Balkan devletleri Avrupa kamuoyuna karşı yaptıkları propaganda da bu 
savaşın bir “haçlı seferi” olduğunu özellikle belirtmişler ve hristiyan taas-
subunu harekete geçirerek sonuna kadar kullanmak istemişlerdi. Savaş, 
Balkan uluslarının gözünde din eksenli bir savaş olduğu içinde her türlü 
zulüm (cinayet, tecavüz, hırsızlık, zorla hristiyanlaştırma) ve baskı doğal 
bir hakmış gibi kabul edilip bu konuda elden ne geliyorsa yapılmaya çalışıl-
mıştır. Avrupa devletleri ve kamuoyu ya bu durumu görmezden gelmişler 
ya da tamamen sessiz kalarak tepki göstermemişlerdir. Ancak bazı vicdan 
sahibi devlet adamları, düşünürler veya gazeteciler yapılan zulümleri açık 
açık gazetelerinde neşrederek kamuoylarını bilgilendirmeye çalışmışlar-
dır. Bütün bunların dışında Avrupa devletleri ile ilgili olarak “iki yüzlü” 
davrandıkları ithamının ortaya atılmasının en önemli sebebi savaş başla-
madan önce savaşın sonucunun ne olursa olsun var olan statüko ve sınır-
ların korunacağının Avrupa devletleri tarafından açıkça ilan edilmesi idi. 
Avrupalı devletler savaşı Osmanlı Devleti’nin kazanacağını düşündükleri 
için savaşın sonunda Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesini kendi 
siyasetleri açısından tehlikeli buluyorlardı. Bunun içinde savaş sonunda 
ortaya çıkması muhtemel tehlikeli bir gelişmeye karşıda tedbirlerini ala-
rak kendilerince akıllıca bir siyaset izlemiş oluyorlardı. Ancak bu durum 
Osmanlı Devleti’nin Lüleburgaz ve Kırkkilise muharebelerinde yenilmesi 
ile birlikte değişti. Bu değişiklikle ilgili olarak A. Cevad “Avrupa verdiği 
sözü utanarak geri aldı, artık statükonun muhafazası mümkün değildir 
dedi. İşte bize ağır gelen ve Avrupa’nın işini Balkanlara karşı dini ve mu-
taassıbane bir tarafgirlik gibi gösteren durum budur. Fakat düşünülecek 
olursa bu gerçekten bir dini taassup değil belki bir ahlaki eksikliğin orta-
ya çıkardığı taassubun eseridir, vahim bir ahlaksızlık ve bir faziletsizliktir. 
Artık anlıyoruz ve çoktan beri anlamış olmalıydık ki, Avrupa’nın tek derdi 
çıkarıdır. Biz doğulular, Müslümanlar henüz bu siyasi zanaatların yapıl-
masını anlayamıyoruz ve hiç şüphesiz doğu, böyle bir söz vermiş olsa idi, 
genel bir savaşın ortaya çıkması ihtimali ortaya çıksa bile sözünü tutmak-
tan başka bir şey yapmazdı.”38 diyerek yaşadığı şaşkınlığı açıkça tarif edi-
yor. İşte bu tavır değişikliği Avrupa devletlerinin nasıl bir iki yüzlü politika 
takip ettiklerinin açık bir göstergesi idi.

38  Cevad, a.g.e., s. 53.
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Yenilgi İle Birlikte Gelen Zulüm ve Şiddet

Balkan Harbi, Türk milletinin hafızasında toprak kayıpları, zulüm, göç ve 
esaret gibi büyük acılar bırakmış siyasal bir faciadır. Bu facia sonrasında 
yaşanan toprak kayıplarının dışında şanslı olan binlerce Müslüman doğup 
büyüdüğü toprakları bırakarak Anadolu’ya göç39 etmiş, göç edenler kadar 
şanslı olmayanlar ise ya Balkan devletlerinin zulmü altında yaşamaya ve 
acı çekmeye devam etmişler, ya da öldürülmüşlerdir. Bu acıların dışında 
bir de savaş sırsında Balkan devletlerinin orduları, komitacıları ve halkları 
tarafından yapılan zulümler ve katliamlar var ki bu acı gerçekler vicdan 
sahibi herkesi derinden etkilemiştir. Savaş sırasında Balkan devletlerinin 
ordularında yer alan asker veya subaylardan bazıları, savaşı gözlemlemek 
için Balkanlara giden Avrupalı gazetecilerden bazıları gördükleri man-
zara karşısında insanlıklarından utanarak yaşadıklarını çeşitli şekillerde 
yayarak savaşta yaşanan gerçekleri açıkça ortaya koymuşlardır. Ahmet 
Cevad’da yaşanan bu acı hakikatleri kitabında yer alan “Balkan Mezalimi- 
Belgeler Bölümü Yabancı Kaynaklar” bölümünde ortaya koymaya çalış-
mıştır. Böylece bize göre A. Cevad bu bölümle halka bakın kendimize çeki 
düzen vermezsek gelecekte bir gün bizde bu acıları yaşayacağız bu nedenle 
başımızı elimizin arasına alıp iyice düşünelim mesajını vermek istemiştir. 
Çünkü A. Cevad’ın yabancı kaynaklara dayandırarak ortaya koyduğu zu-
lümler insan olan herkesi derinden etkileyecek acımasızlıklarla dolu ger-
çek birer faciadır.    

A.Cevad bir Bulgar askerine dayandırılarak 24 Aralık 1913 tarihinde 
Romanya’nın Üniversol gazetesinde yayınlanan bir olayı kitabında şöyle 
anlatıyor: “  Bugün Bulgar ordusu 16. Piyade taburunun yedek askerlerinde 
olup Kırkkilise muharebesinde bulunmuş olan Pote Kançef sorulan soru-
lara karşı aşağıdaki cevapları vermiştir: Üç gün yemek vermediklerinden 
dolayı kaçmaya mecbur oldum. Askerlerden birçoğu bundan başka bir çare 
düşünemiyorlardı. Ben bir köylüyüm. Keşof ile akrabalığım var. Türkiye’de 
bulunan Osmanlı askeri çok düzenli ve hakikaten savaşçıdır. Fakat cep-
haneleri kötü olduğundan attıkları kurşunların Bulgar askeri üzerinde 
fazla bir tesiri olmuyor. Türklerin esir olmalarının en önemli sebebi bizim 
gibi aç kalmalarıdır. Sırp ve Bulgar askerleri Müslüman esirlere barbarca 
muamele ediyorlar. Bize Sofya’ya götürmek üzere 1.500 esir vermişlerdi. 
Bunlardan dört kişi kalana kadar hepsini subayların önünde katlettik ve 
yolda hangi köye girdiysek çoluk çocuk bütün Müslümanları kestik. Bunun 
üzerine kendi köyünde üç çocuğu ile beraber kalmış olan kendi ailesini 

39  Balkan Harbi sırasında yaşanan göç olayı ile ilgili olarak Enver Paşa : “Başıboş sürünen bozgu-
na uğramışlar ordusuna, Rumeli’nin bağlarında kopup gelen, daha perişan yüz binlerce göçme-
nin sürüne sürüne, eriye eriye akan kafilelerini de eklemeliyiz. Evet Rumeli göçüyordu, Rumeli 
boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı.” diyerek yaşanan göç tradejisini açıkça ortaya 
koymuştur. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, REMZİ KİTABEVİ Yayınları, İstanbul 1986, , 
C. II s. 322.   
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düşünerek ağlamaya başladı.”40  Anlatılan bu olay Osmanlı esirleri veya 
Müslüman halkına nelerin yapıldığının gösterilmesi bakımından trajik bir 
örnektir.

A. Cevad’ın eserinde yer verdiği bir başka örnek ise Rusya’da yayın ya-
pan Zaveti adlı Rus mecmuasının Şubat 1913 tarihli sayısında St. Volski 
imzasıyla yayınlanan makalenin bazı bölümleridir. Bu bölümlerden birin-
de Rus yazar şunları söylüyor: “Türklerin mezalimi hakkında gazeteler pek 
çok şey yazmışlardır. Her Rus okur Türklerin öldürmek veya tecavüz et-
mek için nasıl hareket ettiklerini biliyor, Pomak köylerinden atılan kurşun-
ları, öldürmeye hazır tüfekleri haince saklayan beyaz bayraklar hakkında 
yeterince şeyler okumuştur. Fakat aynı okuyucular Hıristiyanların zulüm-
leri hakkında çok az şey biliyor. Bir taraftan Bulgarları az çok lekeleyen 
her türlü yazıyı yasaklayan şiddetli sansür, diğer taraftan siyasi düşünce-
ler sebebiyle Rus muhabirleri gördükleri hakkında bir şey söylemiyorlar 
ve savaşın her bölümünü anlatmıyorlardı. Şimdi artık söylenmemiş olan 
şeyleri söylemek ve yalnız Slav ordularını harekete geçiren taktire şayan 
hissiyat ve vatanseverliği değil, bayraklarını kirleten çamur ve kanı da gös-
termek zamanı gelmiştir. Okuyucular bundan sonra okuyacağı satırlarda 
Bulgarlar ve Slavlar aleyhinde bir düşmanlık veya basit bir taraf tutma ara-
mayın. Rus muhabirlerin büyük çoğunluğu gibi bende Balkan topraklarına 
ve Bulgarlara karşı büyük bir teveccüh besleyerek gelmiştim. Bütün he-
yecanlarını paylaşıyor, zaferlerini alkışlıyordum.”41 diye bir giriş yaptıktan 
sonra yazar şunları anlatıyor: “Çetelerden bazıları mesela Nurakop kazası 
dâhilinde çalışan voyvoda Çerneviyef çetesi bir çeşit şöhret bile kazandı. 
Bu kaza en önce işgal edilenlerden biri olup orada onların dertlerine çare 
olacak kimsede yoktu. Düzenli Türk askerleri güneye doğru çekildiği için 
komitacılar bölgeye hâkim oldular. İşte komitacıların cinayetleri hakkında 
bazı örnekler:Kırk beş Müslüman ailesinden oluşan Debrencik köyü sava-
şın başlamasından altı hafta sonra komitacıların ve çevredeki Bulgar hal-
kı tarafından yakılmış, bütün erkekler öldürülmüştür. Otuz dokuz erkek 
ve kadın bir caminin içinde diri diri yakılmıştır. Kıraşova köyünde (halkı 
Rum, Bulgar ve yirmi aile Türk’ten oluşuyor) savaşın başlamasından dört 
hafta sonra komitacılar ve yerli Bulgarlar erkek, kadın ve çocuk bütün 
Türkleri öldürmüşlerdir.Boçan köyünde komitacılar Müslümanları camiye 
hapsederek, Debrencik köyünde olduğu gibi, onları yakmaya hazırlanırken 
o buhranlı dakikada Türklerden biri İngiliz subayının komutası altında 
kalmakta olduğunu bağırarak söylemiş ve bunun üzerine komitacılar kaç-
mıştır. Fakat bundan beş gün sonra tekrar dönerek planlarını uygulamaya 
koyarak cami ve her şeyi yağma ettiler. Bütün Müslümanları da kestiler. 
Kırk Müslüman ailesinden oluşan Lustagriyesin’de bütün Müslüman hal-

40  Cevad, a.g.e., s. 117.

41  Cevad, a.g.e., s. 119.
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kı, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin,  komitacılar ve yerli Hıristiyanları öl-
dürmüşlerdi.”42 Bundan sonra St. Volski kısa bir açıklama daha yaparak 
bu anlattığı olayların Nurakop ve Drama arasındaki küçük bir bölgede ya-
şananlar olduğunu ve diğer yerlerde yapılanların daha vahşice olduğunu 
belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Sonuç 

Balkan Harbi savaş sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve kaybedilen 
topraklar boyutuyla Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman halkın zih-
ninde çok derin izler bırakan son dönemlerin en büyük facialarından biri-
siydi. Fakat bu faciayı daha önce yaşanan birçok olumsuz olaydan ayıran 
en önemli boyut Balkan Harbi sonrasında Anadolu’nun da kaybedilebile-
ceği korkusunun yöneticiler, aydınlar ve halk arasında yayılması yani ge-
lecek korkusu idi. Yaşanan bu gelişmeler geleceğin kurgulanarak geçmişin 
güçlü ve şaşaalı dönemlerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat olarak 
değerlendirildi. A. Cevad’da bu fırsatı değerlendirerek yaşanan olumsuz-
lukları geleceğin ihyasını gerçekleştirmek için bir özeleştiri aracı olarak 
kullanan ender aydınlardan birisiydi. Çünkü bu dönemde birçok Osmanlı 
yönetici ve aydını fırkacılık mücadelesine katılıp kısır çekişmelerle savaşın 
kaybedilmesinde birbirlerini suçlamakla meşgullerdi.   

A. Cevad’ın eserini önemli kılan bir özellik, insanların buhranlı dö-
nemlerde sorumluluk sahibi hareketler yerine yargılayıcı ve suçlu arayıcı 
tavırlar göstermelerinin aksine, yaşanan gelişmelerde kadın, erkek, genç, 
aydın ve yönetici herkesin mesuliyetlerinin olduğunu açıkça ifade etmesi 
ve sonra da daha kötü facialar yaşanmaması için neler yapılması gerektiği-
ni ortaya koymasıdır. Bu yaklaşım hem yapıcı bir tavır ve hem de dönemin 
fırkacılık çekişmeleri karşısında da olumlu bir girişimdi. A. Cevad eseri ile 
Müslümanların kendilerini eleştirerek sorumluluklarının farkına varma-
sını sağlamaya uğraşıyor ve bunun içinde onlara yol göstermeye ve rehber 
olmaya çalışıyordu. Onun bu çabalarına kulak asmayanları etkilemek için-
de eserinde Balkanlarda yaşayan Müslümanlara yapılan zulümleri ve bu 
zulümleri gösteren fotoğraf ve tabloları mümkün olduğu kadar kullanmaya 
çalışmıştır. 

A.Cevad’ın eseri Balkan Harbi sonrasında Müslüman (Türk) halk, ay-
dın ve yöneticilerde yaşanan zihin değişikliğini de göstermesi bakımından 
önemli idi. Çünkü Fransız İhtilali ile birlikte başlayan süreçte “millet” kav-
ramında yaşanan değişme ve dejenerasyon Osmanlı gayrimüslimlerine 
karşı olumsuz bir bakış açısının zamanla artmasına neden olmuş ve Balkan 
Harbi’de bardağı taşıran son gelişme olarak değerlendirilmiştir. Böylece 
artık Osmanlıcılık düşüncesi yerini Türkçülük ve İslamcılık düşüncelerine 

42  Cevad, a.g.e., s. 123-124.
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bırakarak tarih sahnesinden büyük oranda çekilmiştir. İşte A.Cevad’ın eseri 
de bu dönüşümün ayak izlerini daha harbin hemen sonrasında  göstermesi 
bakımından ayrıca bir öneme sahiptir. İşte tüm bu nedenlerle “Kırmızı ve 
Siyah Kitap 1328 Faciası” tarihsel sürecin anlaşılması adına vazgeçilmez 
bir öneme haizdir.     
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  As An Example Of A Self-criticisim After The Balkan War

 “Disaster Of 1328 Red Black Book”

Güngör Göçer

Abstract

The Ottoman Empire encountered many political, economic and social problems since the founding 
of it to the 20th. century, deleted from the stage of history. Each problem left a signi ficant mark 
at the chemistry of state and society. But one of the most impressive events of this period was the 
Balkan War disaster that became the first quarter of the 20 th. century. The defeat experienced in 
this war a very deeply imressed both the management of the state and society. As a result of this effe-
ct, if necessary measures are not taken and the state’s worst departure is not stoped even the future 
of Ottoman dominance in Anatolia after Balkans could be seriously menaced. That’s why everyone 
with a sense of responsibility had to guarantee the future of the state making a self- criticism. Ahmet 
Cevad puplished a book the name of “disaster of 1328 red black book” with this responsibility after 
the defeat that lived in Balkan War to warn society, intellectuals and managers of state. Because of 
this approach evaluating Balkan War, the war between the crescent and the cross, A. Cevad tried to 
warn people in his work especially Muslims and calling out to the Turks in particular.

İn this study, in the case of this book we’ll try to show how to put forth what’s to be done on 
behalf of the Ottoman Empire’s future through a self- criticism.

Key words:

Balkan Harbi Sonrasi Bir Öz Eleştiri Örneği Olarak

Güngör Göçer

Özet

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tarih sahnesinden silindiği 20. yüzyıla kadar birçok siya-
sal, ekonomik ve toplumsal problemlerle karşılaştı. Her problem devletin ve toplumun kimyasında 
önemli izler bıraktı. Ancak tüm bu periyotta en etkileyici olaylardan birisi  20. yüzyılın ilk çeyreğin-
de meydana gelen Balkan Harbi faciası idi.  Bu savaşta yaşanan mağlubiyet hem devlet yönetimini 
hem de toplumu çok derinden etkiledi. Bu etkinin sonucu olarak eğer gerekli tedbirler alınmaz ve 
devletin kötü gidişine bir dur denilmezse Osmanlı egemenliğinin Balkanlardan sonra Anadolu’daki 
geleceği bile tehlikeye düşebilirdi. İşte bu nedenle sorumluluk duygusu taşıyan herkesin bir öz eleş-
tiri yaparak devletin geleceğini teminat altına alması gerekiyordu. Ahmet Cevad bu sorumluluk duy-
gusu ile gönüllü olarak katıldığı Balkan harbinde yaşanan mağlubiyettin hemen akabinde toplumu, 
aydınları ve devlet yöneticilerini uyarmak amacıyla “Kırmızı Siyah Kitap 1328 Faciası” adlı kitabını 
yayınladı. A.Cevad eserinde Balkan harbini “hilal ve haç” arasındaki savaş olarak değerlendiren 
Balkan milletlerinin yaklaşımı nedeni ile özellikle Müslümanlara ve özelde de Türklere seslenerek 
halkı uyarmaya çalıştı.

Biz bu çalışmamızda bu kitap özelinde Osmanlı Devleti’nin geleceği adına yapılması gerekenle-
rin neler olduğunun bir öz eleştiri yoluyla nasıl ortaya koyulduğunu incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:
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Osmanlı Asırlarında Balkanlarda 
Türk Edebiyatı

Rıdvan Canım

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Osmanlı asırlarında yaklaşık 5 asır boyunca “Rumeli” adıyla andığımız 
Balkanları, “Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan büyükçe bir yarıma-
da” biçiminde tanımlamak mümkündür. Sözkonusu yarımadanın batı-
sında Adriyatik Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege, Marmara ve 
Karadeniz yer alır. Rumeli topraklarının Kuzey’deki sınırı çok net olma-
makla birlikte kabaca Tuna ve Drava nehirleri olarak kabul edilmiştir.

Rumeli ya da Balkanlar

Bilindiği üzere Türk milletinin Balkanlarla, daha doğrusu bizim tabirimiz-
le “Rumeli” ile buluşması çok erken dönemlere kadar gider. Atalarımız V. 
yüzyıl başlarından itibaren Balkanlara girmişlerdir. Atilla’nın bu bölgenin 
büyük bölümünü ele geçirerek İstanbul yakınlarına kadar geldiği bilini-
yor. XI ve XII. yüzyıllarda ise Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlar’a 
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gelip yerleşirler. XIII. yüzyıl ortalarında da muhtemelen Moğol istilasın-
dan kaçan Sarı Saltuk ile sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşireti 
Balkanlar’a geçer ve Dobruca dolaylarında ilk müslüman Türk cemaatini 
meydana getirirler. Bununla beraber Balkanlarla asıl uzun süreli ve kalı-
cı ilişkiler Osmanlılar zamanında başlamış ve günümüze kadar da devam 
etmiştir. 

Osmanlı kuvvetleri, ilk defa 1321’de Mudanya’yı aldıktan sonra 
Marmara Denizi kıyılarına ulaşarak Rumeli ile karşı karşıya gelir. Bu karşı-
laşmalar, 1350’li yıllarda Orhan Gazi’nin Çimpe Kalesi’ni alarak bu bölgede 
kalıcı bir üs oluşturmasına kadar sürecektir.1 Orhan Gazi’nin büyük oğlu 
“Rumeli Fatihi” adıyla anılan Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Çanakkale 
Boğazı’nı geçerek Gelibolu’ya ulaşmasıyla başlayan bu fetih harekatı, ken-
disinden sonra dalgalar halinde devam etmiş ve Balkanlar kısa bir süre 
sonra Osmanlı devletinin en önemli kanatlarından biri haline gelmiştir. 
Örnek olarak Edirne hariç bugünkü Trakya sınırına ulaşma tarihi ilk fe-
tihten sadece üç yıl sonradır. Sultan I. Murad’ın saltanatının ilk yılların-
da Edirne, 1361’de fethedilir ve 4 yıl sonra Edirne devletin merkezi haline 
gelir. 1363, Filibe’nin bir Osmanlı şehri oluş tarihidir. I. Murat devrinde 
ise (1362-1389) Osmanlı sınırları kuzeyde Tuna’ya ve batıda Adriyatik sa-
hillerine ulaşmış bulunuyordu. Evrenos Bey ve Halil Hayreddin Paşa’ların 
başarıları sayesinde, Vardar Nehri vadileri Osmanlı kuvvetlerine açılır ve 
Vardar’ın doğusu Osmanlı hakimiyetine girer.1372’de Köstendil, 1380’de 
İştip, 1382’de Manastır ve Pirlepe ve 1385 yılında Ohri fethedilir. 1389, 
Sultan I. Murad’ın şehadetiyle sonuçlanan Kosova Savaşı’nın gerçekleşti-
ği tarihtir. Yıldırım Bayezid (1389-1402) harekatı Romanya’ya doğru ge-
nişletir, 1392’de Üsküp alınır, Fatih Sultan Mehmet ise (1432-1481) Atina 
ve Bükreş’i aldıktan sonra Bosna-Hersek’i Osmanlı topraklarına katar. 
Kanuni Sultan Süleyman, Balkan seferlerini Kuzey’e doğru çevirir, Orta 
Avrupa’nın kilidi sayılan Belgrad’ı alarak (1521) Macaristan’a girer ve 
Mohaç Meydan muharebesi ile bu ülkeyi de topraklarına katar. Bu tarihten 
itibaren Balkanlar iki yüz yıl sürecek bir barış ortamına kavuşmuş ve bölge 
her bakımdan hızlı bir gelişme göstermiştir.2

Evet, bir zamanlar Gelibolu’da ayaklarını karaya basan Türk akıncıla-
rının bir şeydâ âşık gibi sayıklarcasına koşup kollarını boynuna dolayıver-
diği Rumeli, birdenbire kaftan değiştirmiş, bu nazlı vücûda saraylardan, 
hanlardan, camilerden, medreselerden, imaretlerden, köprülerden süslü 
elbiseler giydiren Türk zevki, devletin ve milletin ortak gayretleriyle bu 

1  İnbaşı, Mehmet; “Balkanlarda Osmanlılar : Fetih ve İskân”. Balkanlar El Kitabı. (Haz. 
Osman Karatay - Bilgehan A. Gökdağ), Cilt I. Tarih. KaraM&Vadi Yay. Çorum/Ankara 
2006. s.289.

2  İsen, Mustafa; “Balkanlarda Türk Edebiyatı”. Ötelerden Bir Ses. Divan Edebiyatı ve 
Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler. Akçağ Yay. Ankara 1997, s. 512-513.
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toprakları hızla bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Kimi gelmiş, bi-
rer mızraklı efsane kahramanı gibi, şehirlerin ismetine nöbet tutan narin 
minareli camiler kurdurmuş, kimi gelmiş, garibi, konuğu, Tanrı misafiri-
dir diye ağırlayan kervansaraylar yaptırmış buralarda. İlim-irfâna susamış 
niceleri gelmiş medreseler, dershaneler, mektepler yaptırmış. Temizliği 
imanın yoldaşı bilen niceleri gelmiş külhanlar, hamamlar inşa ettirmiş. Ya 
çarşılar, arastalar, bedestenler, hanlar, dükkânlar kurup vakfeden hayır 
sahiplerinin gayretlerine ne demeli!? Açlığın, birçok kötülüğün anası oldu-
ğunu çok iyi idrak etmiş olan Türkler, bu şehirlerde, bu kasabalarda sayısız 
aşhaneler, imaretler kurmuşlar, bir lokma ekmek için işlenecek suçları ön-
ceden karşılamayı bilmişler. Ya müslüman Türklerin su sevgisi..! Çeşmeler, 
sebiller su kemerleri. Bu eli açık, kapısı dayalı, gözü tok, gönlü pek millet 
bir türlü suya doyamamış, onun için de rast geldiği her köşeye ibadet dere-
cesine varan bir şevkle sebiller, selsebiller, çeşmeler kurdurmuş.. Ya külli-
yeler..?! Camiyi ortasına alan külliyede medrese, kütüphane, misafirhane, 
aşhane, mumhane, şifahane, tabhane, han ve kervansaraylarla  sosyal ha-
yat son derece canlı bir unsur haline gelmişti.. İşte bu anlayış içerisinde 
önce Bursa doğdu.. İstanbul ve Edirne geldi ardından.. Ve sonra diğerleri..  
Filibe, Sofya, Üsküp, Prizren, İşkodra, Saraybosna, Manastır, Köstendil, 
Mostar, Eski Zağra, Banyaluka, Travnik, Budin, Şumnu, Silistre, Varna, 
Tırnova, Plevne, Vidin, Peşte, Selânik, Zagrep, Belgrat, Niş ve Bahçesaray 
geldi.

Ancak her kemalin bir zevali vardır sözü bir kez daha Balkanlar’da te-
kerrür etmiş ve Rumeli şehirlerindeki bu muhteşem manzara 1863’ten 
itibaren bozulmaya başlamış, 1699 Karlofça anlaşmasından sonra beş 
asırdan fazla süren misafirlik bitmiş ve tarihler 1912’yi gösterdiğinde bu 
topraklardan çekilişimiz tamamlanmıştır. 1320’lerde Rumeli’ne adım atan 
Osmanlılar, XX. Yüzyıl başlarına kadar, Balkan coğrafyasının yegâne dev-
leti olarak hüküm sürmüştür.

Bugün artık Balkanlar’da Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, 
Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Arnavutluk 
adını taşıyan on devlet vardır. Bunların ilk altısında günümüzde de belli 
yoğunlukta soydaşlarımız yaşamaktadır. Bölgedeki Türk nüfusuyla ilgili 
sağlıklı bilgiler olmamakla birlikte bunların sayısının iki milyon beşyüz 
bin civarında olduğu sanılıyor. Bu nüfusun büyük bir bölümü fethi izleyen 
yıllarda bu topraklara Anadolu’dan giden göçlerden arta kalanlardır. Bir 
kısmının da kuzeyden Osmanlı öncesi bölgeye gelip yerleşen ve daha son-
ra müslüman olanlardan meydana geldiği sanılıyor. Osmanlı fetihlerinden 
sonra bölgedeki yerli halktan islamiyeti kabul eden büyük topluluklar da 
meydana gelmiştir. Bugün Balkanlar’da müslüman nüfusun da on iki mil-
yon civarında olduğu biliniyor.3

3  İsen, Mustafa; A.g.e. s.14. 
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Şimdi de bu coğrafyalarda uzun asırlar boyunca Osmanlılar tarafın-
dan oluşturulan Türk edebiyatının izlerini sürmeye çalışalım. Osmanlılar, 
Bulgaristan’ın fethinden hemen sonra bu topraklarda yoğun bir Türkleştirme 
ve İslamlaştırma faaliyetine girişmişlerdir. Bu amaçla öncelikle Yörük, 
Türkmen, Konyar ve Tatar gibi Türk toplulukları bu bölgelerde iskan edil-
miş; ayrıca XVI. yüzyıl başlarında Anadolu’da ortaya çıkan isyanlarda ra-
hatsızlığa sebep olan topluluklar Bulgaristan coğrafyasına göç ettirilmiştir. 
Çoğunluğunu Yörük boylarının oluşturduğu bu topluluklar, 16.asırdan iti-
baren Bulgaristan’ın Çırpan, Karacıkdağı, Akçakızanlık, Karinabad, Filibe, 
Hatuneli, Rus Kasrı, Havas-ı Mahmud Paşa, Ahyolu, Yeni Zağra, Varna, 
Hırsova, Silistre, Şumnu, Pravadı, Çernova, Tırnova ve Razgrad, İhtiman, 
İzladi, Tatarpazarcığı, Çirmen, Yanbolu, Aydos, Çernova, Lofça, Niğbolu, 
Hasköy, Kızanlık ve Eski Zağra’nın şehir ve kasabalarına dağılmış durum-
daydı.4 Ve elbette bu insanların zaman içinde sözlü ve yazılı edebiyatları 
oluşmuştu. Şairlerin hayatlarından sözedip eserlerine dair en sağlıklı bilgi-
leri veren Osmanlı şuarâ tezkireleri, bu asırlarda seksen beş şâirin bugün-
kü Bulgaristan sınırları içinde doğduğunu bildiriyor. Bu şairler şunlardır: 
Şûhî, (Aydıncık) müderris şâirlerden Nizamî (Aydonat), kadı şâirlerden 
Gayûrî (Balçık). Bulgaristan’ın Filibe ve Sofya şehirleri, Osmanlı kültür 
coğrafyasının Rumeli’deki en önemli kültür merkezleri arasında idi. Bu dö-
nemde Filibe’de on altı şâirin yetiştiğini kaydediyor kaynaklar. Bunlar, Ali 
Çelebi (ö. l543), Aşkî, Avnî (ö.1579), Bezmî (ö.1580), Cefâyî, Fânî, Nâlişî, 
Nazmî, Sâkî, Ruhî, Riyâzî, Rızâyî (ö.1579), Revnakî (ö.1563), Tabîbî, Vecdî 
ve Zâkirî (ö.1685)’dir. Ümîdî (Kızanlık), Anî, Beyânî, Emânî, Fasîhî, Rızâyî 
ve Sehâbî ise Niğbolulu şairlerdir. Mestî ve Meylî ise Novabırdo’da doğ-
muşlardır. Asıl adı Abdülbakî olan Sadrî (Pravadi), Behçetî (Razgrad), 
Beyânî, Emânî, Fethî ve Resâ da Rusçuk doğumlu şairlerdir. Sipahi şâirler-
den Şîrî (ö.l593) Silistreli, Cenânî, Fethî, Feyzî, Himmetî, Hazânî, Nazîrî, 
Râsih, Resmî, Rüsûhî, Şükrî, Vâhid, Vaslî, Visâlî, Vuslatî ve Zühdî Sofyalı 
şairlerdir. Osmanlı asırlarının son zamanlara kadar  önemli kültür merkez-
lerinden biri olan Şumnu, Âkif Yusuf, Dürrî, Fazlî, Fenâyî ve Şerif gibi şa-
irleri yetiştirir. Ferrî (Tatarpazarı)’ından, Bahârî, Cevânî, Nazif, Rumûzî ve 
Salahî ise Tırhala’dandır. Tarîkî ve Zarifi Vidin doğumlu, Beyânî ve Dânâ 
Yanbolulu şairlerimizdendir. Vahdî Hacıoğlupazarı’ndandır.5

Bosna-Hersek toprakları sadece günümüzde değil, Osmanlı asırların-
da da sayısız edible Osmanlı-Türk edebiyatının en güzel örneklerini ortaya 
çıkarmış bir bölgedir.  Hatta Bosna’nın fethini gerçekleştiren Fatih Sultan 
Mehmed zamanından itibaren buralarda yaşayan insanlar, önce müslü-
man olmuşlar, ardından Osmanlı tarih ve kültürü ile bütünleşmişler, dev-

4  Yalçınkaya, M.Alaaddin; Osmanlılar Döneminde Bulgaristan. Balkanlar El Kitabı. 
(Haz. Osman Karatay - Bilgehan A. Gökdağ), Cilt I. Tarih. KaraM&Vadi Yay. Çorum/
Ankara 2006. s.323.

5  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.515-516.
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letin siyâsî ve idârî kadrolarında önemli mevkilere yükselen çok değerli 
sîmâlar yetiştirmişlerdir. Osmanlı tarihinin unutulmaz sadrazamlarından 
II.Selim’in damadı Sokollu Mehmet Paşa  ve Kânûnî’nin damadı Rüstem 
Paşa, Hadım Sinan Paşa, Damat İbrahim Paşa, Kara Davut Paşa, Topal 
Recep Paşa, Sofu Mehmet Paşa, Koca Mustafa Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, 
Cezzar Ahmet Paşa bu toprakların Osmanlı siyasetine hediye ettiği belli 
başlı isimlerden bazıları olmuşlardır.

Bosna toprakları Trabzon’dan bir yıl önce, İstanbul’dan ise l0 yıl sonra 
yani l463’te fethedilir. Dolayısıyla Bosna-Hersek, Balkanlar’da Türk edebi-
yatı açısından değerlendirilmesi gereken bir başka önemli ülkedir. Bosna-
Hersek’de yaşayan insanların büyük çoğunluğu Slav kökenli olmakla bir-
likte nüfusun % 11’ini meydana getiren Müslümanlar, günümüzde olma-
sa bile geçmişte Türk kültür ve edebiyatına ciddi katkılar sağlamışlardır. 
Biz onları Boşnak olarak tanımlıyoruz. Boşnaklar, 1463 yılında bölgenin 
Fatih Sultan Mehmed zamanında fethini takiben kitleler halinde islami-
yeti kabul etmişler ve böylece Mostar, Zenitsa, Banyaluka, Bihaç, Vişegrad 
ve tabii Saraybosna kısa zamanda birer Osmanlı şehri haline gelmiştir. Bu 
bölgede yaşayan müslüman boşnaklar zamanla Türkçe eserler de vermişler 
ve böylelikle kendi vatanlarında Türk kültür ve edebiyatının, Türk dilinin 
yayılıp tanınmasına hizmet etmişlerdir. Bosna-Hersek’te klâsik edebiyat 
adına ortaya konulan eserlerin hiç kuşkusuz kendine özgü tarafları vardı. 
Örneğin bunların en popüler olanları “sevdalinka” denilen aşk şiirleriydi. 
Doğu dillerinde şiir söyleyen Bosna-Hersek’in müslüman şairleri Arapça 
ve Farsça’nın yanı sıra daha çok Türkçe’yi kullanmışlardır. Bunlardan ilk 
Türkçe eser veren, Bosna Beylerbeyliği de yapmış olan II. Bayezid’in veziri 
Derviş Yakup Paşa Boşnyak (ö.1603)’dır. Meşhur Mostar Şehrengizi’ni o 
yazmıştır. Ahmet Çelebi (ö.1625), Derviş Paşa’nın tesirinde kalarak şiirler 
yazan şairlerdendir. Özellikle Styepan Hertsegoviç’in oğlu olan ve Osmanlı 
lisanı ile kanunnameleri ve şiirleri bulunan Ahmet Paşa Hertsegoviç 
(ö.1518) zamanından itibaren 20. Asra kadar Bosna-Hersek’te birçok 
şair ve yazar Osmanlıca’yı yazı dili olarak kullanmıştır. Şîrî, Muhammed 
Cengiç, Mostarlı Ziyâyî (ö.1584), Edâyî, Vusûlî, Farsça klâsik eserlerin meş-
hur yorumcusu Ahmed Sûdî Boşnyak (ö.1593), Gaybî, Nihâdî, Yazıcıoğlu 
Ahmed, Şânî, Kemterî, Sabûhî ve daha çok mistik şiirleriyle tanınmış 
Hüseyin Lâmekânî, Saraybosna’da doğan ve müderrislik ve kadılık yapmış 
olan, adı her zaman edebiyatımızın “sanatlı nesir” yazarlarından Veysi ile 
birlikte anılan Mehmed Nergisî (ö.1635), İbrahim Peçûyî, bir başka nesir 
yazarı Matrakçı Nasuh, Arşî, Zârî, Ubeydî ve bunlar gibi çok sayıda şair 
de Türkçe’yi edebî eserlerinde ölümsüzleştirmişlerdir. Daha ziyade Farsça 
şiirleriyle tanınan Mostarlı Şeyh Feyzî (ö.1747), Ahmet Vahdetî (ö.1598), 
hem Türkçe, hem Hırvat diliyle şiirler yazan Saraybosnalı Hasan Kâimî 
(ö.1691), Tuzlalı Hevâyî diye de anılan Osmanlıca-Boşnakça sözlük müellifi 
Muhammed Üsküf-i Bosnevî (ö.1650), Mecâzî, Bosna-Hersek sahasının en 
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tanınmış otobiyografi yazarlarından Varvarlı Ali Paşa (ö.1648), Ağa Dede, 
Türâbî, Habîbî, Gâibî, Sükkerî, Bezmî, Mezâkî, Mîrî, Zikrî, Rüşdî, Zârî bu 
isimlere eklenebilir. XVIII ve XIX.asırlarda bölgenin yetiştirdiği önem-
li isimlerden Uziçeli Sâbit(1650-1712), Mehmed Reşid, Abdullah Mâhir, 
Meylî, Şehdî, Kudsî, Abdullah Kantemir, Muhlisî, Cûdî, Mâilî şiirleriyle; 
İbrahim Münib, Hüseyin Muzaffer, Hacı Nesimzade, Muhammed Emin, 
Muhammed Yusuf nesir yazılarıyla öne çıkan isimlerdir. Osmanlı edebi-
yatının önemli isimlerinden Hersekli Arif Hikmet Rizvanbegoviç (1839-
1903) de bu isimlere eklenmesi gereken önemli bir şahsiyettir.

Bosna-Hersek’te Müslüman yazarların çoğu İslam hukuku, devlet ida-
resi, tarih konularında da eserler verdiler. Bunlardan Muhyiddin İbnü’l-
Arabî’nin Fusûsü’l-Hikem’inin şârihi Abdullah Bosnevî (ö.1644), Bosna 
Akhisar’ında doğan ve doğduğu yerde kadılık yapan, hukuk ve devlet 
düzeni hakkında eser yazan Hasan Kâfî Pruşçak (ö1544-1614) özellikle 
belirtilmelidir. Din ve hukuk sahalarında Mustafa Eyuboviç-Şeyh Yuyo 
(1651-1707), Muhammed Musiç-Alamek (1595?-1636), Ali Dede Boşnyak 
(ö.1598) gibi eser veren kırk kadar müellif daha vardır. Tarih sahasında da 
Bosnalı Müslüman ailelere mensup tarihçiler yetişmiştir. 1736-1739 Bosna 
olaylarını kaleme alıp Gazavatnâme-i Hekimoğlu Ali Paşa adlı eseri kale-
me alan Novi Kadısı Ömer Efendi bunlardan biridir. XVIII.yüzyılın sonu 
ve XIX.yüzyılın başı arasında zamanının olayları hakkında yazılar yazan 
birkaç tarihçi daha vardır. Osmanlı idaresinin son dönemleriyle Avusturya 
işgalini takip eden olaylarla ilgilenen Salih Sıdkî Hacıhüseyinoviç (ö.1888), 
Muhammed Enverî Kadic (1855-1931), eski tarih yazıcılığından modern 
tarihçiliğe geçişi ifade eden bir eseri bulunan Şeyh Seyfeddin Kemura 
(ö.1917), Bosna’nın ilk modern tarihçileri arasında sayılan, aynı zamanda 
şair olan Safvet Beg Başagic (ö.1934), İbrahim Edhem Başagic ve Mehmed 
Handzic bu isimlerden bazılarıdır.6 

Bosna-Hersek’te bu dönemde “Alhamiyado” adı altında bir edebiyatın 
geliştiğini de belirtelim. Alhamiyado, Arap olmayan fakat Arap alfabesiyle 
yazılan edebiyat için kullanılan bir tanımlamadır. İsim kökeni al-acamiya 
kelimesinin İspanyolca alhamiya olarak söylenmesine dayanır ve yabancı, 
arap olmayan anlamını taşır.  Burada şunu da özellikle belirtmek gerekir 
ki 16. Asır sonlarından 20. Asrın ilk yarısına kadar Boşnak dili daha çok 
Arap alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesiyle yazılan çok sayıda şiir ve düz-
yazı örneği vardır.  İlahiler, kasideler, aşk şiirleri, hicivler, dualar, sözlük-
ler bu şekilde yazılmıştır. Bu edebiyat kısmen halk edebiyatının etkisinde 
olsa da genel anlamda bağımsız bir şekilde gelişmiştir. Özellikle de Bosna-
Hersek’te Arapça, Farsça ve Osmanlıca’nın etkisi azaldığında daha çok et-
kili olmuştur.7 

6  Djurdjev, Branislav; TDVİA. Bosna-Hersek Madd. C.6, s.304. İstanbul 1992.
7 Pars, Melahat; “Bosna-Hersek’te Gelişen Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudi Edebiyatları”. 
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Esasen, Balkanlarda bugün mevcut pek çok merkezî yerleşim birimini 
şehir haline getirenler Türkler’dir. Bu yüzdendir ki Balkanlar’da yakın za-
manlara kadar hangi ırktan olursa olsun bir kimsenin şehirli sayılabilmesi 
“Türkçe bilme” şartına bağlıydı. Bu medeniyetin Türk olmayan yöre hal-
kına ne denli tesir ettiğinin en açık göstergesi ise dillerine girmiş Türkçe 
kelimelerdir. Bunların sayısı Sırpça ve Hırvatça’da 7000, Makedonca’da 
biraz daha fazla, Bulgarca’da 5000, Rumca’da 3000 civarında, Macarca 
ve Romence’de çok sayıda, Arnavutça’da ise hepsinden fazla miktardadır. 
Şehirlerin Osmanlı medeniyeti doğrultusunda gelişme aşamasında bilim, 
kültür ve sanatın alt yapısı olan medrese, mektep, tekke ve zaviyeler tesis 
edilmiş, bunları takiben bilim, kültür ve sanatın ilk temsilcileri bu toprak-
larda boy vermeye başlamıştır. Meseleye edebiyat tarihi açısından bakıla-
cak olursa ilk örneklere II. Bayezid döneminde (1481-1512) rastlanır. Bu 
tarihten sonra ise Edirne, Gelibolu, Saraybosna, Serez, Vardar Yenicesi, 
Üsküp, Manastır, Prizren, Filibe, Selanik, Sofya ve Belgrad gibi önemli kül-
tür merkezlerinden ve bunlardan biraz daha az öneme sahip başka belde-
lerden yüzlerce şâir ve yazar yetişmiş ve bunlar uzun bir süre Türkçemizi 
zenginleştirmeye devam etmişlerdir. Bunların içinden dilimizin ses bay-
rakları sayılabilecek çok sayıda büyük sanatçının da yetiştiğini özellikle be-
lirtmek gerekir. İşte Boşnakların bugün kullandıkları dilden bazı kelime-
ler: jatak (yatak), carsija (çarşı), cizma (çizme), amanet (emanet), konak 
(konak), müsterija (müşteri), tenecka (teneke), odzak (ocak), furundzija 
(fırıncı) cevapdzija (kebapçı, köfteci), sefte (siftah), burek (börek) vs.vs. 

Balkanlar ya da Rumeli coğrafyası olarak adlandırılan bu sahanın bugün 
Yunanistan sınırları içinde kalan Dimetoka, Serez, Vardar Yenicesi (Yenice-
i Vardar), Kavala, Drama, Florina, Selanik, Ferecik, Girit ve Yenişehir 
Fener gibi önemli kültür merkezlerinde de  Osmanlı döneminde çok sayıda 
şâir yetişmiştir. Bu şairlerden belli başlı olanların isimleri ve yetiştikleri şe-
hirler de şunlardır: Dimetoka’dan Abdülvâsi’ Çelebi (ö.1538); Eğriboz’dan 
Sâmî (ö.1813), İzzet (ö.l712), Râgıb (ö.l685); Ferecik’ten Hadîdî ve Râsim 
(ö.1778); Florina’dan Kebîri; Girit’ten İzzet (ö.l814), Fehmî, Resmî (ö.1783) 
ve Râcî; İnebahtı’dan Derviş, Hisâlî, Halîmî (ö. 1595); Kavala’dan Ârifî; 
Midilli’den Hitâbî, Selman, Şeyhî; Mora’dan Ahmet Paşa (ö.l757), Ali 
(ö.1689), Firdevsî, Hilmî (ö.1605), Nâmık, Penâh, Zühdî; Sakız’dan Faik 
(ö.l784) ve Nevres (ö.1836); Yanya’dan Sırrî ve Zihnî; Selanik’ten Ahmet 
(ö.1701), Bakî, Behçet, Es’ad (ö.1620), Emin (ö.1712), Muîn (ö.1653), Necib 
(ö.1674), Necâtî, Necâhî, Meşhûrî, Ma’nevî (ö.1572), Şâirî, Sun’î, Yümnî 
(ö.1672), Tâbî (ö.1666); Serez’den Adnî (ö.1684), Hâfız, Hasan (ö.1612), 
Kandî, Kabûlî, Rahmetî (ö.1620), Niyâzî, Nisârî, Muhlis (ö.l843), Medîhî, 
Makâmî, Sühâyî (ö.1534), Senâyî, Sehâbî, Safî (ö.1785), Saffî (ö.1688), 

Osmanlılar Döneminde Bulgaristan. Balkanlar El Kitabı. (Haz. Osman Karatay-Bilge-
han A. Gökdağ-Melahat Pars), Cilt III. Dil ve Edebiyat. KaraM&Vadi Yay. Çorum/An-
kara 2006. s.323.
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Sa’dî, Zînetî (ö.1556), Zeynî, Vasfî; Drama’dan Arif Mehmed; Vardar 
Yenicesi’nden Abdülgânî, Agehî (ö. 1577), Aşkî (ö.1592), Derünî (ö.1650), 
Garîbî (ö.1547), Günâhî (ö.1670), Hayretî (ö.l535), Hayâlî (ö.1557), İlâhî, 
Mehmed, Râzî (ö.1617), Sıdkî, Selman (ö.1564), Sırrî (ö.1585), Şânî, Tabî,  
Yenice Şehrengizi müellifi Usûlî (ö.l538),  meşhur mevlevilerden Yusuf-
ı  Sîne-çâk  (ö.l564),  Zârî (ö. 1617); Yenişehir Fener’den Ârifî, Atâ, Beliğ 
(ö.l759), Emîn, İzzet Efendi (ö.1822), Nakîd, Nigâhî (ö.1693), Subhî [ö. 
1669) ve Sâilî yetişmişlerdir.

Yıldırım Bayezid devrinde Türk yönetimine giren Üsküp, uzun asırlar 
boyunca Balkanlarda Türk kültürünün en önemli merkezlerinden biri ol-
muştur. Şuara tezkirelerinin kayıtlarına bakılırsa sadece Üsküb’ün 19 şairle 
bu kültür varlığına çok önemli bir katkı sağladığı görülecektir. Kaynakların 
belirttiği ilk Üsküplü şair Koca Hasanzâde lakabıyla tanınan Zâri’dir. Sûfi 
şairlerden Atâ, İshak Çelebi, kadı şairlerden Fennî (ö.1666), Hâkî, Haraççı 
Hüsam lakabıyla tanınan Ferîdî, La’lî, Hemdemî, Hevesî, Özrî (ö.1523) ve 
onun küçük kardeşi Izârî, Mîrî-i Rûmî lakabıyla tanınan Mîrî, bazı kaynak-
larda Kalkandelenli olarak gösterilen Muidî, Benli Memi namıyla tanınmış 
Nâmî, sipahi şairlerden Niyazî, asıl adı Mehmet olan Rıyâzî(ö.1546), âlim 
şairlerden Sıhrî, asıl adı Ahmet olan Vâlihî(ö.1599), asıl adı Mehmet olan 
Vusûlî (ö.1592)  de Üsküb’ün Osmanlı kültür ve edebiyatına kazandırdığı 
isimlerdir.

Makedonya bölgesi ayrıca Debreden Vecdî’yi (ö.1670); Gevgilli’den 
Bâlî’yi; İştip’ten Aklî (ö.1688), Sadrî (ö.1585), Tâlibî (ö.1717) ve Tab’î’yi; 
Kalkandelen’den Sücûdî, Fakîrî ve Tulû’î’yi; Manastır’dan Ayânî, Celal Bey, 
Firdevsî (ö.1564), Hâfiz, Hâverî (ö. 1565), Kâtibi, Keşfî, Mehmed, Merdî, 
Sabâyî, Sâmî, Sâmih, Sezâyî, Sinan, Vahyi (ö.1546), Vezni (ö.l578) ve 
Zuhûrî’yi yetiştirmiştir. 

Bugün Sırbistan sınırları içinde kalan Alacahisar, Adnî mahlasıyla şiir-
ler yazan Mahmud Paşa’yı (ö.1474); Semendire Cenânî (ö. 1592), Sünnî (ö. 
1572) ve Tarîkî’yi; Ujiçe Sabit (ö.1713), Zikrî (ö.1698), Vuslatî (ö.1688) ve 
Zârî’yi (ö.1687); bugün Sancak özerk bölgesinin başkenti olan Yeni Pazar 
Arşî (ö.l570), Hulûsî, Ni’metî (ö.1603), Vâlî (ö.1598) ve Vahdetî’yi yetiş-
tirmiştir. Belgrad doğumlu Osmanlı şâirleri ise şunlardır:  Hâlis (ö.1747), 
Kamil Paşa, Muhterem, Nâşid (ö.1766), Nasîb (ö.1705), Negamî, Nûrî, 
Sâdık (ö.l595), Saîd (ö.1727), Şehriyâr ve Vâlihî. 

Günümüzde hâlâ birer kültür şehri olma özelliğini sürdüren Kosova 
şehirleri Priştine ve Prizren, Osmanlı asırlarında da son derece bereket-
li kültür ve sanat şehirleriydi. Tezkire yazarlarından Âşık Çelebi (ö.1571), 
Meşairü’ş-Şu’ara adlı eserinde renkli üslubuyla şairlerin doğum yerlerinin 
özellikleri hakkında bilgiler verirken, Prizren’de dünyaya yeni gelen çocuk-
lara doğar doğmaz “mahlâs” verildiğini; “Prizren’de bir çocuk doğsa diviti 
(kalemi) belinde doğar” diyerek, bu şehirde doğanların ileride mutlaka şair 
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olacaklarını belirtir. Bu durum Türkçe’nin bir zamanlar bu coğrafyalarda nasıl 
bir ifade kudretine sahip olduğunu göstermesi bakımından son derece anlam-
lıdır. Rumeli coğrafyasında doğan divan şairlerinin altı yüzden fazla olduğu 
da dikkate alınırsa bunun anlam ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugün kabri 
Üsküp’te bulunan tezkire yazarı Âşık Çelebi (ö.1572), tarih düşürme sanatında 
usta şairlerden, Yusuf u Züleyha yazarı Bahârî (ö.l551), şair Nehârî’nin oğlu 
Mü’min, şair Sa’yî’nin kardeşi Nehârî, meşhur Gazavatname müellifi, bu-
gün kabri Prizren’de kendi adıyla anılan Suzi Çelebi Camii haziresinde olan, 
Prizren’deki çok sayıda vakıf eserinin sahibi şair Sûzî Çelebi, Sa’yî, Kanuni dö-
nemi şairlerinden Şem’î (ö.1530) ve asıl adı Zülfikâr olan Tecellî (ö.1689), bazı 
kaynaklarda Kalkandelenli olarak anılan Sücûdî (ö.1538), Kadı Beyzavî tefsi-
rini yorumlayan âlim-şairlerden Mevlânâ Müderris Ali Efendi, SÜLEYMAN 
EFENDİ ACİZE BABA. Sa’dî tarikatının Rumeli’ndeki kurucusu ve yayıcısı, 
Yakova ve Prizren’de tekkesi bulunan sufi şairlerden Süleyman Efendi Acize 
Baba (ö.1747),  Emin Paşa Medresesi müderrislerinden ve eski Prizren müf-
tülerinden Mehmet tahir Efendi, Prizren Melami Tekkesi şeyhlerinden Hacı 
Ömer Lütfü (d.1871) ve Âşık Ferkî (ö.1908) Prizren’de yetişen önemli şair-
lerdir.  Azmî, Hâtifî, Levhî, edebiyatımızda şehrengiz türünün ilk örneğini, 
yazdığı Edirne Şehrengizi adlı eseriyle veren Mesîhî (ö.1512), kâtip şairler-
den Mustafa Çelebi (ö.1565) ve şair Azmî’nin kardeşi Nûhî ise Priştineli’dir.8 
Bu isimlere Vasiyetname adlı meşhur eserin yazarı, bugün bilhassa İpek ve 
Jakova taraflarında ilahileri dilden dile dolaşan İpekli Molla Dervişî de ekle-
mek gerekir.

Son olarak Arnavutluk sahası içinde ortaya çıkan ve islami tesir altında 
gelişen edebiyatı üç kolda ele almak mümkündür. Bunların ilki halk edebiyatı 
sahasında oluşan dini muhtevalı metinlerdir. Daha çok Cercelez Ali, Muya, 
Halili, Arnavut Osmani, Musa Arnavuti, Ali Abbas gibi Müslüman kahra-
manlar hakkında söylenmiş efsanevi metinler, şiirlerle tekkelerde söylenen 
nefesler, ilahiler zikredilebilir. Bu metinlerde özellikle, Arnavutlar arasında 
meşhur olan şahısların İslami duyarlıkla yeni kimliklerle efsanevi varlıkları-
nı sürdürmesi, Türk edebiyatındaki Oğuz Kağan’ın islamiyetten sonra müs-
lümanlaştırılmasına benzemektedir. İkincisi; Osmanlı devletindeki farklı 
kültürel merkezlerde yetişerek Türkçe, Arapça ve Farsça gibi lisanlarda eser 
veren Arnavut yazarlardır. Bunların arasında Türklerin Türk, Arnavutların 
Arnavut saydığı Priştineli Mesihi, Dukakinzade Yahya Bey, İşkodra’da Nihâlî, 
Elbasan’da Derviş ve Hızrî, Koçi Bey ve Hoca Tahsin, Nezim Berati, Elmaz 
Boriçi, Muçe Libohova, Ömer Begu, Tahir Nesibiu, Şeyh Ömer Karziçi, Saidi, 
Türâbi, Derviş Zülfikar Jirokastro gibi isimler zikredilebilir. Üçüncüsü; hakla-
rında çok ciddi çalışmaların yapılmadığı, ama 200 yıllık bir döneme yayılmış, 
Müslüman Arnavutların oluşturdukları ve Klasik Türk edebiyatı çizgisine ya-

8  İsen, Mustafa; “Kültür Tarihimizde Üsküp ve Üsküplü Divan Şairleri”. Ötelerden Bir Ses. 
Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler. Akçağ Yay. Ankara 
1997, s.131-142
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kın bir edebiyattır. 17.asrın ortalarından başlayıp 20. asrın başlarına kadar 
devam etmiştir. Bu süreçte Muçizâde’nin Arap harfleriyle Arnavutça olarak 
yazdığı kasidesi, Beratlı Nazîmî (ö.1760)’nin ikisi Türkçe biri Arnavutça üç 
Divan’ı, Beratlı Süleyman Nâbî’nin (ö.1771) bir kısmı bestelenmiş ve gü-
nümüzde hâlâ söylenmekte olan lirik şiirlerinden oluşan Divan’ı, Ülgünlü 
Hafız Ali Rıza’nın Türkçe kelime ve deyimlerin Arnavutça tercümesi 
olan Badîu’l-Mukatar adlı eseri, manzum olarak kaleme aldığı Acîbü’l-
Manzar adlı Türkçe-Arnavutça ve bunun karşılığı olan Garîbü’l-Mebsar 
adlı Arnavutça-Türkçe lügatleri ile Mevlid’i, Tahir Efendi Popova’nın 
Arap harfleriyle 1835 yılında İstanbul’da basılan ve ilk Arnavutça şiir ki-
tabı olan Vehbiyye’si, Molla Ramazan İşkodra’nın İlmihal’i, Konsipollü 
Mehmet Çâmî’nin (ö.1844) Yusuf ile Züleyha’sı meşhurdur. Bektaşî Dâlîb 
Fraşeri, Şahin Fraşeri, Hasan Ziko Kanberî, Şeyh Yunus, Beratlı Süleyman 
Ramazan, mevlid yazarı Hafız Ali Ulçinaku ve nihayet “Fraşeri kardeşler” 
olarak bilinen Abdül Fraşeri, Naim Fraşeri ve Sami Fraşeri de eserleriy-
le Arnavutluk topraklarında bu kültüre katkıda bulunan şair ve yazarlar-
dır.9 Arnavutluktaki son Osmanlı aydını Beratlı Vecihi Buharaya adında 
bir Arnavut olup Türkçe, Arapça, Farsça, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve 
İngilizce dillerine vakıf birisi idi.

Arnavutluk dışında Rumeli topraklarında bu isimlere eklenebilecek 
olan Romanya ve Macaristan’ın bazı şehirlerinde doğan Türk şâirleri varsa 
da bunlar Budin, Köstence ve Dobruca doğumlu bir kaç ismi geçmez. Bu 
bilgilerden Osmanlı şiir tarihinin önemli bir bölümünün de Rumeli’de ye-
tişen şâirlerden oluştuğu olduğu kolayca görülecektir.10

Rumeli coğrafyası, uzun asırların ardından Tanzimattan sonra da Türkçe 
eserler yazan kişileri yetiştirmeye devam etmiştir. Örneğin Drama’dan 
Fatîn (1814-1867), Kalkandelen’den Sabrî (1862-1943), Manastır’dan 
Cenap Şahabettin (1870-1934), Dâniş Bey (1833-1876), Fâik Bey (1825-
1899), Kemâleddin (1864-1937), Nâilî (1823-1876), Manastırlı Rıf’at (1851-
1907), Nâcî (1875-?), Üsküp’ten Yahya Kemâl( 1884-1958), Tırnova’dan 
Fenni (1856-?), Rusçuk’dan Fazıl Efendi (1840-?), Fethî Efendi (1804-
1857), Tatarpazarı’ndan Ferrî Efendi (1757-1806’dan sonra), Serfiçe’den 
Mehmed Ali Aynî (1869-1945), İskeçe’den Sıdkî (1882-1932), Rıfat (ö.1864-
?), Serez’den Celal Paşa (1847-1903), Muhlis (1783-1813), Niyazî (1844-
1900), İslimye’den Edip-Bey (1870-1897), Şumnu’dan Samî (1877-1951), 
Ferecik’ten Rıfkı Melül Meriç (1901-1964), Eskicuma’dan Hüsnî (ö.?), 
Florina’dan Nâzım (1883-1939), Hanya’dan Hıfzî (ö.l799), Ahmed Muhtar 
(1848-1910), Sâkînâmesi ile meşhur Nûri (1767-1815), Şefik (ö.1871), Zârî 

9 Balcı, Mustafa–Yüksel Özgen-Necip Karaevli; “Arnavut Edebiyatı Tarihi”. Balkanlar 
El Kitabı. (Haz. Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ-Melahat Pars), Cilt III. Dil ve 
Edebiyat. KaraM&Vadi Yay. Çorum/Ankara 2006. s.57-83. 

10  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.522-525.
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(ö.?), Kandiye’den Fehmî Mazlum Paşa (1812-1862), Rahmî (1839-1894), 
Raşid (1858-1918), Sırrî (1844-1895), Vahyî (1867-1923), Aziz Efendi 
(ö.1798), Leskovik’ten Rauf (1873-?), Lofça’dan Cevdet Paşa (1822-1895), 
Rodos’tan Tevfik Nevzat (1885-?), Sakız’dan Edhem Efendi (1819-1885), 
Faik Efendi (1783-1837), Nevres (1820-1876), Vodina’dan Remzî  (1871-
1918),  Şâdî  (1917-?), Yanya’dan Reşid (1863-1920), Sâfî (1862-1901), Sırrî 
(1800-?), Koniçe’den Kâzım Paşa (1821-1889), Fraşeri’den, Şemseddin 
Sami (1850-1904), Resmo’dan İffet (1869-1941), İzzet (1813-1892), 
Akçahisar’dan  Hulûsî (1775-1883), Hikmetî (ö.1825), Hâtemî (Ö.1810), 
Golos’dan Kemalüddin (1863-1888), Tiran’dan Halîmî (ö.l790), Hâdim 
(ö.l806), Rıza (1833-1854), Zîver (ö.1877), Çamlık’tan Tahsin (1813-1868), 
Petriç’ten Şeref (1904-?), Trapoliçe’den Sezaî (1816-1877), Anaboli’den 
Halim Efendi (ö.1821 ), Sabrî (1768-1813), İşkodra’dan Hakkı Paşa (1826-
1896), Halilî (ö.1808), Zihnî (1834-1886), Ahmedî, Âsaf Mehmed Paşa 
(1759-1808), Bâlî, Tevfik (ö.1844), Çâker (1791-1858), Hüseynî (ö.1738), 
Hamdî (1796-1861), Râcî (ö.1718), Peglin’den Fehmî Bey (ö.1854), Sadık 
(ö.1834) yetişmiştir. Bugün Arnavutluk sınırları içinde kalmış bulunan 
İşkodra gibi devletin en uzak bölgelerinde bile araştırıldığında Türkçe şi-
irler kaleme alan pek çok kişinin bulunabileceği Ali Emîrî Efendi’nin ya-
rım kalmış İşkodra Şâirleri adlı eserinden kolayca anlaşılabilmektedir. 
Osmanlı Devleti’nin önemli kültür merkezlerinden Selanik ve Yenişehir 
Fener’den de bu dönemde yetişmiş çok sayıda müellif mevcuttur. İşte Fener 
doğumlu olanlar: Avnî Bey (1826-1883), Emrî Efendi (1851-1916), Ferid 
Efendi (1866-1908), Haşim Bey (1861-1920), Nazif (1794-1861), Nusret 
(1872-1913), Râtib (ö.189l) ve Vehbî (1837-1885). Âkif Efendi (ö.1827), 
Dâniş  (1833-1876), Esad Dede (1841-1911), Hâmî Efendi (ö.1842), Hıfzı 
Tevfik Gönensay (1892-1949), Meşhûrî ve İsmet (1883-?).

Rumeli coğrafyası, daha yakın dönemlerde de ülkemizdeki kültür ve 
sanat faaliyetlerini desteklemeye devam eder. Yakın döneme ait biyografi 
kaynakları tarandığında pek çok şâir ve yazarın doğum yerinin “Rumeli” 
olarak adlandırdığımız Balkanlar olduğu hemen görülecektir. İlk akla ge-
lenleri şöylece sıralamak mümkündür: Rıza Apak (Petriç,1911), Enver Ziya 
Karal (Kosova, 1906-1982), Recep Bulut (İştip), Afet İnan (Selanik, 1908-
1985), Macit Gökberk (Selanik, 1908), Vehbi Eralp (Selanik, 1907), Muazzez 
Tahsin Berkand (Selanik, 1900-1984), Malik Aksel (Katerin, 1903-1987), 
Âgâh Sırrı Levent (Rodos, 1894-1978), Tahsin Banguoğlu (Drama, 1904-
1989) Mûnis Fâik Ozansoy (Midilli, 1911-1975), Yaşar Nabi Nayır (Üsküp, 
1908-1981), Mahmut Özay (Kayalar, 1908-1980), Haluk Nihat Pepeyi 
(Katerin, 1901-1972), M. Cevdet Perin (Nevrekop, 1896-1965), Mithat 
Perin (Nevrekop, 1917, Salim Şengil (Selanik, 1913) Ziya Yamaç (Silistre), 
Hilmi Yücebaş (Drama, 1915), Türker Acaroğlu (Razgrad, 1915), Cevdet 
Atmaca (Silistre, 1927), Niyazi Akı (Kayalar, 1912-1992), Ahmet Samim 
(Prizren, 1884-1910), Aka Gündüz, (Selanik, 1886-1958), Mustafa Baydar 
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(Gümülcine, 1920), Yahya Benekay (Köstence,  1925), Pertev Naili Boratav 
(Gümülcine, 1907), Necati Cumalı, (Florina, 1921), İbrahim Necmi Dilmen 
(Selanik, 1889-1945), Şükrü Elçin (Florina, 1912), Ali Ulvi Elöve (Selanik, 1881-
1975), Ahmet Cevat Emre, (Girit, 1887-1961), Hakkı Süha Gezgin (Manastır, 
1963), Naci Girginsoy, (Kesriye, 1924), Hasan Tahsin Recep, (Selanik, 1888-
1919), Nazım Hikmet Ran, (Selanik, 1902-1963), Şevket Rado, (Radoviş, 
1913-1988), Rasim Haşmet, (Selanik,1888-1919), Sebahattin Ali, (Gümülcine, 
1906-1948), Sabiha Sertel, (Selanik,1898-1968), Zekeriya Sertel, (Ustrumca, 
1890-1980), Ahmet Emin Yalman, (Selanik, 1881-1972), Râgıb Şevki Yeşim, 
(Makedonya, 1910-1971), Ziya İlhan Zâimoğlu, (Üsküp, 1912-1965), Mâcit 
Cevat Doğudan (Vulçitrin)11 gibi isimler, edebiyatımızın önemli sanatkârları 
arasında yer almış şahsiyetlerdir.  

Sonuç

Görüldüğü gibi Balkanlar ya da Rumeli olarak adlandırılan bu coğrafyalarda 
5 asrı aşkın bir sürede yüzlerce âlim, şair ve sanatkâr yetişmiş, Türk kültü-
rüne gerek sözlü, gerekse yazılı birbirinden değerli eserler kazandırmışlar, 
bu topraklarda yaşayan insanların asırlarca “ses bayrağı” olma özelliğini 
sürdürmüşlerdir. Siyaseten Osmanlı’nın bu topraklardan çekilişi ile birlikte 
Türkçe yerini önemli ölçüde bir sessizliğe terk etmiştir. Ne yazık ki bu coğraf-
yalarda Osmanlı’nın uzun bir süre yönetimi altında bulundurdukları Türk ve 
Müslüman olmayan halklara karşı dilleri konusunda gösterdiği hoşgörü, yeni 
yönetimlerce geride kalan soydaşlarımıza gösterilmemiştir. Rumeli’de yaşa-
yan Türkçe buraları terk etmeyen aydınların, sanatkârların gayret ve çabala-
rıyla hâlâ yaşamını sürdürmekle birlikte, Türkçe’nin Balkan dillerine yâdigâr 
bıraktığı yüzlerce, binlerce Türkçe kelime bugün artık tek teselli kaynağı ola-
rak görünmekte, zaman zaman yaşanan göçlerle de bu kan kaybının sürdüğü 
görülmektedir. Sözlerimi yine bu toprakların evladı, büyük şairimiz Yahya 
Kemal’in güzel bir sözü ile bitirmek isterim. Yahya Kemal diyor ki; “Türkçe’nin 
çekilmediği yerler vatandır”. Dolayısıyla biz de diyoruz ki Türkçe, unutulmaz, 
derin hatıraları bulunan Balkanlardan, Rumeli topraklarından asla çekilme-
meli, bu dil bayrağı asla yere inmemelidir.

11  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.524.
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Osmanlı Asırlarında Balkan Savaşları Edebiyatı

Rıdvan Canım

Abstract

The Ottomans controlled the Balkans, which they named as Rumeli, approximately for five hund-
red years. Elimination of the Ottomans from the Balkans overlapped with the Balkan War of 1912. 
After the Ottomans, ten different states were established in the region. In addition to this, Turkish 
communities have significant place due to their demographical density in the Balkans. Within this 
framework, it must be known that the Balkans, which is very crucial for Turkish political history, is 
an important source for Turkish literature as well. In this article, Turkish literature in the Balkans 
during the Ottoman period will be analyzed and poems and writers who were born and produced 
their works in this region will be examined.  
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Osmanlı Asırlarında Balkan Savaşları Edebiyatı

Rıdvan Canım

Özet

Osmanlılar yaklaşık olarak beş yüz yıl Rumeli diye adlandırdıkları Balkanların siyasî kontrolünü el-
lerinde tutmuşlardır. Osmanlıların Balkanlardan tasfiye edilmeleri ise I.Balkan Savaşı’na yani 1912 
yılına rastlamaktadır. Osmanlılardan sonra bölgede 10 farklı devlet kurulmuştur. Bununla birlik-
te Balkanlarda Türk topluluklar demografik açıdan önemli sayılabilecek bir yoğunluktadırlar. Bu 
çerçevede Türk siyasî tarihi açısından büyük önem arz eden Balkan coğrafyasının Türk edebiyatı 
açısından da önemli bir kaynak olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu makalede Osmanlı devrinde 
Balkanlarda Türk edebiyatı analiz edilecek bu coğrafyada doğmuş ve eserlerini üretmiş şair ve ya-
zarlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Balkanlar, Türk edebiyatı, Rumeli, Türk şairler, Balkan şairleri, Osmanlı dö-
nemi balkan edebiyatı.
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Göçün Tarihine Kısaca Bir Bakış

Bütün bir Hıristiyan âlemi için Türklerin Avrupa’daki topraklarından çı-
karılması bir ideal hükmündedir.  Rusya 18. Yüzyılın başlarından itibaren 
sıcak denizlere inmek politikası izler. Bu sebeple 1768-1774 Osmanlı-Rus 
savaşından önce Kazan’dan Azak’a kadar uzanan alanlarda yerleşmiş olan 
Türklerden pek çoğunu Osmanlı topraklarına göç etmeye mecbur bırakır. 
1787-1792 savaşları sonrasında kitleler halinde göçler başlar. 18. Yüzyılın 
sonlarında Fransa’da boy gösteren fikir akımlarından ve özellikle de milli-
yetçilik cereyanlarından Osmanlı tebaası olarak yaşayan Sırp, Rum, Bulgar 
ve Ermeniler etkilenirler. 

Rusya’da, “Panslavizm” cereyanı  sadece fikir boyutunda kalmayarak, 
siyasi bir veche kazanır ve “Panrussizme” dönüşür.  Bu bağlamda eğitim, 
silahlanma, (Müslümanları silahsızlandırma, Müslümanlardan toplanan 
silahları Bulgarlara dağıtarak onları silahlandırma) milletlerarası arena-
da propaganda yapma (Avrupa’da Türkler aleyhinde yalan yanlış haber-
ler üreterek kamuoyu oluşturma) gibi faaliyetler;  planlı ve metotlu bir 
şekilde diplomatik sahada da sürdürülür. Rusya Dış İşleri Bakanlığı’nın 
emri altında Moskova, Petersburg ve Odesa’da kurulan “Panislavist  
Komiteleri” 1858-1876 Yılları arasında Balkanlarda  aktif  bir şekilde işe 
koyulur. 1864’de Rusya büyükelçisi olarak İstanbul’a tayin edilen İgnatief 
yönetimindeki Panislavist Rus konsoloslarının çalışmaları neticesinde 19. 
Yüzyılın son çeyreğinde Rumeli’de Slavlık meselesi alevlenir. Bulgarların 
eğitim hayatı bütünüyle Rusya’nın tekeline geçtiğinden bu ülkenin fikri 
yapısı Panislavist bir anlayış çerçevesinde şekillenir. Rusya’nın yanı sıra 
İngiltere ve  Fransa’nın  sistemli olarak çalışmasının da bu gidişte payı 
vardır. Balkanlardaki farklı etnik unsurlar  Osmanlı Devleti’nden ayrıla-
rak bağımsız devletler kurmak için ayaklanma yoluna giderler. Bulgarlar, 
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Rumenler, Sırplar, Ulahlar ve Yunanlılar birleşirler.  1804’te Cereyan eden 
Sırp isyanında  katliamdan kurtulan Müslüman Türklerin bir kısmı Bosna 
Hersek’e, bir kısmı da Rumeli’ne göç ederler. 1806-1812 Osmanlı -Rus sa-
vaşı sırasında Akkerman,  Bender, İsmail gibi kalelerle, Dobruca ve Eflak 
Boğdan’da yaşayan Müslümanların önemli bir kısmı daha güvenli bölgele-
re doğru yola çıkarlar. 1864’de Rusya; Batı Kafkasya ve Kuban havalisinde 
bulunan Türk, Çerkez ve diğer Müslüman ahalinin bir kısmını Avrupa’daki 
Türk topraklarına, bir kısmını da Asya’daki Türk topraklarına yerleşti-
rir. 1780’den başlayan, 1856 ve sonrası yılları da içine alan bir dönemde  
Kafkas, Kırım ve Kazan göçmenleri planlı bir şekilde  Rumeli’ne yerleştiri-
lerek burada iskân edilirler. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Rusya, Ege 
denizine kadar uzanan topraklarda büyük bir Bulgaristan kurmayı hayal 
eder. Özellikle  silahsızlandırılan bu bölge Müslümanları;   Bulgarlar,  Don 
Kazakları ve Rus askerlerinin saldırılarına maruz kalırlar. “Belâ Ormanı 
Katliamı”, “Harmanlı Katliamı“ gibi pek çok katliam, tecavüz etme ve mal-
ları gasp etme gibi zulüm ve yok etme hadiseleri sıklıkla yaşanmaya başla-
nır.  Hersek, Yergöğü ihtilâl komitesi gibi komiteler peş peşe isyanlar baş-
latırken; silahlanan  Bulgar çeteleri de bu ayaklanma hareketine katılarak 
Türklere göz açtırmazlar. Türk ve Bulgar halkı birbirine düşürülür. 1876’da 
Sırbistan ve Karadağ  Osmanlı Devleti’ne  savaş açar. Bu savaşta;  Devlet-i 
Aliyye,  kısa zamanda galibiyet kazanır.  Bâbıali, bu savaşın akabinde topla-
nan İstanbul Konferansı ile Londra Konferansı’nda alınan kararları  kabul 
etmez. Bunun üzerine Rusya savaş ilan eder. Bu savaşın ilk günlerinden 
itibaren Türklere karşı  acımasız bir katliam hareketi gerçekleşir. Bu katli-
amlardan kurtulabilenler, işgal edilmemiş bölgelere ve İstanbul istikame-
tine doğru göç etmeye başlarlar. “Bulgar mezalimi” ve “93 Göçleri” olarak 
anılan bu muhaceret serüveni; malını, mülkünü, arazisini, bağını, bahçesi-
ni terk ederek yollara düşen Türklerin azala azala menzile varma çabaları-
nın dramatik  bir hikâyesidir. Bulgarlar göçen Türklere ait mal varlıklarına 
derhal el koyarlar. 93 Harbi neticesinde Türk nüfusu Balkanlarda sadece 
Şumnu, Silistre ve Varna havalisi ile Rodoplar  civarında  toplu halde ba-
rınabilme imkânı bulur. Bu bölgelerin dışında kalan yerlerde Müslüman 
nüfus sayısı alabildiğince azalır.  Bu savaşın sonrasında Tuna ve Edirne 
vilayetlerinde yaşayan Türkler göçe mecbur edilir.  

1877’de Ruslar ve Bulgarlar, Türk  köylerine saldırarak katliam yapar, 
köyleri yakar, kadın ve kızlara tecavüz ederler. Ev ve dükkânları yağmala-
yarak, her türlü mal varlığına el koyarlar. İki yıla yakın süren işgal sırasın-
da Rus ordu birliklerinin ihtiyaçları Türklere ait hayvanların gasp edilme-
si; zahire,  ot ve saman stoklarına el konulması suretiyle karşılanır.  Bu yıl-
larda bulunduğu yerde kalmak da, hayata tutunmak adına yollara dökülüp 
uzak coğrafyalara doğru atılmak da aynı derecede zordur. Bu tarihlerden 
sonra göç kervanları bazen devlet talimatıyla, bazen de halkın başka çare 
bulamaması sebebiyle zaman aralıklarıyla sık sık gündeme gelir. Balkan 
Harbi sebebiyle göç, Mübadele dolayısıyla ve mübadele devamında göç, 
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yakın tarihler de dahil küçük ve büyük gruplar halinde mütemadiyen göç; 
bu toprakların acı bir realitesi olarak tarih sayfalarında yerini alır. 

Göç başlangıçta iki boyutludur :

Rumeli içinde farklı mekânlara göç:  Sırp, Rus, Bulgar ve Rumların sal-
dırılarına maruz kalan Rumeli Türkleri; bazen  daha güvenli olabileceğini 
düşündükleri farklı Balkan bölgelerine göç ederler. Bazen de  devlet güç-
lerinin talimatıyla kendilerine gösterilen  yerlere yerleşmek  durumunda 
kalırlar. 

Göçlerini ikinci ayağı ise Anadolu’yadır. Rumeli sınırları içinde tutuna-
mayan Türkler Anadolu’ya doğru göç ederler. Hür bir liman olarak düşü-
nülen Anadolu  toprakları;  göç kafileleri için altın bir rüya hükmündedir.    

Göçler; bazen öküz arabası, at arabası, at, katır sırtında, bazen  yayan, 
bazen de tren veya gemi yoluyla yapılır. Cumhuriyet tarihi içindeki göçler-
de tekne, vapur, otomobil, otobüs, kamyon gibi vasıtalar kullanılmıştır.

Türk Romanında Rumeli’nden Türk Göçleri 

Yukarıda ana hatlarıyla kısaca zikretmeye çalıştığımız yakın tarihimizle il-
gili bu önemli olaylar kesiti; Türk Edebiyatı’nda gerektiği ölçüde işlenmiş 
midir?  Romanın dışında kalan edebî türler veya diğer sanat dalları bu ba-
hisleri konu edinen yeterli sayıda ürün ortaya  koymuş mudur?  Medya ve 
sivil toplum örgütleri bu temayı olabildiğince gündemde tutarak Türk ve 
dünya kamuoyunu bilgilendirme yoluna gitmiş midir?  Maalesef bu konuda 
olumlu bir cevap vermek mümkün değildir. Ne Balkanları fethetme ve va-
tan tutma maceramız, ne oradaki Türk asırları ile ilgili seyir defterlerimiz,  
ne yeni zamanlar da dahil bu coğrafyada uğradığımız katliam ve yitiklerin 
envanteri, ne de o topraklardan hazin bir şekilde savrularak göçe mecbur 
edilme ve yollarda kırılma trajedimiz nisyandan kurtulamamıştır.  Kırım, 
Kazan, Kafkasya ve Adalar göçleri için de aynı durum söz konusudur. Bu 
önemli geçitler; neredeyse o ananevi “kayıp mazi”, kayıp hafıza” alışkanlı-
ğımıza uygun olarak hak ettiği ölçüde  ilgi görmemiştir. Türk Edebiyatında 
“Rumeli Muhacereti” konusunu işleyen eserler sınırlıdır. Sadece az sayı-
daki romanın içinde bu hususun ele alındığı görülmektedir. Ancak 2000’li 
yılların akabinde  bu temayı çeşitli boyutlarıyla ele alan eserlerin sayısında 
ciddi  bir artış görülür.  Biz bu çalışmamızda ulaşabildiğimiz romanlardan 
hareketle  “Türk Romanında Rumeli’nden Göç” maceramız üzerinde dur-
maya çalışacağız: 

93 Harbi ve Sonrasında Göç 

Beş yüz yılı aşkın bir zaman dilimi boyunca Osmanlı diyarı olan Balkan 
coğrafyasında Türkler genellikle verimli  topraklarda zengin ve müreffeh 
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bir hayat yaşamışlardır. Bu toprakları cami, çeşme, türbe, çarşı, han, ha-
mam, medrese, tarla, bağ ve bostanlarla süslenmiş; şehir, kasaba ve köylere 
kendi kimliklerinin damgasını vurmuşlardır.  Şair, edip, ilim adamı, sanat 
ve zenaat erbabı yetiştirmek konusunda da bir hayli münbit olan bu di-
yarlar; kendine has zengin bir kültür ve medeniyet havzası olma özelliğini 
kazanmıştır. Osmanlı Devleti,  yüzyıllar boyunca çok uluslu bir coğrafyada 
kimsenin dinine, diline, örfüne karışmadan, temel hak ve hürriyetleri ihlal 
etmeden sulh ve sükunu hakim kılmayı başarmıştır. Fakat, büyük güçler, 
Osmanlı Devleti’ni kendileri için hep bir tehdit unsuru olarak görmüş;  bu 
unsuru önce zayıf düşürmek, sonra da yok etmek için imkân ve güçlerini 
seferber etmişlerdir. Soğuk savaşın ve milletleri içerden çökertmenin alı-
şılmış yollarından biri  “böl, parçala ve yönet”tir. Bu ülkeler; “böl, Parçala 
ve yönet” taktiğini hayata geçirmek için Fransız İhtilâli’nden sonra  geniş 
yayılma zemini bulabilen “milliyetçilik cereyanları”  ile  “temel insan hak-
ları ve hürriyetleri” gibi fikri oluşumları kullanarak bir ayrıştırma politika-
sı izlerler. Osmanlı Devleti ise hakim unsur olmanın verdiği bir güven ve  
rehavet duygusu  içinde olduğundan; vaktinde ve yerinde tedbirler almak 
konusunda kusurlu ve ihmalkâr davranır.  

Rumeli’ndeki diğer unsurlar; Türklerin yabancılara karşı aşırı derecede 
iyi niyetli ve toleranslı olma özelliklerini hesaba katarak hareket ederler. 

“Türklerin gözü kolay kolay açılmaz aziz Hristo, dedi. Açıldığında da 
çoktan isteklerimize ulaşmış oluruz. Benim bildiğim şudur ki, Türkler 
birbirleriyle geçinemezler. Yabancıya karşı ise daima hoş görülüdürler.” 
(Bizim Diyar 2009 : 50) 

Rusya; Balkanlardaki Hıristiyan ahaliyi Osmanlı Devleti’ne baş kaldır-
mak konusunda yönlendirir.  Bu unsurlara sadece para ve silah yardımı 
yapmakla kalmayıp, öğretmenler ve rahipler vasıtasıyla da sistemli bir şe-
kilde çalışır. Sırp gençlerine Rusya’da tahsil imkânı sağlar. Bu tahsil yılla-
rında onları belli bir zihni istikamette yetiştirme hususunda özen gösterir. 
Bu sayede hem Osmanlı için bir karşı güç, hem de kendileri  adına sağlam 
bir paydaş cephesi oluşturma yoluna gider.

“Bu tatsızlığın müsebbibi olarak Ruslar gösterilir. ‘Ama karşımız-
da Rusya ve öteki büyük devletler hep dimdik duracaklar öyle değil mi 
Yeğmen? Bize para ve silah gönderen, çocuklarımızın Odesa’da tahsilini 
sağlayan, bize ihtilâli öğreten  Rusya’ya kendimizi hep borçlu sayacağız. Bu 
yüzden onun karşısında hep eğileceğiz. Öğretmen Pertev siz Slavsınız. Ben 
böyle biliyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Bu bir Slav uyanışıdır. Rusya bu 
sebeple bize destek olmadadır.”(Bizim Diyar 2009 : 51)

İhtilâl fikirleriyle donanan Sırp gençleri Osmanlı’ya karşı giderek bile-
nirler. Deli Petro zamanından beri çarlık Rusya’nın emeli Boğazları alarak, 
Akdeniz’e inmektir. Fakat bu emel  onlardan bağımsız olarak Sırp gençleri-
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nin de hayallerini süslemeye başlar. Sırplar, Rusya’ya arkalarını dayayarak 
bütün bir Balkanları ve İstanbul’u ele geçirmeyi hayal ederler. 

“Uyanışın artık yolu açıldı. Dersaadet’teyken o güzelim Boğaz’a bakıp 
buralar bizim olmalı derdim. Balkan dağlarını aşıp buralara varalım der-
dim. Bu hayal gerçekleşmek üzeredir. Zorluğunu göze aldık. Ama yalnız 
Türklerle değil, bizim fikrimizi kabullenmeyen Bulgarlarla, Sırp, Yunan 
çetecileriyle de mücadele etmek zorundayız. Yıllar önce hatırlarım, ailem 
muhtariyet isterdi. Bense bütün Balkanları ve Dersaadet’i istiyorum. Rusya 
bize yardıma hazır. Bu davayı kazanmak için her şey göze alınmalıdır. Halkı 
sindirmek ve korkutmakla yolun yarısından fazlası aşılır. Öğretmenler ve 
rahipler çocuklarımızın istediğimiz şekilde yetiştirilmeleri için daha da 
gayret göstermelidirler.” (Bizim Diyar  2009 : 49)

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın devamlı kışkırtmaları, silah ve para yardı-
mı dahil; her türlü desteği sağlamaları akabinde Balkanlarda Sırp, Bulgar, 
Rum komiteleri kurulur. Rumeli’deki Türk ahalisine karşı bir  katliam, iş-
kence ve yıldırma politikası başlar. “93” Harbi diye bilinen Osmanlı Rus 
Savaşı, devlet bünyesinde önemli ölçüde maddi ve manevi hasara yol açar. 
Bu harbin seyri esnasında ve neticesinde Rumeli Türklüğü  çeşitli yıkım ve 
kıyım silsilelerine maruz kalır.  Toprakların elden çıkması, cephede şehit 
olanların ve yaralananların dramları, sivillerin can ve  mal kayıpları ile bu 
harp; bizim açımızdan çok yönlü bir felaketler zinciri olarak yaşanır. 

93 Harbi de denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda taşlar 
yerinden oynamış, başka çaresi kalmayan bir milyondan fazla Türk, yer-
lerinden kopup emniyetli olabileceğini düşündükleri mıntıkalara doğru 
yollara dökülmüştür. Ailelerin veya belli bir bölge ahalisinin böylesi ha-
yatî bir kararı bazen akşamdan sabaha almak mecburiyetinde kalıp he-
men uygulamaya koyduğu da görülür. Durum, Osmanlı Devleti nezdinde 
değerlendirildiğinde şu varsayımlardan  yola çıkılabilir : Savaşın aleyhte 
neticeleneceği veya hemen akabinde bir zulüm sağanağına uğranacağı, si-
villerin katl edileceği, malların mülklerin gasp edileceği, köylerin yakılıp 
yıkılacağı  önceden hesap edilmemiş olabilir. Hadiselerin süratle aleyhte 
gelişeceği ve düşman kuvvetlerin Rumeli’yi gözü dönmüş bir şekilde yakıp 
kavuracağı ihtimali uzak görülmüş olabilir. Bu yüzden bu ön görülemeyen 
facia dalgalarının evvelden alınmış tedbirleri yoktur. Kaldı ki devlet aynı 
zaman diliminde Doğu cephesinde de savaşmak mecburiyetinde kalmış, 
aynı çözülmeye ve başka göç dalgalarına muhatap olmuştur. Ayrıca aynı 
tarihlerde içerde ve dışarıda pek çok müşkülle boğuşmak durumuna duçar 
olmuştur.  Bütün bunlara ilaveten medeniyetin beşiği ve insan haklarının 
savunucusu konumunda görünen Avrupa devletlerinin bu coğrafyada ya-
şanan bu çaptaki bir insanlık ayıbını önce besleyip büyütmesi sonra da gör-
mezlikten gelmesi beklenmeyebilirdi.
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Bu harple ilgili bahislere yer veren romanlardan ancak bazılarında göç 
konusuna değinilmiştir. Son yılların kalem mahsullerinde ise özellikle göç 
temasının işlendiği eserlerin sayısında bir artış gözlenmektedir. Bu eser-
lerin mekânı gerçek olup, bildiğimiz Rumeli coğrafyası içindeki yerleşim 
bölgeleri adlarını ihtiva eder. Anlatılan hadiseler de tarihi bilgi ve belge-
lerle paralellik gösterdiğinden bu eserlerin bir çoğu belgesel roman nite-
liğindedir.

93 Harbi patlak vermeden önce  Rumeli Türklerinin  savaş psikoloji-
si içine girdiği görülür. Savaşın başlangıcı ve seyri esnasında yaklaşmak-
ta olan kötü akıbetin ayak seslerini duyan ve  hisseden Türkler,  içten içe 
bir korku ve endişe ile sarsılır. 1293 Yılı Balkan Türklüğü açısından uzun 
ve kısa vadeli pek çok kayıp ve meşakkatle yüz yüze gelinen zorlu bir yıl 
hükmündedir. Bu harp, bir anlamda sonun başlangıcıdır. Halk,  devletin 
ileri gelenlerini bu kötü gidişin sorumlusu olarak görür. İdarecilerin  bu  
sıkıntılı süreci hiçbir safhasında iyi yönetemediklerini,  yeterince tedbirli 
ve  basiretli davranmadıklarını düşünerek hayıflanır. 

“-1293 yılı uğursuz geldi, 93 uğursuz oldu. Tuna giderse, Doğu Rumeli 
giderse Balkan Türklüğü çöker. Maazallah Küçük Balkan da aynı akıbete 
uğrarsa biz nereye hicret edeceğiz. Allah saklasın. Allah idarecilerimize akıl 
fikir versin de bu elim vaziyetlere bir daha milleti Müslüman giriftar eyle-
mesinler, diyen Hafız Ahmet Efendi göze batmaya başlayan kamburunu 
biraz daha eğerek namaza durdu.” (Acılar Masal Oldu 1984 : 125-126) 

“Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi” adlı eserde devletin ordu gücünü tem-
sil eden yeniçerilerin bizzat kendilerinin birer asayişsizlik örneği verdikle-
ri,  gayri-Müslim ve Müslüman ahaliye zulmettikleri dile getirilir. Yeniçeri 
dayıları astığı astık, kestiği kestik halleriyle Sırpların eline koz verirler. 
Devletin kanun gücüne dayanan bir otorite kurmak ve elindeki toprakları 
yeterince sahiplenip korumak konusunda zaaf gösterdiği ifade edilir. 

“Yeniçeri yamaklarının sadece  Hıristiyanlara değil, Müslümanlara bile 
olmadık eziyetler ederek, güpegündüz evlere girerek kadın ve kızlara saldır-
dıkları, altın akçe ne bulurlarsa ceplerine aktardıkları söylenir.  Kumandan 
edasıyla dolaşıp haklı haksız demeden asıp kesen yeniçeri dayılarından 
halk fevkalade bizar olmuştur. Bu şekilde Osmanlı Sırpların eline koz ver-
miştir. Yeniçeri ve dayılar canımızdan bezdirdi onun için isyan eder olduk 
demişlerdir Sırplar. (Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi  2005 : 108-109)

Belgrad’ın kaybedilmesini hazmedemeyen yaşlı Rumelili Türkler, bu 
konuda devleti eleştirmekten çekinmezler. ” İpin ucu gevşek tutulmuştur. 
Ziştovi’de şu kalenin anahtarını bir daha eline geçirmişken kullanması-
nı beceremedi…. Bindiği dalı kesti ahmakça…”(Gözüm Yaşı Tuna Selidir 
Şimdi  2005 :108 )
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Bu harbin acı faturası bütün bir ülkeye ve bütün bir millete çıkmakla 
beraber, en ağır bedeli Rumeli Türklüğü öder. Evlâd-ı Fatihân,  mağrur ve 
başı dik olarak yerleştiği, alın teriyle suladığı, uzun asırların birikimi ile 
yoğurup kotardığı topraklarından sökülüp atılmanın hem maddi, hem de 
manevi yitikleri  ile yüz yüze gelir. Bu hazin tecelli; geride vatan bildiği top-
raklarından sürülmüş, binlerce şehit  vermiş, mal varlığı elinden çıkmış, 
insanlık onuru zedelenmiş yorgun ve yaralı göçmen yığınları bırakır.

“93 Harbi bir Nuh tufanı gibi yüksek dağlardan kopan gelen gaddar ve 
korkunç selini Tuna’dan Doğu Rumeli’ye Trakya’ya Küçük Balkan’a akıt-
mış; evlâd-ı Fatihânı acımasızca taş, çakıl kum yığınları gibi önüne katarak 
başlarını en sarp yarlara vura vura aylaca sürüklemiş, nihayet kana, ezaya, 
cefaya doymuş gibi ardında binlerce şehit, yetim, dul bıraktıktan sonra du-
rulmuş, sakinleşmişti.”  (Acılar Masal Oldu 1984 :134)

Bu harp sadece ordular nezdinde gerçekleştirilen bir harp değildir. 
Çeteler savaş  öncesinde  ve savaş esnasında  köyleri basarak, canları ala-
rak,  evleri, ahırları, samanlıkları yakarak, mallara el koyarak, Türklere çok 
büyük kayıplar verdirmiş ayrıca muhacir kafilelerine göz açtırmamıştır. 

“Rus geliyor. Geçtiği yerlerde bütün Müslümanları katlediyor. Bulgar 
haini içerden vuruyor. Birlikte taş üstüne taş, beden içinde can bırakmı-
yorlar.’ Haberi, geçtikleri yerlerdeki bütün Müslümanları dehşete düşür-
müştü. Herkes Balkanların güneyine, Kızanlık’a, eski Zağra’ya ulaşmanın 
telaşındaydı. Sanki kıyamet kopmuştu. Yollar, insanlardan geçilmiyordu. 
Herkes can telaşındaydı, analar, evlatlarını göremez olmuştu.

Rusların acımasızca bombaladığı Ruscuk’tan ve yağmaladığı Ziştovi’den 
gelen göçmenleri gören Niğbolu, Bela, Tırnova, Elena, Selvi, Drenova ve 
Gabrova halkı, Balkanları bir an önce aşmak için yollara dökülmüştü. 
Göçün başlamasıyla birlikte bir çift öküz ve arabası, tam bir servet olmuş-
tu. Kimsenin aklına,  direnip karşı koymak gelmiyordu. Tam bir panik baş-
lamıştı.” (Görmedin mi Aliş’imi Tuna Boyunda 2010 : 43)

Yollara dökülen insan yığınları, bir sefalet tablosu oluşturarak, kendile-
rini selamette hissedecekleri bölgelere bir an önce varmaya çalışırlar.

 “Tevekkeli bütün Balkan muhacirle dolmadı. Sanki kıyamet koptu. 
Sadece Selanik değil bütün köy ve kasabalılar Tunalı muhacirlerle dolup 
taşıyor. Sersefil aç susuz insanlar, yayan yapıldak geliyorlar. Çoğu anasız 
babasız kalmış çocuklar, kocasız dullar, ihtiyarlar, dedeler,  nineler…dedi. 
‘-Baba senin Selanik’te, Küçük Balkan’da gördüğünün yüz misli kalabalık 
Edirne’ye İstanbul’a yığılmış’ “.(Acılar Masal Oldu 1984 :125-126)

Ruslar, Kafkas cephesinde  Erzurum, Kars, Ardahan gibi vatan top-
raklarını bir ateş çemberine çevirmiş , Batı’da da Rumeli coğrafyasını bir 
vahşet ve ölüm meşheri haline getirmiştir.  Adalar da bu zaman dilimi ve 
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daha sonraki yıllar içinde devleti bir hayli uğraştırmıştır. Doğu ve Batı cep-
helerinde yerinden yurdundan kopan muhacir kafileleri;  çete saldırıları, 
açlık, hastalık ve yorgunlukla baş etmeye çalışarak  can havliyle bilinmez 
ufuklara doğru yol alırlar. Yollarda  katledilmeleri,  tecavüze uğramaları 
ve bu haldeyken bile soyulmaları mukadder olan bu kalabalıkları salgın 
hastalıkların çeşidi de durmaksızın yoklar.

 “Anadolu ve Rumeli ufkun iki ucunda iki ahşap konak gibi yanıyor. 
Yangından çıkanların uçan saçları ile ufukta insanlar koşuyor.  Doksan üç 
muhacirleri… Muhacir, gideceği yer olmadan biteviye yürüyen hayalettir.  
Adını bilmediği bir başka hayaletin ekmeğini yiyecektir. Fakat Moskof atı 
ve neferinin altı ayaklı vahşetle kovaladığı Türk muhacirine nispet başka 
muhacirler seyyah kadar eşyalı, erzaklıdır. “93 Harbinde üç şeyin hududu 
yoktu : Hastalığın, açlığın, vatan toprağının! ( Üç İstanbul 1956 :5)

Rumeli Türklüğü yerinden, yurdundan kopup, karışık duyguların yo-
ğun baskısı altında hicret etmek mecburiyetinde kalır. Dul, yetim, öksüz, 
hasta ve yaşlı kafileler; medeni dünya adına bir insanlık ayıbı oluşturarak,  
can, mal, ırz ve insanlık haysiyeti emniyetine kavuşmak ümidiyle tanıma-
dıkları coğrafyalarda yeni bir hayata başlamak için  mesafeleri kat ederler. 
Filibe’den  İstanbul’a doğru yola çıkan gruplar; açlık, yorgunluk, bataklık ve 
çamurla mücadele ederken; Bulgar komitacıların namlularına hedef olur-
lar. Rus kazakları bu mezalim hengamesinde Bulgarların yetişemedikleri 
köylerde canlara kast ederler.  Göç dalgaları daha güvenli olacağı ümidiyle 
Selanik, Üsküp, Manastır veya  Kavala’ya  varmayı hedeflerler. 

“Baba senin gördüklerin bir şey değil, asıl sefalet ve göz yaşartıcı hal 
Filibe İstanbul arasındaki çamurlu yollarda zelil ve perişan olan muha-
cirlerde. Aç kalmışlar, mısır koçanı yemişler. Batak çamurdan ayaklarını 
çekip kurtarmaya, yürümeye çalışırken sırtlarından Bulgar komitacıları 
kurşunlamış bir çoğunu.  Rus kazaklarının hunharlığından kurtulan Tuna 
köylerini bunlar basıp, yakıp yıkmışlar. Yorgo komitasından daha caniya-
ne Türk düşmanlığı içindeymiş Bulgarlar. Serez’den gelen yüzbaşı anlattı. 
Dağ, taş, bayır Meriç’in suyuyla yarışırcasına insan seliyle dolup taşmış. 
Sanki bütün Tuna vilâyetindeki Türkleri bir taun, bir kolera veya veba sal-
gınından kaçar gibi yollara düşmüşler. Rus ve Bulgar katliamından kur-
tulanları da yollarda açlık, hastalık, sefalet yakalamış. Sadece İstanbul’a, 
Selanik’e değil, emin gördükleri Üsküp’e, Manastır’a, Kavala’ya da binlerce 
muhacir göç etmiş. (Acılar Masal Oldu 1984 :127-128)

Göçenler bin bir türlü zorlukla yüz yüze gelip kırılıp dökülürler. Rus 
çarı Nikola’nın “Tuna ve Edirne vilayetleri Müslümanlardan temizlenmeli” 
emri,  şuurlu bir Müslüman soykırımı hareketine  dönüşür.  Eski Zağra, 
Tırnova,  Osmanpazarı ve Eskicuma gibi yerleşim bölgelerinde  Rus ka-
zakları ve Bulgar komitacıları haneleri  basarak, erkekleri kurşuna dizerek, 
camilere sığınmış ahaliyi yakarak korkunç bir katliam gerçekleştirirler.  
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Rus komutanları Doğu cephesinde Ermenilerin Türklere karşı giriştik-
leri vahşiyane katliamlara karşı   göz yumma, bilmemezlikten gelme tak-
tiği uygularlar. Aynı şekilde  Rumeli’de de  olup bitenleri görmezden gelip  
‘bizim haberimiz yok’ diyerek işin içinden çıkarlar. (Görmedin mi Aliş’imi 
Tuna Boyunda 2010 :99)

İnsanoğlunun vatan bildiği, üzerinde dünyaya gözünü açtığı topraklar 
ile alış-verişi mizacını, kimliğini, kişiliğini oluşturmada önemli bir rol oy-
nar. Bu yüzden terk etmek mecburiyetinde kalınan   coğrafyayla vedalaş-
mak kolay değildir. Hele Tuna, neredeyse Balkanlardaki kaderimize  ortak 
olmuş, gönüllerde taht kurmuş kutlu  bir nehir hükmündedir. Muhacirler, 
yola çıkmadan önce Tuna’yı son bir defa seyretmek, onun resmini hafıza-
larına kazımak isterler.

“…. Bosnalıyım… Nemçe askeri inip gelmeden yükledik göçümüzü.  
….Toplandık gidiyoruz kız kızan… Tanrı’dan engel olmazsa İstambol’a ka-
dar… Arabalar aşağıda bekliyor. Tuna’yı en büyüleyici yerinde görüp öyle 
gitmek istedim…” (Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi  2005 : 107)

Balkanlarda kopan her parça, hunharca alınan her can yaşayanların ruh 
dünyalarında derin gedikler açar. Hem ferdi tarihin, hem de milli tarihin 
bir parçası olan yurt köşeleri; artık bundan böyle  sadece hafızalarda ve   ki-
taplarda  yaşamak durumunda kalacaktır.  Böylesi bir ıstırabı yaşayanlar; 
başka elem ve kederleri hafife alarak küçümserler. 

”Şimdi bu Balkan toprağı sallanıyor kızım hey! Doksan üçte çok kimse-
ler göç ettiydi. Yalnız Palanka’da beş yüzden fazla insanımız telef olmuştur. 
Biz çok acılı günler gördük. …Sen daha acı nedir bilmezsin.  Bucak gitti, 
Dobruca gitti, bilmezsin paracıklar, canlar gitti.” (Bizim Diyar  2009 :18)  

Evleri, dükkânları ve çiftlikleri ellerinden alınan Türkler,  göç etmek 
için araba, öküz, at, katır gibi vasıtalara ihtiyaç duyarlar. Ama çoğu za-
man kendilerine ait mal varlıklarının ellerinden çıkmış olduğunu görürler. 
Mesut zamanlarında efendilerinin iyiliklerini görmüş, ekmeklerini yemiş 
gayrimüslim çiftlik elemanları, rüzgârın tersine dönmesi ile bir anda köy-
lerin ve mülklerin yeni sahipleri olmuştur. Yola çıkmaya hazırlanan Türk  
aileler, bu yeni zenginlerden bizzat kendi mallarını para vermek suretiyle 
satın almak zorunda kalırlar. 

Aşağıdaki paragrafta bir çiftliğin sahibesi iken bütün mal varlığı 
Bulgarlar tarafından talan edilen Gülsüm hanımın adı geçer. Bu hanım,  
kısa bir zaman öncesine kadar maiyetinde çalışan Rum Koço’ya kendi mal-
ları olan öküzleri geri vermesi için yalvarmak zorunda kalır :

“Konaklarda bey gibi yaşadın Koço. Daha ne istersin? Selanik’i de ve-
riyoruz. Aç düşeceğiz yollara.  Karşımıza ne belâlar çıkacaktır bilemeyiz. 
Ölmeye gidiyoruz Koço. Çok görme bize bu öküzleri.” (Bizim Diyar 2009 
: 227)
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Rum Koço, eski efendilerine bir an önce yola çıkmalarını tavsiye eder. 
Aksi takdirde gözü dönmüş Bulgar askerlerinin saldırılarına uğramaları 
söz konusu olacaktır.  Fakat bu yolculuk için gerekli arabayı ancak alacağı 
altın karşılığında temin edebilecektir.

“Konağa vardım, dedi Koço, gözü dönmüş bir yığın asker  …Yola düşse-
niz iyi olur. Ben size araba bulurum. Bu hain Bulgar’ın elinden kurtarırım 
sizi. Lâkin para lâzımdır. Veresin biraz altın. Bu domuzların elinden kurta-
rayım sizi. (Bizim diyar 2009 : 224)

Vaktiyle elindekini etrafındakilerle bölüşmekten, paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyan çiftlik sahibesi hanımlar;  şimdi  beş parasız ortada kal-
mışlardır. Zira sahip oldukları her şey ya yakılmış, ya da yağmalanmıştır. 

“Kese kese altın dağıtan Gülsüm Ana’nın kuşağında para olmasın. 
Şaşarım buna. Ben size yardım için geldim. O Bulgar evi talan etmiş.  Ali 
Bey’in nesi var nesi yok kapışılmış. Şu bir çift çizmeyi onlardan gizli geçiri-
verdim ayağıma. Postalım delik deşikti. (Bizim Diyar 2009 : 224-225) 
“Bizim Diyar” romanında bir göç arefesi anlatılmaktadır. Aile büyükleri;  
telaş, korku ve heyecan  yüklü  bu gurbet serüvenine  atılmadan önce ola-
bildiğince ihtiyatlı olmaya, bir şeyi eksik bırakmamaya  gayret ederler. Yola 
çıkanlar, bıraktıkları yerlere yeniden dönecekleri ümidini içlerinde saklar-
lar. Belki böylesi bu zan içinde bulunma, belli bir ölçüde teselli yerini alır. 
Bu yüzden mülklerinin tapularını iyi korumaya çalışarak, yanlarında götü-
rürler.

“ Kadın yün atkısıyla yüzünü kapadı ağlayışını gizledi. Camiye girdiğin-
de, bekleşen kızlarına,

-Tez hazırlanın, dedi. Elinize birer değnek alın kızlarım. Yüzünüzü 
örtün. Saçınızı una bulayın. Sırtınıza birer yastık bağlansın. Rıza Hoca, 
Neyzen Dede öteki kocamışlar da sıkıca giyinsin. Aman kızım tapuları iyi 
saklayın. Namaz kılınıp dualar edilsin. Ayacıklarınıza çuval parçası sarın. 
Onca yol yürüyeceğiz.

- Gayrı birbirimize destek olalım diyordu Rıza hoca. Birbirimizden kop-
mayalım. Telaşa korkuya kapılmadan yola düşelim. 

Arabalar yüklendiğinde keskin bir rüzgâr dolaşıp duruyordu. Koço  at 
üstünde,  gözlerini değneklerine dayamış duran kadınlar üzerinde dolaş-
tırdı. 

-Bunlar hep kocamış kadınlar  mıdır hoca? Dedi. 

Hoca büküldüğü yerden doğruldu.

-Kızlarımızı daha önceden saldık yollara. Bulgar gelmeden önce.

-Ya bu çocuklar niye gönderilmedi.
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-Sözü uzatma Koço. Paranı aldın Pazarlığımızı yaptık. Sual sorma gay-
rı” (Bizim Diyar 2009 :227) 

Genç kız ve kadınları işgal ve savaş yıllarında gerek kendi evlerinde ya-
şarken, gerekse göç yollarında seyir ederken tecavüzden korumak adına 
saklamak veya yaşlı kadın kıyafetine sokmak âdettendir. Bu tedbirin bile 
çoğu zaman işe yaramadığı görülür. 

Savaş hukukunda sivillerin canına kıyılmaz. Hele yaşlı, hasta, kadın ve 
çocuklar, yani  müdafaasızlar bir anlamda insanlığın ortak vicdanında ko-
runma altına alınmışlardır. Ama 93 harbi ve muhacereti her türlü insanî 
ilkeyi ve alışılmış teamülleri yok sayan bir anlayışı hayata geçirir. 

“….. Dünyanın her yerinde aczin muhterem olan dört şekli (çocuk, ka-
dın, hasta, ihtiyar) Moskof bayrağı altında yürüyen ölümün ilan ettiği mü-
savat önünde bir asker gibi demirle öldürüldü. 93 muhacirinin Edirne’de 
gömleği, Ayastefanos’ta eti, İstanbul’da derisi yoktu.” (Üç İstanbul 1956  : 
5-6)

“Mehmet Balkan Muhaciri” adlı roman, 1890-1900 yıllarına ait bir göç 
hikâyesini dile getirir. Hicretin başlangıcında köylüler önceden ufak tefek 
alış-verişler yapar, arabalarını ve götürecekleri eşyaları hazırlarlar. Beş altı 
köyün yüz yirmi hanelik ahalisi istemeden de olsa sabahın erken saatle-
rinde belirlenen yerde toplanır. Her göç kervanında  bir idareci ile bu ida-
recinin yardımcıları bulunur. Eşyalar önceden  arabalara yerleştirilir. Boş 
kalan yerlere ise çocuklar ve yaşlılar oturtulur. Kadınlar beşer-onar kişilik 
gruplar halinde yolun kenarından yürümeye çalışırlar. Erkekler arabaların 
yanlarında yol alırken, ellerindeki değnekleri zaman zaman sallayarak, ya-
vaşlayan öküzleri gayrete getirirler.

“İkindiden sonra köylüler birer ikişer köy kenarına doğru yollandılar. 
Her birine üçer, dörder çuval buğday, yorgan, döşek, kap kaçak ve saban-
dır, tırmıktır, şudur budur yüklenen arabalar, bu ağırlık altında acı acı gı-
cırdıyordu. Hasır örtülerin altına ancak, o da zar zor her hangi bir derman-
sız ihtiyar yahut da yol yürümeyecek bir iki çocuk sığabilecekti.” (Mehmet 
Balkan Muhaciri 2007 : 47)

Yol, bazen dikleşir. Bazen de çukurları, engebeleri aşıp da geçmek zor-
laşır.  Bu durumlarda önden yürüyen gençler;  boşlukları taş, toprakla dol-
durur, manileri hafifletmeye çalışır,  gerektiği durumlarda köprü inşa eder-
ler. Topluluk,  akşam vakitlerinde uygun bir mahal bularak sabaha kadar 
dinlenir. Kafile elemanları, çalı çırpı toplayarak birkaç yerde  büyük ateş 
yakarlar. Bu arada hayvanlar otlatılır.  Kollarını sıvayarak işe koyulan ka-
dınlar; aileleri için yemek hazırlığına girişir, uygun dere kenarlarına rast-
lanıldığında da çamaşır yıkarlar. Uzun ve meşakkatli yolculuğun sinirleri 
gerdiği; kafile mensupları arasında hiç yoktan tartışmalar, küçük kavgalar 
çıkmasına sebep olduğu  vakidir.
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 “Şehirden çıktıktan biraz sonra yol her adımda dikleşiyor, yürüyüş git-
tikçe ağırlaşıyordu. Hayvanların yükünü azaltmak üzere herkesin araba-
lardan bir şeyler yüklenmesi lâzımdı. Bu işte gayreti kadınlar gösterdiler. 
Şimdi her birinin omzunda bir bohça, elinde bir sepet, yahut çıkın bulunu-
yordu. Evvelâ çocuklar öte beri yüklenmişlerdi, fakat çok geçmeden, yo-
rulduklarını söyleyerek, mızıkçılık etmişler, ellerindekini analarına yüklet-
mişlerdi” (Mehmet Balkan Muhaciri 2007 : 67)

Bu  zoraki seferlerde  pek çok tehdit unsuru, pek çok cefa  vardır. En sık 
yaşanan zorluklardan ikisi ise soğuğa dayanmak ve çamur deryalarına bata 
çıka yürümektir. 

“Zifiri karanlıkta ağır ağır ilerliyorlar, çullara sarınarak ısınmaya çalı-
şıyorlardı. Arada sırada  yere atlayıp, hayvanların yanı sıra yürüyenler ve 
biraz kızıştıktan sonra, tekrar arabaya binenler de vardı. Şimdi yürümek 
araba tepesinde titremekten çok daha akla yakındı; fakat çamur diz kapak-
larına kadar geldiğinden, buna katlanmak kolay değildi.” (Mehmet Balkan 
Muhaciri 2007 : 107)

Yukarıdaki satırlar; tipik bir göç macerasından alınmış bir kesiti ihtiva 
etmektedir.  Uzun göç kuyrukları  ağır ağır yol alırken,  göçmenler; isyan, 
acı, hasret, korku, gerginlik,  bezginlik, yorgunluk, bitkinlik, bedbinlik, 
ümit, tevekkül gibi farklı duyguların yoğun baskısı altında kalırlar.   

93 Harbi;  hem doğu hem  de Batı cephesindeki sonuçları itibariyle 
Osmanlı Devleti nezdinde onulmaz yaralar açmış; yeri doldurulmaz maddi 
ve manevi kayıplara uğramamıza sebep olmuştur. 

1912  Balkan Savaşı ve Göç

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı, Makedonya’nın Bulgaristan’a dahil 
edilmesi, bağımsızlığını kazanan Sırbistan’ın ilk günden itibaren sınırları-
nı genişletmeye çalışması, Bulgaristan’ın büyük idealler peşinde koşması, 
Yunanistan’ın toprak kazanmak istemesi gibi sebepler; Balkan Harbi’nin 
patlak vermesine yol açar. Makedonya’da komitacılık faaliyetleri artar.  
Bir  çok ayaklanma ve isyan hareketi baş gösterir. Arnavutluk,  Bulgaristan 
ve Karadağ  aralarında anlaşıp, Osmanlı sınırlarında karışıklık çıkarırlar. 
Yunanistan Osmanlı sınırına asker yığmaya başlar. 

Rusya, Osmanlı hariciye nazırı Noradungyan Efendi’ye Balkanlarda 
savaş çıkmayacağı hususunda  teminat verir. Bu teminata inanıldığından 
75.000 talimli asker Rumeli’den terhis edilir. Balkan Devletleri’nden önce 
Karadağ, sonra Bulgaristan arkasından da Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı 
Devleti’ne karşı savaş ilan ederler. Bu savaş Türklerin ağır bir hezimeti ile 
son bulur.  Bunun üzerine o topraklardaki Türk nüfus üzerinde baskı, zu-
lüm ve katliamlar artar. Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içinde yaşayan 
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Türkler, bu ülkelerin hükümetleri ve halkları tarafından çeşitli eziyet ve 
işkencelere maruz kalırlar.  Bu sebeple göç etmek zorunda bırakılırlar. 

1912’de gerçekleşen Balkan Savaşı, Balkanların elimizden çıkması ile 
neticelenir.  Göç etmek her anlamda zordur. Vatan bilinen toprakları terk 
etmek, nice nesillerin emeğinin semeresi olan birikimleri geride koymak, 
alın teriyle kazanılmış her şeyden vazgeçmek, yaşanmışlık izlerini, hatıra-
lar yumağını arkada bırakmak, bilinmedik diyarlarda, yeni hayat kavga-
larına doğru yelken açmak kolay değildir.  Balkan Türkü iki ateş arasında 
kalır. Gitmek zordur, kalmaksa imkânsız. 

Tekrar geri dönmek arzusu, yola çıkanların içinde gizli bir sevda gibi tü-
ter. “Acaba bu dağlara, kırlara, bayırlara tekrar dönecek miyiz? Çeşmemize, 
tarlamıza, köyün meydanındaki ulu çınara daha sonra kavuşacak mıyız? 
Yoksa bu ayrılık yaman mıdır? “ (Elveda Balkanlar 2012 : 18)

Yaralı olarak geri çekilen Osmanlı askerleri bile Bulgar çeteciler ta-
rafından hunharca öldürülür. Balkanlarda rüzgarlar tersine dönmüştür.  
Türkler için artık bu diyarlarda tutunabilme şansı kalmamıştır. Şartlar, 
göç etmenin kaçınılmaz bir alın yazısı olduğu fikrini kabul etmek nokta-
sına götürür. Yüzlerini Edirne’ye doğru çeviren kalabalıklar; telaşlı bir yol 
hazırlığına girişirler.   Bir grup Rumeli köylüsü; Papas Kosta’ya müracaat 
ederek mallarını ucuz pahalı demeden elden çıkarmak istediklerini söyler. 
Kosta, duyduklarına içten içe sevinmekle beraber, duygularını belli etmez. 
Üç gün içinde de köylülerin tarlaları, malları, evleri ve  hayvanları ucuz bir 
fiyatla Bulgarlara satılır. Köylüler akşamdan arabalarının üzerini hasır ve 
kalın perdelerle örterler. Yanlarına yol boyunca yetecek kadar yiyecek, kap 
kacak ve giyim eşyası alırlar. Kuşaklarına altın keseleri sokarlar. Bu altın-
larla varmayı ümit ettikleri Edirne’de yeni bir hayat kurmayı planlarlar. 
(Elveda Balkanlar 2012 : 26-27)

Sabah yola koyulan kafileyi Bulgar ve Ermeni komşuları uğurlarlar. Çok 
hazin bir ayrılık safhası yaşanır. “Hatta gayri- Müslimlerle iyi komşuluk 
yapanlar birbirlerine sarılıp ağladı. Haklar helâl edildi ve erkekler öküzle-
rin, ineklerin ya da atların yanında yayan yola koyuldu. Kadınlar, ihtiyarlar 
ve çocuklar ise eşya dolu arabaların içinde oturabilecek yerlere oturdular. 
Konvoy köyden ayrılırken, erkekler ve kadınlar sık sık arkalarına dönüp, 
bugüne dek havasını soludukları, suyunu içtikleri köylerine son bir defa 
baktılar. Bakışlarında her şey vardı; hüzün, acı, hatıra ve hasret…” (Elveda 
Balkanlar 2012 : 27)

Bu savaşın içinde ve akabinde göç kafileleri dört bir koldan yollara dö-
külerek, canlarını kurtarmaya çalışırlar.  İnsanlar öncelikle Balkan coğ-
rafyası içinde göç etmek zorunda kalırlar. Bu göç esnasında da yolculuk 
şartlarının zorluğuna, açlığa ve soğuğa ilaveten, düşman çetelerinin saldı-
rılarına maruz kalırlar.  
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Bu bahisleri işleyen roman satırları; sefil insan manzaralarını, acıklı ha-
yat sahnelerini  ve insanı insan olmaktan utandıracak vahşice kıyım hadise-
lerini dile getirerek hazin tablolar resmederler. Selli bir yağmurun altında 
çamurlara bata çıka ilerlemeye çalışan bir muhacir kafilesi her an bir düş-
man kurşununa hedef olabileceğini veya tecavüze uğrayabileceğini hesaba 
katarak ilerlemeye çalışır. Soğuk, rüzgâr, yağmur gibi tabiat  şartları,  tepe, 
bayır, yokuş, iniş, engebeli satıh, dar yol, çamur, bataklık  gibi arazi halle-
ri  bu mecburî yolcuları olabildiğince hırpalar.  Bu insanların dinlenmek, 
iyi beslenmek, temizlik kurallarına riayet etmek gibi bir  şansları yoktur.  
Kafile mensupları yürüdükçe yorulurlar. Bu sebepten yolculuk zahmetini 
azaltmak adına ağırlıklarını ata ata ilerlerler. Yollarda, soğuktan, açlıktan, 
salgın hastalıktan ölenlerin haddi hesabı yoktur. Sivrisinekler sıtmaya, de-
relerden içilen sular tifo ve tifüse davetiye çıkarır. 

“Yunanlılar katil müfrezelerini Serfice’nin köylerine dağıtmıştı. 
Karşıtepe’deki Karateke köyününde yandığını gören Durmuşköy’deki 
Türkler paniğe kapıldı. Koca Türk ordusu nasıl bozulmuştu. Yunanlıların 
Ahmedce’deki bütün Türkleri çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirdiğini 
duyan Durmuşköylüler karşı tepelerdeki ormanların bile tutuşturulduğu-
nu görünce canlarını namuslarını kurtarmak için alelacele atlara eşeklere, 
arabalara binerek yollara düşmüştü. Lohusaların, hastaların, bebeklerin 
üst üste bindirildiği, denkler ve yataklar yüklenmiş arabaların arkasından 
bileklerine kadar çamura batmış çocuklar koşuyordu. Onlar daha tepeyi 
çıkmadan Yunan askerleri arkalardaki tepelerden görünmeye başlamış-
tı. Yağmurun, selin, çamurun tıkadığı yollardan insan insanı çiğneyerek 
kuzeye, daha emin bir yer bulmak ümidiyle kaçıyordu. Çocuk feryatları, 
bebek ıngaları yağmur şakırtılarını bastırmış, küçük Balkan dağlarını inim 
inim inletiyordu. ” (Balkan Acısı 1975 : 352) 

Göç etmek isteyen aileler,  genellikle kalabalık gruplar halinde yola ko-
yulurlar.  Çoğu zaman    bir kaç köyün veya aynı yerleşim yerinin ahalisi  
topluca bu serüvene atılır. Yollarda bu kafileye  yeni göçmen gruplarının 
da katıldığı olur. Bazı durumlarda önceden göç kararı alıp hazırlıklar ta-
mamlandıktan sonra yola çıkılırken, bazen de mecburiyetten doğan ani bir 
kararla tedariksiz yola çıkılır. “Toprağa Kan Düştü” adlı romanda iki yüz 
üç öküz arabasından  oluşan  bir göç kervanı  ağır ağır ilerlerken  yolda 
Bulgar  çetecilerin baskınına uğrar. Çeteciler ;  para,  altın, takı  ve silahla-
rın yere yayılmış kilimler üzerine bırakılmasını isterler. Muhacirler, sıra-
ya girerek  ellerindekini yerlere serilen kilimlerin üzerine boşaltırlar. Ama 
yine de aranmaktan kurtulamazlar. Arama esnasında üzerinden tabanca, 
para ve altın çıkanlar anında öldürülürler.   “Cesedi kayalardan aşağı atılan 
kişinin olanca sesiyle ağlayan üç çocuğuyla ihtiyar ana ve babasını çeteci 
Bulgarlar tekme tokat kayaların başına götürüp hepimizin gözleri önünde 
boğazladılar ve aşağı böğürtlen dikenlerinin içine attılar. Bir süre müthiş 
bir sessizlik hüküm sürdü.  Yere serili kilimlerin üzerine her şeyi bırakma 
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işi uzun süreceğe benziyordu ki, bunu kafilenin birkaç yerinden başlatarak 
işi hızlandırdılar. Üstü başı arananlardan kimi hançerle boğazlanarak, ba-
zıları da kafasına kurşun sıkılarak öldürülüyordu  ” (Toprağa Kan Düştü 
2005 : 94-95)

Çeteler, dar geçitlerde, köprülerde pusu kurarak mevzilenirler. Muhacir 
kafilelerini böyle yerlerde kıstırmak ve katletmek daha kolaydır.  Kağnılar; 
bu arbede de dingil ve arışları kırıldığından ilerleyemezler. Bu sebepten 
yol tıkanır. Bu fırsatı bekleyen çeteciler, “sakın sağ bırakmayın” anlayışı 
ile kafilenin tamamını katlederler.”Üzerlerini arayın. Altınları alın, dedi. 
Köprüyü temizleyin. Kimsenin kurtulmadığından emin olmamız gerek. 
Etrafı da iyice araştırın.” (Elveda Balkanlar : 2012 : 31)

“Balkan Acısı” adlı romanda bir göç macerası çerçevesi içinde eşi asker-
de olan üç çocuk annesi Zeynep gelinin hikâyesi anlatılır. Bu yürek yakan 
hikâyeyi eserin satırlarından takip edelim :  ”Zeynep gelinin kocası askerdi. 
Cemal’i gittikten sonra kaynanası da, kayınbabası da ölmüştü. Köyde baş-
ka kimsesi yoktu. En büyüğü yedi yaşında olan üç çocuğu ile binecek bir 
araba, bir hayvan bulamadığı için yayan olarak çamurlu yollara düşmüştü. 
Kimseye, gâvura bile değil, kocasına kızıyordu. Neredeydi? Nasıl askerdi? 
Niçin savaşmamış, düşmanın köylerine kadar gelmesine müsaade etmişti. 
Keşke kocası şehit olsaydı da çoluk çocuğunu böyle kan ter içinde yolların 
çamuruna bulamasaydı. Kucağına emzikteki bebeğini almıştı. Sırtında üç 
yaşındaki oğlu vardı. Babası dayısı gibi  akıllı olsun okusun diyerek onun 
adını Doğan koymuştu. Zeynep gelin yedi yaşındaki kızının da elinden tut-
muş, zavallıyı çamurlardan sürükleyerek götürüyordu. Yağmurla birlikte 
esen rüzgâr ne baş örtüsü, ne de sırt çarşafı bırakmıştı. Delinen gökten 
yağmur akıyor, perişan bir şekilde kaçan köylüleri elbiseleriyle yıkıyordu. 

Zeynep adım attıkça ayakkabısının çamura belendiğini, içine su dol-
duğunu, ağırlaştığını görüyordu. Kızı dizine kadar çamura batmış, anne-
sinin elinden kopmuştu. Sert esen rüzgâr, yağmuru yüzlere çarptırıyordu. 
Arkasından kızı ağlayarak feryat ediyordu : 

-Anne! Anne bırakma beni. 

- Kızım gel, haydi gayret, diyen Zeynep gelin,  geri döndü. Yüzükoyun 
çamura batmış kızını kaldırdı. Fatma’sının dişleri birbirine vuruyor, tiril ti-
ril titriyordu. Mahşer miydi bu; gâvur deccal mıydı, neydi başlarına gelen. 
Zeynep ağzını açamayacak kadar takatsiz düşmüştü, üşüyordu, ama kızını 
teşvik etmeliydi :  

-Haydi kızım gayret et, dayınların köyüne bir yetişsek kurtulacağız, 
dedi.” ( Balkan Acısı 1975 : 352-353)

Aynı hikâyenin devamı şöyle gelişir. Yol şartlarının zorluğu sebebiyle 
yolcular  mesafelerin giderek uzadığı zannına kapılırlar.  Zeynep, yorgun 
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ve bitkin olduğu halde çocuklarını kollamaya çalışırken, yerde çamurların 
arasına yuvarlanmış bir bebek görür. Sırtında kendi oğlu, kucağında da 
kendi bebeği olan Zeynep; yerdeki bebeği de göğsüne bastırarak yol alma-
ya çalışır. İnsanların  kendi canlarının ve birinci derecedeki yakınlarının 
canlarını ancak gözetebildikleri böylesi bir keşmekeşte Zeynep; kendi üç 
çocuğunun yükünü taşıyor olmasına rağmen bu sahipsiz bebeği koruması 
altına almaktan çekinmez. Yedi yaşındaki kızını gözden kaybedince telaşa 
kapılan genç kadın hemen akabinde arkadan yetişen çetecilerin kurşunla-
rına hedef olur. Kurşunlar sırtında taşıdığı oğluna isabet eder. Yere düşen 
Zeynep;  kucağındaki bebeklerle birlikte çamurlu sulara gömülür. Genç ka-
dının üzerinden at nalları, düşman çizmeleri ve top arabaları geçer. 

“Durmuşköy’de Yunanlının hakaret ve zulmünden kaçanlar;  kuzeyde 
savaşan Türk birliği veya direnme gücü olan bir Türk köyü bulacakları-
nı ümit ediyorlardı. Yol uzadıkça uzuyor, Topçular köyü bir türlü görün-
müyordu.  Topçulara varsalar, belki Türklerin çoğunlukta olduğunu gö-
ren Yunanlılar hepsini öldüremeyecekti. Arkalarına dönüp bakan köylüler 
şiddetli yağmura rağmen Durmuşköy’deki evlerinden duman ve alevlerin  
yükseldiğini gördüler. Yunan sürüsü kaçanların  üstüne doğru yılan gibi 
kayıyordu. Arabalar, hayvanlar ağır yüklerini atıp biraz daha hızlı gidebil-
meye çalışıyordu. Yunanlıların ateş sesleri duyulmaya başladı. Herkes ken-
di canının derdine düşmüştü. Zeynep gelin başını önüne eğmişti. Çamur 
deryasına bulanmış insan ayakları arasında bir bebek gördü. Göğsündeki 
sırtındaki yavrularını yokladı; duruyorlardı. Kimindi bu bebek… Annesi 
kucağından mı düşürmüştü? Yoksa canını kurtarmak için atıp kaçmış mıy-
dı? Bebek çamurda çiğneniyor, ağlıyor, kaldıran alan olmuyordu. Zeynep 
gelin eğildi. Kundağı kapkara çamur olmuş, elleri yüzleri çamurlu suyla 
kirlenmiş bebeği de kucağına aldı, ağzını burnunu silip kendi bebeğiyle 
birlikte bağrına bastı

Yunan atlıları yetişmişti. Zeyneb’in sağında solunda patlayan silahlar 
köylülerini cansız vaziyette çamurlara gömüyordu. Zeynep nefes nefeseydi. 
Adım atacak hali kalmamıştı. Başını geri çevirdi, kızı yoktu. Neden sonra 
onun elini bırakıp yerden bebeği aldığını hatırladı. Yunanlılar, kaçan kafi-
lenin arkada kalanlarını çiğniyor süngülüyordu. Zeyneb’in yedi yaşındaki 
kızı yoktu, kaybolmuştu. Bir an sırtındaki kucaklarındaki çocukları da atıp 
kaçmayı düşündü. Bebekler ağlıyordu. Yağmur neredeyse çocukları boğa-
caktı. Onları havalandırmak istedi. Durakladı. Arkasından silahlar patladı. 
Başını omuzunun üstünden çevirecek oldu. Sırtındaki çığlık attı. Zeynep 
başını omuzuna çevirdi. Oğlunu bir daha göremedi.  Ciğerinin yandığını 
hissetti. Diz üstü çamurlara kapandı. Bebekler hâlâ kucağındaydı. Ağzı 
yüzü çamurlu  sulara gömüldü. Kafasına nal darbeleri vurdu.  Sonra mah-
muzlu çizmeler çiğnedi. Top arabaları geçti, ağıtlar kesildi. Zeynep hiçbir 
şey duymuyordu. Terlemiş sıcak tenine vuran yağmur tanelerini de hisset-
miyordu. Ağıtlar, feryatlar kesildi. Yağmur kesilmedi. “ (Balkan Acısı 1975 
: 354-355) 
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Balkan harbi her safhasıyla büyük bir faciadır. Bütün bir Rumeli, yan-
gından kaçarcasına, zulümden, ölümden kaçmaya çalışır.  Edirne’den 
İstanbul’a doğru akarak canlarını kurtarmaya çalışan ve  farklı yollardan 
gelerek ana yollarda birleşen bu kalabalıklar,  suları İstanbul’a dökülen bir 
nehir mesabesindedir.

 “Artık, Selanik, Manastır, Üsküp, Serez, hulâsa bütün bir Rumeli kan, 
ateş, ıstırap ve sefalet içinde yüzlerce koldan gelerek bir nehirde birleşen 
ırmaklar gibi  yaman bir akışla Edirne’den içeri dalıyordu. Fakat bu canı 
boğazına gelmiş göçkün selinin anlattığına göre hemen dörtte üçü ana neh-
re ulaşmadan yollarda baltalanıyor, bir avuç insan kanlarını döküp olduk-
ları yerde canlarını veriyorlardı. Kurtulanlar ise geçtikleri yerleri basarak 
daha ilerilere akıyor ve ne tarafa uğrarlarsa oradan da kendilerine katılan 
bir kol bularak büyüye büyüye İstanbul’a dökülüyorlardı.” (Mesih Paşa 
İmamı 2000 : 153) 

“Tevekkeli bütün Balkan muhacirle dolmadı. Sanki kıyamet koptu. 
Sadece Selanik değil bütün köy ve kasabalılar Tunalı muhacirlerle dolup 
taşıyor. Sersefil aç susuz insanlar, yayan yapıldak geliyorlar. Çoğu anasız 
babasız kalmış çocuklar, kocasız dullar, ihtiyarlar, dedeler,  nineler…dedi. 
‘-Baba senin Selanik’te, Küçük Balkan’da gördüğünün yüz misli kalabalık 
Edirne’ye İstanbul’a yığılmış’ “.(Acılar Masal Oldu 1984 :125-126)

“Bozgun Zamanı” romanında Koşukavak köyü  sakinleri göç hazırlığı 
yaparlar. Koşukavak Camiinde cuma namazından çıkanlar ile etraf köy-
lerden gelenler ertesi sabah erkenden Celeve tepesi altında göç yolculuğu 
için toplanma kararı alırlar. Köylüler, birkaç alışveriş yapar, eksiklerini 
tamamlarlar. Heyecanlı ve korkulu bir yolculuk  akabinde iki konak mesa-
fedeki Edirne’ye varacaklardır. “Koşukavak’tan geçerken kafileye kayma-
kamın hanımının katıldığı bildirildi. Kafile belirlenen Celve tepesi eteğinde 
toplandı. Kafile başı, Ada, Soğukpınar, Posunlu, Tilfilli, Kalaycılar, Taşlı, 
Ayvalı ve o yörenin diğer köylerinden gelecek olanların Almalı Yaylası’ndan 
katılacaklarını bildirdikten sonra baştaki öküzlere ‘deh’ deyip yola koyul-
dular. 

Kafileye bir saat kadar sonra Almalı Yaylası’nda yeni aileler katıldı. 
Öküz arabalarını saydılar : tam iki yüzdü. Her ailenin bir arabası varsayılır 
olduğu, her ailede de ortalama altışar nüfus olduğu varsayılırsa, bin iki yüz 
kişilik bir insan alayı demekti. “ (Bozgun Zamanı  2010 : 99-100)

Bu ortalama bin iki yüz kişilik kafileden iki gün sonra kötü bir haber 
alınır. Göç yolundakiler Bulgar çetelerin saldırısına uğramış, hunharca 
katledilmişlerdir. “İki yüz öküz arabasıyla Edirne’ye doğru yola çıkan ka-
fileyle göç edenlerin ardından akan ayrılık göz yaşları dinmemişti ki,  iki 
gün sonra elim bir haber anaların, bacıların, kardeşlerin ciğerini dağladı. 
Ortaköy’den Koşukavak’a yolculuk yapanlar  Çataldere  yanındaki büyük 
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kayanın yanında ceset kokusundan geçilmediğini ve kokunun birkaç gün 
önce Edirne’ye göç eden kafilenin katledilmiş olmasından kaynaklandığını 
yıldırım hızıyla tüm etraf köylere yaydılar.”  (Bozgun Zamanı  2010 : 100)

Göç kafileleri oldukça sessiz ilerlemeye çalışırlar. Zira her yanda varlı-
ğını duyuran bir çeteye rastlamak ihtimali vardır. Yetişkinler ve aklı eren 
çocuklar ükuneti korumak konusunda olabildiğince hassas ve dikkatli dav-
ranırlar. Fakat, bebeklere söz anlatmak mümkün olmaz. Onlar açlığa, su-
suzluğa ve bir yığın olumsuz hayat şartına feryadı basarak tepki verirler. 
Bu bebek ağlamaları kafile için çoğu zaman yeni bir felaketin başlangıcı 
olur. Duyabilecekleri her türlü sese ve harekete karşı tetikte bekleyen çete-
ler bir işaret almış olmanın sevinciyle derhal faaliyete geçerek, bu yorgun 
kafileyi ablukaya alırlar. Anneler, böylesi bir muhtemel felâkete sebebiyet 
vermemek için ağlayan bebeklerini ağaç kovuklarına yerleştirerek üzerleri-
ne kapanırlar. Fakat bu tedbir de ayrı bir kırıma kapı aralar. 

“Yıl 1912-1913! Analar başlarını soktukları kovuklarda bebeklerin sesi 
duyulmasın diye üzerlerine  abanıyorlar, beraberce boğuluyorlardı. Batı 
Trakya’da Türkler şaşkın, perişan ve yalnız!” Azap  Toprakları 2009 : 34) 

Göç kafilelerinin önemli bir kısmının tek hedefi Edirne’ye ulaşabilmek-
tir. Bu şehre ulaşanlardan bazıları  birer ikişer evlerde misafir edilirler. 
Kafilenin sonundakiler  geceyi açıkta yağmur altında geçirirler. Açıkta ka-
lan göçmenler, camilere yerleşirler. Gelenler yanlarından getirdikleri yi-
yeceklerle karınlarını doyururlar. Hallerinden şikâyet etmeyen bu perişan 
insan kalabalıkları, sabırla kendilerine uzanacak yardım elini beklerler. 

“O gece gerek Edirne’deki yerli halk gerekse de gelen muhacirler ca-
mileri avluya kadar doldurmuştu. Hele Selimiye cami avlusu başta olmak 
üzere  Eski Cami’de,  Üç Şerefeli Cami’de, Muradiye, Yıldırım, Beylerbeyi, 
Gazi Mihal, Şah Melek camilerinde iğne atılsa yere düşmeyecek kadar bir 
kalabalık vardı. Islak elbiseleri ile caminin içine girmekten imtina eden 
muhacirler avluda safa durmuşlardı. Avluda ve camide dua etmek onların 
yıllardır hasretini duyduğu şeylerin başında geliyordu. İki rekât şükür na-
mazı kılmak kendileri için büyük lütuftu.” (Elveda Balkanlar 2012 : 77) 

Bu hazin yolculuklar; fethedilmiş toprakların, kazanılmış zenginlikle-
rin, sabrın ve emeğin mahsulü olan birikimlerinin,  kurulu düzenlerin terk 
edilmesi demektir. Yüzlerce yıllık geçmişin, hatıraların, yaşanmışlık alâ-
metlerinin bir daha dönülmemecesine geride bırakılmasıdır.  Bu mecburi 
seyahat; Rumeli’den son bir çıkış,  gözü yaşlı bir elveda deyiştir.

“İhtiyar hizmetkâr Küçük Balkan dağlarındaki köyüne doğru yürüdü. 
Tepeye çıkınca uzakta yol boyunca sıralanmış kafile kafile muhacir Türkleri 
gördü. Atlı, arabalı, yayan insan seli Selanik’e doğru akıyordu. Balkan 
Türklüğü asırlarca önce fetihlerle dik başlı olarak geldiği yurdunu boynu 
bükük terk ediyordu.” (Balkan Acısı 1975 : 390)
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Görüldüğü gibi farklı romanlardan aldığımız paragraflar; birbirinin 
benzeri göç hikâyelerini naklederler.  Göçmenler bu serüveni farklı zaman 
kesitlerinde yaşamış olsalar da hikâyeleri birbirini tekrar eden bir hüviyet 
taşır. Her sefer macerasının seyir çizgisi diğerine yakındır. Göçmenler;  ya 
menzile varmadan soyulmakta, tecavüze uğramakta ve katledilmekte, ya 
da hastalık, bakımsızlık, açlık, yorgunluk gibi sebeplerden dolayı önemli 
sayıda kayıplar vererek gidecekleri yerlere varmaktadırlar. Sağ salim men-
zile varma şansına erebilen bu yorgun kafileleri;  yeni yurtlar edinmek ve 
yeni hayatlar kurmak gibi zorlu geçitler beklemektedir.

MÜBADELE KAPSAMINDA GÖÇ ve BİTMEYEN GÖÇ

Balkan Savaşından sonra gerçekleşen göç hadiselerinden sonra müba-
dele kapsamında göç süreci yaşanır. 30 Ocak 1923 yılında Lozan Antlaş-
ması ek protokolü uyarınca Türkiye, kendi vatandaşı olan Rumları,  Yu-
nanistan ise kendi  vatandaşı olan Müslümanları   din esasına dayanan 
bir yaklaşımla zorunlu göçe tabi tutacaklardır. 1 Mayıs 1923 tarihinden 
itibaren bu karar, hayata geçirilir.  Mübadele ile yaklaşık 1.200.000 Orto-
doks Hıristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk 
deYunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalır. (Büyük Mübadele 
2012 :18) Değişimin çok büyük bir bölümü 1923-1924 yıllarında gerçekleş-
miş olmakla beraber 1930 İnönü-Venizelos sözleşmesine dek zorunlu göç 
uygulamasına devam edilmiştir. Antlaşma gereğince  Batı Trakya Türkleri 
ile İstanbul Rumları mübadeleye tabi tutulmamıştır. 

 Bu tarihlerden sonra da günümüze kadar resmi makamların bilgisi 
ve onayladığı kararlar çerçevesinde göç hadiseleri gerçekleşir. Bulgaristan, 
Yunanistan ve Makedonya’nın  ülkelerindeki Türkleri göçe zorlamak için 
zaman zaman  yok etme veya  asimile etme politikaları izlediği görül-
müştür. 1933’de Bulgaristan’da “Razgrad hadisesi” yaşanır. 1968-1972’de  
Rodop katliamları ve 1984-1989 yıllar arasında “Belene Ölüm Kampı” gibi 
zulüm ve  katliam faaliyetleri gerçekleşir.  Bu yıllar arasında  Türklere  zor-
la isim değiştirme belgeleri imzalattırılır; dinî konularda baskı uygulanır.  
Müslüman mezarlıkları tahrip edilir, Türkçe konuşma ile Türk gelenekle-
rini yaşama ve yaşatma konusunda yasak getirilir. Bu sebepten Türkiye- 
Yunanistan ve Bulgaristan sınırları mütemadiyen göç ve kaçak göç hadise-
lerine şahit olur.

Mübadele kapsamındaki  göçte hedef Anadolu’ya varmaktır. Mübadeleye 
tabi olan Türkler mal ve mülklerini, arazi ve emlâklarını bazen satarak, ba-
zen de  olduğu gibi bırakarak kafileler halinde yola çıkarlar. Farklı bölgeler-
den yola çıkan mübadiller;  genellikle Varna ve Selanik’te toplanır. Oradan 
da vapurlarla Türkiye limanlarına taşınırlar.  Bu şehirlerde misafirhanele-
re, çadırlara, bayırlara yerleşerek, gemiye binme sırasının kendilerine gel-
mesini beklerler. Türkiye, bu iş için on yedi gemi tahsis etmiştir. Gemiler, 
kapasitelerinin çok üstünde yolcu taşıyarak muhacirlerin sıra bekleme sü-
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resini kısaltmaya çalışırlar. Bu liman şehirlerine ulaşma safhası, çadırlarda 
ve açıkta uzun süren bekleme devresi, meşakkatli gemi yolculuğu faslı, ka-
raya indikten sonraki dönem gibi bu hicretin  farklı durakları,  farklı sıkın-
tılı dönemeçler olarak  yaşanır.

“…Benim diyeceğim muhacirlik zor şey. ‘Allah düşmanıma yazmasın’ 
derdi rahmetli anam. Şimdi başımıza geldi. Kolay mı öyle yollara düşüp 
yer yurt aramak, kolay mı yeniden havasını, suyunu seveceğin bir yer bul-
mak. Toprak hayvan gibidir. Huyunu bileceksin, neyi sever, neyi sevmez 
bileceksin, ona göre muamele edeceksin, yoksa ellerin böğründe kalır.” 
(Rumeli’ye Veda 2008 : 170) 

Göçe mecbur kalanların gönlünde bir gün tekrar geri dönmek emeli ya-
tar. Böylesi bir emel hem taşıyanı kamçılayarak güçlendirir hem de ayrılık 
acısını belli bir oranda hafifletir. 

 “ Ben döneceğim. Bir gün er geç döneceğim. Hem de bu kez bir daha ye-
rimden kımıldamamak üzere döneceğim. Türkiye’de benim yurdum, bura-
sı da. Topraklarımın hepsini haydutların elinden geri alacağım.”(Drina’da 
Son Gün 2007: 380)

Göçmenlerin önünde her anlamda bir belirsizlik vardır. Bu yeni vatan-
da çoğu zaman el yordamı ile mesafe almaya çalışırlar. 

Mübadele sebebiyle Yunanistan’a giden Rumlardan boş kalan yerlerin, 
Rumeli  muhacirlerine dağıtılması söz konusudur.

“Kasabayı göçmenler, yaralılar doldurmuştu. Korkunç bir yoksulluk 
başlamıştı. Ortalıkta yoğun bir dedikodu dolaşıyordu. Rumlar bütün böl-
geyi boşaltıp Yunanistan’a gitmişler. Evleri, barkları, çiftlikleri bomboş 
kalmış. Hükümet de savaş göçmenlerine bu evleri, çiftlikleri, tarlaları 
veriyormuş.(Karıncanın Su İçtiği Yer 2005 : 124)

Mübadelenin her iki taraftaki muhatapları birbirine benzer duygu at-
mosferleri yaşarlar. İnsanın toprağından hicret etmesi, alışkanlıklarından 
kopması, tanıdık ve dostlarından ayrılması ve farklı bir vatanda yeni bir 
hayat kurmaya çalışması zordur. Ayrıca aynı coğrafyada farklı din, dil ve 
kültürden insanlar tamamen insan olmak ortak paydasında birleşerek bir-
birleriyle güzel ilişkiler, kalıcı dostluklar kurabilirler.  Aynı mahallelerde 
oturan, aralarında iyi komşuluk ilişkileri bulunan Türk ve Rum ailelerin 
mevcudiyetinin  kayda değer bir durum arz ettiği söylenebilir.  Bu kabil 
münasebetlerin yaşandığı hâllerde taraflar için yerlerinden yurtlarından 
ayrılmak kadar birbirlerinden ayrılmak da güç gelir. Nitekim hayat planın-
da yaşanan  bu insanî paylaşım;  “Emanet Çeyiz” adlı eserde de ifadesini 
bulur. Bu arada aynı mahallelerde oturan, aralarında iyi komşuluk ilişkile-
ri bulunan Türk ve Rum ailelerin mevcudiyetinin  kayda değer bir durum 
arz ettiği söylenebilir. Bu kabil  münasebetlerin yaşandığı hâllerde taraflar 
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için yerlerinden yurtlarından ayrılmak kadar birbirlerinden ayrılmak da 
güç gelir.

“Emanet Çeyiz” adlı eserde, Denizli’nin Hozan ilçesinden mübadele ge-
reği göç etmek mecburiyetinde kalan Rum asıllı Minoğlu ailesi, kızlarının 
çeyiz sandığını şayet ‘geri dönersek alırız, dönmezsek, bir fakire verirsiniz’ 
mülahazasıyla Türk komşularından birine emanet bırakır. Türk komşu, 
yaşlılık günlerinde torununa bu çeyiz sandığını sahibine ulaştırması va-
siyetinde  bulunur. Torun, Yunanistan’a gider. Minoğlu ailesini arayarak 
bulur ve  aileden üçüncü nesle bu emaneti geri verir.(Emanet Çeyiz 2005 
:14-15-320-321)

Her şeylerini bırakıp da yola çıkanlar bütün bir kişisel tarihlerini, ya-
şanmışlık izlerini ve mal varlıklarını arkalarında koyup ayrılırken buruk-
turlar. Acı, isyan, yenilmişlik, itibarını kaybetme gibi olumsuz duygular 
içindedirler. Onlara, Yunanistan’da bıraktıkları malların birebir karşılığı 
değerinde Türkiye’den mal ve arazi verileceği söylenmiştir. Bu vaat da da-
hil, hiçbir şey toprağını ebediyen kaybetme acısını hafifletmez.  “ Biz dedi, 
‘kaybettik. İşin hülasası budur. Yoksa bu öyle basit bir değiş tokuş değil…… 
Burada ne bırakırsam orada onu vereceklermiş, kaybettiğim huzurun kar-
şılığını neyle ölçecekler, kaybettiğim şerefi kim geri verecek? Nereye gi-
dersem gideyim adım ‘macır’ olacak. Yenilip kaybeden insanlar gibi sığı-
nacağız Anadolu’ya……. Kırkıncı kuşaktan evlâd-ı fatihân  olan benim ne 
işim var suyun öte yakasında. Bizim vatanımız Rumeli. Ben buraya aidim. 
Bütün hatıralarım, bütün hafızam buraya ait. Ölüm istenmez ama bazen 
keşke göçüp gitsem de şu zilleti yaşamasam diyorum.” (Rumeli’ye Veda 
2008 : 176) 

Yunanistan  ve Bulgaristan, asırlar boyunca bir arada yaşadıkla-
rı Türklere  cumhuriyet tarihine tekabül eden yıllar içerisinde de zaman 
zaman zulmün ve kahrın en acımasızını reva görür. Yunanistan,  Batı 
Trakya’da yaşayan Türklere yıldırma ve göçe mecbur bırakma politikaları 
uygular. Köylerinin dışına dahi çıkmayı  yasaklayan sıkı bir baskı rejimine 
maruz kalanTürk köylülerinin hiçbir hak ve hukukları yoktur. Yunan yet-
kililer,  sahte evrak düzenleyerek Türklerin mülklerini ve tarlalarını elle-
rinden alırlar. Üniversite mezunu Türklere iş vermezler. Bu durumlardan 
ötürü; bazen münferiden, bazen de küçük gruplar halinde Türkiye’ye kaç-
mak söz konusu olur. Bütün bu bastırma, yıldırma ve göçe mecbur bırak-
ma faaliyetleri sonucunda yerini yurdunu terk etmeye karar veren kimse-
ler, yine de kendi içlerinde duygusal bir çelişki yaşarlar. Gözlerini açtıkları, 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdikleri topraklardan ve sevdiklerinden 
ayrılmak hiç de kolay değildir. Fakat bu yerlerde kalıp da her türlü kahra 
göğüs germek ise tahammül sınırlarının ötesindedir. Kaçmaya karar ve-
renler;  duygu gelgitlerinin yoğun baskısı altında kalırlar. Ama her şeye 
rağmen anavatanda hür bir hayat yaşama arzusu ağır basar 
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 “Meriç’in Gelini” romanında hadiseler batı Trakya’da Gümülcine ‘de 
geçer. Gümülcine yakınlarındaki bir Türk köyü karakolunu Rum subay-
lar yönetirler. Türkleri asimile etmek isteyen Yunanlılar, Türk köylerine 
Hıristiyan aileler yerleştirerek, onlar için kilise ve ev inşa etme faaliyetine 
girişirler. Türkler, Müslüman köyde kilise ve Hıristiyanlar için ev inşa etme 
faaliyetinde mecburi çalışmak da dahil her türlü eza ve işkenceye muhatap 
olurlar. Evlerde toplantı yapıldığı gerekçesiyle karakola çağrılıp kıyasiye 
dövülür,  bazen de öldürülürler. 

“Azap Toprakları” adlı romanda  seksenli yıllarda Yunanistan’da 
Türklere reva görülen zulüm ve baskılar anlatılır.

“Balkan müttefiklerinin ise dünkü efendilerinin çocuklarına ettikleri 
işkence korkunç; köyleri yakıyorlar, tazelere, dullara, yetmişlik ihtiyarlara 
tecavüz ediyorlar. Ölenlerden alamayıp hırslarını cesetlerini doğruyorlar.
Sonra da et parçaları üstünde hora tepiyorlar. Hoplayan çarığı altında, par-
çalanmış etler zıplayıp dağılıyor. Kesik kafalar top oluyor. Kocaların göz-
lerin bağlayıp karılarının ellerine süngü verip “öldür!” diyorlar. Irzlarına 
geçtikleri masumları edep yerlerine barut dolduruyorlar. Cinsî sapıklık 
alıp yürüyor. Yunanlılar, Kur’an-ı Kerim’e buladıkları necasetlerini Türk 
köylülerine yediriyorlar.” (Azap Toprakları 2009 :35-36) 

“Azap Toprakları” adlı eserde  İzmir’den Yunanistan’a göçtüğü için piş-
manlık duyan Rum Hıristo ile Hamile bir Türk köylüsü olan Sakine ile eşi 
Mehmet’in ana yurda kaçışları anlatılır. Bu kaçış hikâyesi tıpkı bir korku 
filmi gibidir. Mehmet Sakine’yi gece yarısı uyandırır. Doğduğu toprakları 
bırakıp da gitmek çok zor bir duygudur.” O zaman Sakine ağlamaya baş-
lamıştı. Meğer ne zormuş her şeyi  birden bırakıp gitmek  ya da kalmak 
uçurumun üstünde .  bir sağa bir sola sallanan kukla! Yüreği yırtılır gibi 
oluyordu. Mehmet’in yüzü asıktı.”   (Azap  Toprakları 2009 : 232) 

Küçük kafile gece yarısı kendilerini sıkıca gözetleyen Rum nöbetçinin 
uyuyup kalmış olmasını fırsat bilir. Sakine ile eşi Mehmet, köylerinden yi-
ğit Bekir’in desteğiyle, Rum Hırısto da bu işi para karşılığında yapan Tilki 
Aleko sayesinde yürüyerek kendilerini Meriç nehri üzerindeki bir kayığa 
yetiştirmekle görevli bir taksiye binerler. Köyün imamı da taksinin içinde-
dir. Meriç in kıyısına varıldığında sabah çoktan olmuştur. Küçük grup tam 
da arkadaşları Kâmil arkalarından yetişmişken kurşun yağmuruna hedef 
olur. Kamil vurulursa da onun ölüsünü Türkiye’ye kadar taşımak isterler. 
Bir kurban veren bu kaçak göçmenlerden üç kişi salimen Türkiye’ye varır.

Bu mübadele hadisesi çok yönlü ve uzun vadeli sıkıntılar doğurmuştur.  
Açıkta yatıp kalkmak, derelerden kirli sular içmek, sıtma taşıyan sivrisi-
neklerle temas etmek, bakımsızlık, gıdasızlık, temizlik şartlarını karşıla-
yamamak gibi sebepler bilhassa bebeklerin hastalanmasına yol açmıştır. 
Mübadele esnasında dört bine yakın kişi göç yollarında şehit olur. 
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Fakat yine de romanlardan hareketle;  devletin gücü ve imkânları nis-
petinde göçmenler için hayatı kolaylaştırmaya  çalıştığı, onların rahat ve 
huzurunu temin etme hususunda oldukça hassas ve dikkatli davrandığı 
söylenebilir. Bu kabil geniş açılı göç hadiselerinin ekonomik, psikolojik, 
sosyolojik, tarihî ve kültürel boyutları ile kısa ve uzun vadeli etki alanları 
olduğu söylenebilir. 

Göçmenlerin İskânı

1877-78 Osmanlı Rus savaşından itibaren Osmanlı Devleti; Adalardan, 
Kırım’dan, Kafkaslardan ve Rumeli’nden akın akın gelen  göçmenleri is-
kân etmeye çalışır. İskânın birinci ayağı geçici iskân, ikinci ayağı ise daimî 
iskândır. Camiler, okullar, misafirhaneler, çadırlar, çayırlar, boş araziler 
geçici iskân mahalli olarak kullanılırlar. Hilâl-i Ahmer (Türk Kızılayı), bu 
insanlara her gün sıcak yemek dağıtmak da dahil; olabildiğince yardımcı 
olmaya, açıkları kapatmaya  gayret eder.  Buna ilaveten bulunulan yerleşim 
bölgelerinin yerli ahalisi de bu kimseleri evlerinde misafir etmeye çalışır. 
İskânın ikinci ayağı olan daimî  iskân için uygun şehir kasaba ve köylerin 
seçimi, ev, arazi, tarla, tohumluk mahsul temini gibi konular gündeme ge-
lir. O günün şartları içinde göçmenleri rahatlık ve kolaylıkla seyahat etti-
rerek yeni yurtlarına yerleştirme imkânları sınırlıdır. Ayrıca bazı yerlerin 
gayrimüslim ahalisi bu göç dalgalarının kendi bölgelerine yerleşmelerine 
karşı çıkarlar. Hem Doğu, hem de Rumeli cephesinde savaşan  Osmanlı 
Devleti; insan kaynakları da dahil, önemli ölçüde güç kaybetmiştir. Ayrıca 
19. Yüzyılın üçüncü çeyreğinde imparatorluk ekonomisinin bir çöküş için-
de olduğu söylenebilir. Buna ilaveten içte ve dışta pek çok farklı meseleyi 
karşılamak durumunda kalan Babıali, ağır yükler altındadır.  Pek çok sı-
kıntının baskısı altında olan devletin,  Kuzedoğu’dan  ve Batı’dan sel sel 
akıp gelen bu sersefil kalabalıkların ihtiyaçlarını temin etmek için sınırlı 
imkânlar içinde de olsa elinden geleni yapmaya çalıştığı söylenebilir. Fakat 
yine de gelenlerin terk ettikleri toprakların iklimine, yaşama ve geçim şart-
larına paralel veya benzer şartları oluşturmak, planlı ve hesaplı hareket 
etmek gibi konularda beklenildiği ölçüde hassas davranılmadığı düşünüle-
bilir.  Ayrıca bu kadar yoğun bir göçmen nüfusu ideal ölçülerde barındırıp 
kendi ayakları üstünde durur hale gelinceye kadar yedirip içirmek ve sair 
ihtiyaçlarını karşılamak  o kadar da kolay değildir. 

Aşağıdaki paragraflar bu konu ile ilgili değerlendirmeleri ihtiva eder. 
İskan işinden sorumlu bürokratlar; muhacirleri uygun şehir,  kasaba ve 
köylere dağıtmak ve  elverişli geçim şartları sağlamak konusunda başarılı 
olamadıklarını bizzat kabul ederler. Bu iyi projelendirilmemiş nakil ve is-
kan etme fasılları akabinde yeni problemlere kapı aralayacaktır. Yabancısı 
oldukları alanlarda tarım  yapmak zorunda bırakılmak, bilmediği ve tanı-
madığı bitki türleriyle karşılaşmak gibi hususlar göçmenlerin payına düşen 
zorluklardan bazılarıdır.
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 “Muhaceret 1878’den beri müşahhas bir vakıa Emrullah Bey” diye ya-
nıtladı kaymakam. “Adalardan, Kafkaslardan ve şimdi de Rumeli’den…. 
Bence iskân işi, hadisenin başından beri hiçbir yerde muvaffak olamadı. 
Neden? Bunun birinci sebebi, gelenleri iskân edilecekleri  mıntıkanın ikli-
mi ve oranın ziraî karakteri bakımından  hiçbir tasnife tabi tutmadan cef-
felkalem şuraya buraya dağıtmaktır. 

İkinci sebep… Muhacir elinde avucunda hiçbir şey olmadan geliyor 
adeta .. Adeta değil hakikaten sığınıyor buraya. Kendilerini bir çatı altına 
sokmak yetmez. Ziraat için tohumluk vereceksin. O da yetmez! Eğer topra-
ğa atılacak tohumun mahsul olarak idraki zamanına kadar iaşesini temin 
etmezseniz, hububat tohumunu yer adam. Haklı. Başka çaresi yok ki…” 
(Büyük Ayrılık 2003 : 348)   

Adalardan gelen Müslüman muhacirlere mukabil, Ege sahillerin-
deki bazı yerleşim bölgelerinin  Rum halkı  Yunanistan’a  göç ederler. 
Yunanistan’dan gelen muhacirlerin bir kısmı Rumların boşalttıkları bu ev-
lere yerleştirilir. Bu yerleştirme işinde bir düzensizlik ve gelişigüzel olma 
hali mevcuttur.  

 “‘Malumunuz’ dedi kaymakam. “Balkan harbinden bugüne orduları-
mızın ricati neticesi, bir hicret dalgası evvela İstanbul’u, bilahare payitaht 
üzerinden Anadolu’yu istila etti. İstanbul’da ve muhaceret güzergâhı üze-
rindeki şehirlerde camiler, mektepler Rumeli’nin dört bir tarafından kaçan 
Türk-Müslüman aileleriyle dolup taşıyor. Çeşme’deki Rum muhacereti bu-
nun aksülamelidir belki… (Büyük Ayrılık 2003: 343)

Muhacirlerin vardıkları bölgelerin yerli ahalisi,  bu insanları evlerinde 
misafir etmek adına gönüllü  bir seferberlik başlatırlar. Onların bu tavır-
larını, dini duyguları yönetir. Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç 
etmiş olması, muhacirlik olgusuna manevi bir değer katar.   

“-Tabii yardım edeceğiz oğlum. Peygamberimiz de muhacirdi. 
Mekke’den Medine’ye hicret ederken o da kâfirlerin zulmünden kaçıyor-
du. Peygamberimiz  bütün muhacirleri cennetle müjdelendirmiştir. Onlara 
yardım edenlerin de sevabı boldur.” ( Acılar Masal Oldu 1984 :127-128)

 Selanik’teki Sultan Çayırı da Tuna muhacirlerinin geçici olarak ikamet 
ettiği yerlerden biridir. Burada sağlık hizmeti veren Türk Kızılay’ı ,göç-
menlerin beslenme ihtiyaçlarını da önemli ölçüde karşılar.

 “Oğullarını Çayağzı’ndaki vazifesine yolcu ettikten sonra Hafız Ahmet 
Efendi ile Ayşe Hanım, Tuna muhacirlerinin Hilal-i Ahmer tarafından ba-
rındırılıp beslendiği Sultan Çayırı’na geldiler. Bir eski su değirmeni duva-
rının dibinde simsiyah bir kazan kaynıyor, etrafında yalın ayaklı ellerinde 
tabaklar olan yarı çıplak çocuklar dolaşıyordu. Ayşe Hanım’ın muhacirle-
rin sefaletini görmesiyle yüreği parçalandı. Hangi birine el atıp tercih ede-
ceğini şaşırmıştı. 
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Çadırlardan taşıp ulu çınar ağaçlarının gölgesine uzanmış insanlar ara-
sına doğru yürüdüler. İki taş arasında yaktığı ocağın yaş odunlarına üfleyip 
eski bir tencerede çorba pişirmeye çalışan nineler, yırtık sökük dikenler,  
ağlayan çocuklarını susturmak için sırtında sallayarak gezinen dul gelin-
lerle Selanik’in bu yöresi fakr u zaruret alanı olmuştu.” (Acılar Masal Oldu 
1984 : 129) 

Selanik’ten Anadolu’ya geçen kafileler de yine Kızılay’dan yardım ve 
destek görürler. Mesela Selanik’ten Mudanya’ya inen kafileye ücretsiz ola-
rak sabah çayı, çorba ve yarım okka ekmek dağıtılır. Günlerce açıkta yatıp 
kalkan göçmenler; çadır ve misafirhanelerde barındırılır. Sağlık kontrolle-
rinden geçirilir. Uzun ve meşakkatli bekleme devrelerinden ve çile yüklü 
yolculuklardan sonra kavuşulan bu sınırlı hizmetler, muhacirlere ilaç gibi 
gelir.  

Muhacirleri misafir etmeye heves eden bir çok gönüllü vardır. 
Halihazırdaki imkânları göçmen barındırmaya el vermeyenler de şartları-
nın denk düşeceği zamanı beklerler.

 “- Ben de bir iki muhacir aileyi barındırmayı düşünüyordum. Ali 
Rıza’nın askerden dönmesini bekledim. Ne dersin oğul?” (Acılar Masal 
Oldu 1984 : 128) 

Muhacir aileleri evlerinde misafir etmek isteyen gönüllüler,  öncelikli  
tercihlerini   dul, yetim ve öksüz olanlardan yana kullanırlar. Bu seçimlerin  
belirleyici unsuru   en fazla muhtaç olanlarla, en zayıf konumda bulunan-
lara  yardım etme arzusudur. 

“-Dul, yetim, öksüz muhacirleri seçelim. Annenle birlikte gideriz Sultan 
Çayırına. Bakarız en münasip aile hangisiyse onu alırız. Bir de yengenle-
rin evine yerleşebilecek muhacir aile seçeriz. Düşmez kalkmaz bir Allah. 
Müslüman Müslümana bu hallerde yardım etmeyip de ne zaman el uzata-
cak. Daha üç dört ay önce evlerinde barklarındaydı Tunalılar. Bu hale ge-
leceklerini onlar düşünebildiler mi? Biz ne olacağımızı bilebiliyor muyuz?”  
(Acılar Masal Oldu  1984 : 128-129) 

Camilerde iskân edilenler soğuğun ve Moskof zulmünün ne demek ol-
duğunu bizzat nefislerinde yaşayarak öğrenirler. Kışın camiinin içine yerle-
şen göçmenler sert hasırların üzerinde, mermerlerin soğuğunu hissederek 
üşürler.  Başkalarına yer açmak adına kıvrılarak yatmak mecburiyetinde 
kalırlar.  Balık istifi gibi iç içe yaşamak, hareket kabiliyeti olmadan tıpkı  
bir eşya gibi başka mekânlara sevk olunmayı, yeni imkânlarla buluşmayı 
beklemek,  bu devlet düşkünleri için ayrı  bir  acılı sayfa anlamına gelir.

“Çünkü bu Raif de 93’te muhacir olmuştu. Binayı ev yapan merdiven-
lerin, bölmelerin ne kıymetli olduğunu o zaman anlamış, camilerde sathın 
ne felâket olduğunu hasırlarda yatarak görmüştü : Kubbenin baş aşağı bir 
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kuyuya benzeyen boşluğunda uyurken bile uzanamayan muhacirlerin ara-
sında 93 felaketini tanımıştı. Birinin topuğu ötekinin ensesinde durarak 
uyuyanların vücutlarındaki bin bir şekli onların kollarında, bacaklarında 
görmeyenler bunu ezberden yazamazlardı. Bun anlatmak için cami mer-
merlerinin üstünde denk gibi günlerce durmak lazımdı. (Üç İstanbul 1956 
:8-9)

İstanbul’da Fatih semtinde yer alan Mesih Paşa Camii de Balkan muha-
cirlerinin barındığı yerlerden biridir. Cami avlusu kilim veya bezlerle bö-
lümlendirilerek odacıklar haline getirilmiştir. Her aile kendi bölmesinde 
hayata tutunmanın savaşını verirken, komşu odacıklarla her türlü insanî 
paylaşım içine girmeyi ve yardımlaşmayı da ihmal etmez. Aşağıya aldı-
ğımız  satırlar bu camiyi mekân tutan muhacir tipleri hakkında bir fikir 
edinme adına dikkate değerdir. Burada bir çiftlik kâhyası olduğu söylenen 
yaşlı Hüsmen Ağa tiplemesi ile karşılaşırız. Karısı yolda ölen, iki oğlu da 
bulundukları çiftliğin yirmi yıllık arabacısı tarafından öldürülen Hüsmen 
Ağa’nın en bariz vasfı vakarını koruması, başlarına gelen bir düziye felâketi 
mütevekkil ve onurlu bir tavırla karşılamayı bilmesidir. Hüsmen Ağa,’nın 
duygu ve düşünce dünyasını dinî referansları yönetmektedir.

“Câmiin batıya bakan son cemaat yerinde Hüsmen Ağa isminde bir ih-
tiyar vardı ki, gün görmüş bir çiftlik kâhyası olduğu söyleniyordu. Karısı 
yolda ölmüş, iki oğlu da çiftliğin yirmi senelik arabacısı Tudorof isminde 
bir Bulgar tarafından vurulmuştu. Amma âhir ömründe tek başına kalan 
bu ihtiyarın gözlerinde kimse yaş görmüyordu. Hattâ o dört taraflarından 
muhâsara edildikleri sefâlete şanlı bir gazi gibi dayanmasını belki herkes-
ten iyi biliyordu. Muhâcirlerden bâzıları, barınmak için câmiin  içini daha 
elverişli buldukları ve oraya yerleştirilmeleri daha doğru olduğunu söyle-
diği zaman:

-Olmaz be yoldaşım… beytullahta ayak uzatılıp yatılır mı?   Islah adam 
kul olduğunu unutmaz, unutursa Allah da onu unutur … “ (Mesihpaşa 
İmamı 2000: 156) 

Bu geçici göçmen mahallerinde acıklı hayat sahneleri ortaya çıkar.  Ağır 
yürek yangınlarını henüz yaşamış olan bu insanlar birbirlerini teselli etme-
ye çalışırlar. Evlat acısı ile sarsılan anne ve babaları avutmak kolay değil-
dir. Cami avlusu komşularıyla kendisi de aynı kaderi yaşamış olan Hüsmen 
Ağa, bu konuyu çok üstten bir bakış açısıyla yorumlar. Az sözle çok derin 
anlamlar ifade eder. Her insan için akıbet ölümdür.  Hayatın gerçeği olan 
ölüm kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında çocuklarını biraz erkence öbür 
tarafa göndermiş olmaları fazla da tasalanacak bir durum değildir.  Asıl 
olan ve insana düşen hayatını doğru bir çizgi üzerinde yaşamaya çalışmak-
tır. Hayat karşısındaki bu bilgece duruş; bu insanlara her şeye rağmen 
ayakta kalma gücü sağlar. 
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  “Bir de Hüsmen Ağa’nın oda komşusu vardı ki, bunlar da İskeçeli 
bir tütün tâciri ile karısı idi. Onlar da bir kızlarıyla bir oğullarını yir-
mi dört saat ara ile yolda bırakmış ve korkunç bir meşakkat kasırgasıyla 
Tekirdağı’na oradan da şu câmi köşesine savrulup düşmüşlerdi. Fakat iki 
evlâdını kaybeden ana, durmadan ağlıyor, işi pek ileri götürünce, Hüsmen 
Ağa, bölmelerinin arasındaki kilimi aralayarak : -Etme be Şâkire Molla, üç 
gün evvel gitmekle üç gün sonra gitmekten ne çıkar. Te ben onuştan ağla-
mayırım. Olan olmuş… sen kendi hesâbını doğrulta koy…

Diyor. Yâhut da daha yumuşak, daha gönül alıcı sözlerle kadını yatıştı-
rıyordu.” (Mesihpaşa İmamı 2000  : 156-157)

Kendi topraklarından zengin ve müreffeh bir hayat yaşadıkları halde 
şimdi en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan âciz kalan göçmenlerin arasın-
da hasta ve yaralı çocuklar da bulunur. Bu çocuklar imkânlar nispetinde 
tedavi edilmeye çalışılır. Fakat sağlıklı çocuklar; bu alışılmışın dışında sey-
reden günlük seyirler içinde yaşlarının keyfini sürmekte, her konumdan  
bir eğlenceli taraf çıkarabilmektedirler. 

Kızılay’ın, muhacirlere dağıttığı sıcak yemekten aileleri  hisselerine dü-
şeni almayı sonra da hasta bölme komşularının iaşelerini alıp bizzat yerine 
götürmeyi bir zevkli bir oyun gibi algılarlar.  

“Sonra revakların altında, yan yana iki bölmede bir kadınla bir erkek 
hasta vardı ki, bunlar Manastır’ın büyük arazi sahiplerinden idiler. Hâlis 
efendi her şeylerini bırakıp kaçan bu kibar düşkünlerini ilk yerleştikleri 
zaman, bir ev sâhipliği çâresizliği ile, çuldan yatakları üstünde birer kere 
yoklamak mecbûriyetinde kalmıştı. Hastaların içinde, şarapnelle, obüs 
parçalariyle yaralanmış çocuklar da vardı. Maamâfih yaralılar müstesnâ, 
en sıhhatli ve neşeli olanlar bu küçüklerdi. Hilâl-i Ahmer’den sıcak    ye-
mek gelince ellerinde taslar tencereler, kâselerle koşuyor, kendilerininki-
ni aldıktan sonra hasta olanlarınkini de önlerine kadar götürüyorlardı. “ 
(Mesihpaşa İmamı 2000 : 157)”

Havaların giderek soğuması açıkta barınmaya çalışan muhacirlerin du-
rumunu büsbütün zorlaştırır.  Kilim, peştamal, bez duvarlı bölmeciklerde  
soğuktan  ve rüzgardan korunmanın mümkünü yoktur.

“Havalar kışladıkça muhâcirlerin dertlerine yeni meşakkatler açılıyor, 
yaşama mücâdelesinin en büyük zorluğunu açıkta barınma işi teşkil edi-
yordu. Artık iyice soğuyan rüzgâr, hatır gönül bilmez sillesini savurdukça, 
peştamal, çuval ve hasırlarla odalaştırılmış bölmeleri çırpıyor, sarsıyor, bir 
taraflarından girip bir taraflarından çıkıyordu. Bu ne korkunç insan kırımı, 
bir cenk tezgâhının dokuduğu ne yaman bir çile, zâlim bir boğuş ihtirasın-
dan arta kalmış ne bitmez bir fâcia, kahbe, kancık, sefil bir vuruşun    ne 
onulmaz yarası idi.” (Mesihpaşa İmamı 2000 : 158) 
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Kurt dumanlı geceyi sever, ölüm de bakımsız ve hastayı. Kimsesiz bir 
muhacir  öldüğünde ondan kalan eşya kırıntıları cami avlusunun orta ye-
rinde satışa çıkarılır. Bu satışa çıkan döküntüler, anında alıcı bulur, tez 
zamanda yeni sahipleri ile buluşurdu. Her şartta hayatın ipine sarılmak, en 
dar zamanda bile varlığını sürdürmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak 
insanoğlunun fıtratında mevcuttur.

“Hele muhâcirlerden kimsesiz biri ölürse kalan eşyânın diğerleri ara-
sında taksîmi Hâlis efendi’ye pek dokunuyordu.  Avlunun orta yerinde bir 
eşyâ kalabalığı görünce yüreği oynar ve namazı kıldırdıktan sonra sağına 
soluna bakmadan Tahir’in dükkânına sığınırdı. Eşyâ da ne eşyâ idi.  Bir 
kırık testi, bir mangal borusu, bir çinko tas, kirli, yüzsüz bir yorgan, çul ve 
çuval gibi ele alınmaz şeylerdi. Fakat kimsenin dönüp yüzüne bakmaya-
cağını sandığı bütün bu eşyâ o kadar çabuk kapışılırdı ki, işe başladıktan 
beş dakîka sonra bir kırık maşa bil bulunmazdı. Ne olacak, insanoğluna 
yaşadığı kadar her şey lâzımdı. Kim bilir bütün bu zavallılar nelerini ne-
relerde bırakmış da şimdi el artığına avuç açan birer dilenci olmuşlardı. “ 
(Mesihpaşa İmamı 2000 :169)  

Bu göç hadisesinin bir ayağı da Yunanistan ve Türkiye arasında karşılık-
lı olarak yürütülen mübadele işlemleridir. Mübadele işlemleri devlet eliy-
le yapılmış karşılıklı antlaşmalar çerçevesinde gerçekleşir. Yunanistan’da 
Türklerden boşalan yerlere Rum muhacirler, Türkiye’de Rumların terk et-
tikleri yerlere Türk muhacirler yerleştirilir.

“Bütün Rumeli Türklüğü yollara dökülmüştü. Yunan’ın zalim elinde 
daha çok kalamayacaklardı. Mübadele komisyonu köy köy, kasaba kasa-
ba Türkleri arabalarla Selanik’e gönderiyordu. Herkes yol parasını, araba 
kirasını kendi verecekti. Fakirler en son kafilede gidecekti. Türkler daha 
köylerini, evlerini tamamen boşaltmadan yeni Rum muhacirler geldi.” ( 
Balkan Acısı 1975 : 387). 

Mübadele esnasında Yunanistan’dan Türkiye’ye deniz yoluyla muhacir 
taşınır. Sayıları on yediyi bulan Türk  gemileriyle Selanik ve Varna lima-
nından yola çıkan göçmenlerin yanlarında denklerinin yanı sıra, at, koyun, 
kuzu,  inek gibi hayvanlar da vardır. Bilhassa  Selanik’e gelerek yığılan 
göçmen aileleri burada çok zor şartlarda uzunca bir sıra bekleme devre-
sine girerler. Bazı aileler,  evlatlarını önden gitmesini isteyerek kendileri 
beklemek fedakârlığını göze alırlar. Göçmenler; Türkiye’de Yunanistan’da 
bıraktıkları malların ölçeğinde nispetinde bir mal varlığı verilmesini talep 
ederler.

“ ‘Üzülme dede’dedim, tapuları nasıl olsa Millî Emlak’a arz edeceğiz. 
Vereceğimiz tapuların karşılığında aynı evsaftan ve ebatta toprak tahsis 
edilecek. Burada yüz dönüm tarlası olanın orada da en az yüz dönüm tar-
lası olacak. Bağı olana bağ verilecek, konağı olana konak tahsis edilecek. 
Satamadım diye üzülme.” (Rumeli’ye Veda 2008 : 171) 
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Göçmenler, geride bıraktıkları  köy, kasaba ve şehirlerin benzeri fizikî 
ve coğrafi koşulları  olan yerlerde yaşamak   isterler. Bu sebepten onlara 
yer beğendirmek kolay olmaz. Ayrıca her aile akraba ve hemşerileriyle aynı 
veya yakın yerlere yerleşmeyi hedefler.  Görevliler için bu gurbet-zedelerin 
rahat ve huzurunu temin etmek, beklentilerine cevap verecek yerleşim böl-
geleri bulmalarına yardımcı olmak hiç de kolay iş değildir.

“Çok zorlanıyoruz. Sekiz aydır on beş vapur Anadolu’ya insan taşıyoruz, 
daha yarısını bitiremedik. Limandaki arkadaşların tahminine göre daha 
bir sene sürecek. Her gün onlarca kafile geliyor, yüzlerce insan yığılıyor 
limana. Sevk amirlerinin sayısı kâfi değil. Gecelerini gündüzlerine katsalar 
da yetişemiyorlar. Hangi köyün ahalisinin nereye sevk edileceği, hangi va-
pura bindirileceğini tespit etmek bile günler alıyor. En çok mesaiyi çalan 
da aynı yere gitmek isteyen komşu köylüler ya da akrabalar”  (Rumeli’ye 
Veda 2008 . 164-165) 

“Büyük Ayrılık” adlı romanda mübadele kapsamında Ege kıyılarına yer-
leştirilen muhacirlerin,  alışık olmadıkları iklim şartlarına  intibak etmek, 
farklı zirai bitkilerle karşılaşmak, onların üretimi ile uğraşmak durumunda 
kalmak gibi durumlarla karşılaştıkları bahsi ile karşılaşırız. Gelenler, bırak-
tıkları mal ve mülklerin değeri ve benzerinde mekânlar isterler. Rumların 
boş bıraktıkları evlere yerleşirken de akraba ve dostlarıyla yakın evlerde 
oturmayı talep ederler.  Tercih edilmeyen evler ise tahrip edilir.

 “Muhaceretten evvel burada Balkan Harbi’nde memleketlerini bırakıp 
kaçmış bir miktar Müslüman Sakız muhaciri vardı. Bunlara kasabada-
ki metruk Rum evleri verilmişti. Peyderpey gelen Rumeli muhacirleri de  
şehre ve köylere iskân ediliyor. Rumeli’den gelenlerin çoğu köylü ve oranın 
yüksek sert ikliminden gelmişler. Bunların Çeşme’nin iklimine ve ziraî ka-
rakterine intibakları çok zor. Mesela anasonu hayatında ilk defa gören bu 
adamlar, onu hayvanlarına yedirmeye kalkmışlar!

Gelenlere ev beğendirmek de bir mesele… Bazıları daha kullanışlı 
sandıkları ve akrabalarına yakın buldukları evlere habersiz taşınıyorlar. 
Beğenilmeyip de sahipsiz kalan evler ise şu veya bu şekilde tahribe maruz 
kalıyor. Bu hadiseler elan devam etmekte… Her köydeki bağlar ve tarlalar 
iskân edilip muhacirlere tevzi ediliyor. Fakat büyük bir ekseriyet bağcılık-
tan, bağların bakımından ve mahsulün kurutulmasından bihaber! (Büyük 
Ayrılık 2003: 347)

Çeşme’de Rumların boşalttıkları evlere yerleşen Balkan muhacirleri 
ancak sırtlarındaki  elbiselerle  kaçıp gelmişlerdir. İhtiyaç içinde olan bu 
insanlar,  kendi alışkanlıklarına uymasa da  yerleştikleri Rum evlerinde 
buldukları kıyafet ve aksesuarları kullanarak, bazen gülünç görüntülerin 
ortaya çıkmasına  sebep olurlar.

“Şehre ve köylere iskân edilenlerin büyük bir kısmı kısa zamanda kı-
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yafet değiştirir  oldu. Neden? Çünkü garipler, yeni evlerinin dolaplarında 
buldukları kılık kıyafetleri giyer, aksesuarları kullanırlar. Bu durum garip 
görüntülerin sırf Müslüman oldukları ve sadece bu sebeple öldürülecek-
lerini bildiklerinden her şeylerini bırakarak, sadece üstündekilerle, korku 
ve dehşet içinde kaçmaya mecbur kalmışlardı. Adeta çıplak gelmişlerdi 
Çeşme’ye… Şimdi yerleştikleri evin dolaplarında, sahiplerince terk edi-
len elbiseleri bulup üst başlarını düzmeye uğraşıyorlar. İçlerinde şık de-
nilebilecek kostümlerle ve bastonla dolaşanlar da var, çiftçi Rumlar gibi 
üste mintan, alta şalvar giyip üzerine siyah kuşak saranlar da var!” (Büyük 
Ayrılık 2003 : 347)

Çeşme’den Yunanistan’a göç eden Rumların evlerine yerleşen Türk mu-
hacirler; yerleştikleri evlerde buldukları kıyafetlerle giyinip kuşanmaya, 
eksiklerini bu yolla  tedarik etmeye çalışırlar. Bu durum bazen traji komik 
durumların yaşanmasına sebebiyet verir : Bu sahil kasabasında yaşayan 
Rumların tamamı Yunanistan’a göç ettiği halde iki Rum papazın Çeşme 
sokaklarında dolaştığı görülür. Hayreti mucip olan bu durum araştırıldı-
ğında, o papaz kisveli iki kişinin aslında bir papaz  evinde iskân edildiği 
ve buldukları kıyafetleri giyerek sokağa çıktıkları anlaşılır. Dantelalı kadın 
külotlarını ayağına geçiren erkekler, kadın şemsiyesi altında harman dö-
ven erkekler görenleri güldürecek görüntüler resmederler.

“Rumlar Çeşme’den ayrılmıştı. Bir gün tahrirat kâtibi hızla girdi odama. 
Fevkalade bir heyecan içinde ‘efendim’ dedi, tamamı gitmemiş. Sokaklarda 
dolaşan iki papaz var’ …Olamazdı; hicretin nihayete erdiğinden emindim. 
Ne yapalım? ‘Getirin onları buraya’ dedim. Geldi papazlar. Ne görseniz be-
ğenirsiniz. Bir papaz evine düşen iki muhacir, papazların gündüz giydikleri 
kısa siyah cübbeleri üstlerine geçirmişler ve şehirde tur atıyorlar!

Yanlışlıkla dantelalı kadın külotlarını ayaklarına geçiren erkekler mi 
dersin, bu iklimin  adamı olmadığı için fazla tesir eden sıcaktan korunmak 
maksadıyla kadın şemsiyesi altında harman dövenler mi dersin… Hepsini 
gördüm ben. Hem komik hem efkârlı manzaralar…” (Büyük Ayrılık 2003 
: 348)

Bütün geçiş ve intibak dönemlerinin sancılı olması kaçınılmazdır. 
Böylesine  büyük bir savrulmada bir kargaşa ve şaşkınlık  dönemi  yaşan-
ması tabiidir. Yeniden toparlanıp taşları yerine oturtmak, düzen kurmak 
ise zaman ister. Bir çok konuda en iyi ilaç hükmünde olan zaman, bu hu-
susta da en temel yapıcı olmak önemini korur. 

Göçmen  Psikolojisi

Bütün savaşların bir görünen,  bir de görünmeyen cephesi bulunur. 
Galipleri ve mağlupları ile her savaşın bir bilançosu çıkarılabilir.  Ama bir 
de etkisi nesiller boyunca sürecek, acıları, sarsıntıları ve serpintileri yıl-
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lar boyu tütecek hesaba vurulamayan öteki yüzü vardır. Böyle bir yeryüzü 
mahşerinin içinden sağ çıkabilenler; ölümlerin, yitiklerin arkasından der-
lenip toparlanıp hayatla yeniden yüzleşmenin zorlu bedellerini ödemekle 
kalmayıp,  bu bedelleri ötelere taşırlar. Topraklarından ayrılmak mecburi-
yetinde kalanlar, çok farklı duygu atmosferlerinin içine girerler.  

Zaman aralıklarıyla Sırp, Bulgar, Rus ve Yunanlıların  saldırılarına uğ-
rayan Rumeli Türkleri için  önlerindeki tek çıkar yol hicret etmektir. Bu 
durum; çarelerin tükendiği yerde tek çare olan  göç olgusuna rıza göster-
meyi  kolaylaştırır.

“ Te… oraya işte… sizin gideceğiniz diyara… Anadolu’ya… on yıl oluyor. 
Yetmiş sene önce akrabadan bazıları gitmişti… Sırplar kudurmuştu yine 
o zamanlar… Yalnız Belgrad’ı değil, Semendire’yi de kana boyadılar…” ( 
Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 2005 : 110-111)

“Elveda Balkanlar” romanında muhacir kafileleri, yolda çete baskınları-
na uğrayarak katledilirler.  Bu baskın sırasında dereye atladığı için kurtulan  
genç bir anne ile bebeğine diğer bir göç kervanı sahip çıkar. Birbirlerinin 
hikâyelerini dinleyen, acılarına ortak olan bu felaketzede insanlar birbirle-
rini teselli etmeyi de ihmal etmezler.

”-Acılar günahlarımıza kefarettir,dedi. Acılar, çekebilenin omuzlarına 
yüklenir. Kocan ve köylüleriniz şehitlik mertebesine ulaşmış. Hicret eder-
ken şehit olmuşlar. Lakin askerimiz onların öcünü yerde komaz. Bunu böy-
le bilesin… Şimdi sabretmelisin kızım. Sabır ve tevekkül her şeyin ilacıdır.” 
(Elveda Balkanlar 2012 : 36)

Göçme hazırlığı içinde olanlar geride bırakılanların vazgeçilemez oldu-
ğunu düşünerek acı çekerler. Ecdat mezarları, yüzlerce yıllık tarihin var 
ettiği kültür, gelenek ve görenek arkada bırakılacaktır. “Biz gitsek, yüre-
ğimiz burada kalacak. Mezarda ölülerimiz, ambarda buğdayımız, ahırda 
hayvanımız kalacak. Köyün yüzyıllarca yoğurduğu, var eylediği kültürü, 
geleneği, göreneği yok olacak. En önemlisi buralar bizsiz, buralar öksüz 
kalacak.” ( Elveda Balkanlar 2012 : 19)

 Ferdi planda yeri doldurulmaz boşluklara yol açan bu toprak kaybı ve 
kopuş hadisesi; devlet ve millet planında da onulmaz yaralara yol açar. 
Vatan toprağının bedeli yoktur. Bu kabil kayıplar:  sınırların küçülmesi, 
tarihî ve mimarî eserlerin,  kültürel unsurların, milli servet sayılabilecek 
zenginliklerin, hatıraların bir kalemde silinmesi demektir. Bir ülke için en 
büyük zenginlik demek olan insan kaynaklarının yollarda harcanması ve 
kaybedilmesi demektir.

“Hey gidi Koca Osmanlı. Buralar sensiz kalacak. Aysız,  yıldızsız kala-
cak. Kuransız, mescitsiz, camisiz kalacak. En önemlisi hey Koca Osmanlı, 
Balkanlar duasız kalacak!  Bizler yetim, bu diyarlar da öksüz kalacak. Bir 
yanımız hep eksik kalacak.” (Elveda Rumeli 2012 : 19)
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Başta hayat hakkı olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri ellerin-
den alınan Rumelililer, büyük bir elem ve ıstırap içinde göç ederler. Böylesi 
bir mecburiyetten hareketle yollara düşmüş olmak bir çeşit teselli yerine 
geçer.  Ama katlanmak durumunda kaldıkları bu kabil zorlukların asıl te-
selli noktası dinî referanslıdır. Hz. Muhammed de Mekke’den Medine’ye 
göç etmiştir. Muhacirler; Hicret-i Nebevî’’den hareketle birbirlerini teselli 
ederler. Peygamber ile kendi aralarında bir paydaşlık kurmanın rahatla-
tıcılığını yaşarlar. Göçmenlerin  manevi  değerlere olan bağlılıkları;  hem 
başa gelen felaketleri kabullenip hazmetmek hem de her şeyi sıfırlayıp ye-
niden bir hayat kurmak hususlarında psikolojik destek sağlar.

“Üzme Doğan Bey  bre, dedi, bak hepimiz gideriz. Peygamberimiz de 
muhacir olmuş. Ne yapalım, kaderimiz, çilemiz bu.. Haydi bre mori!” 
(Balkan Acısı 1975 : 389)

“Niçin üle sülersin be Osman Agam? İcap ettiğinde hicret edilir, göç 
yoluna düşülür. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) de Mekke’den 
Medine’ye göç etmedi mi, sonra da çok daha güçlü dönerek Mekke’yi fet-
hetmedi mi?” (Görmedin mi Aliş’imi Tuna Boyunda 2010 :25)

Bu büyük kopuşun kahramanları, çok farklı duyguların baskısı altında 
yaşarlar. Göç edenlerin arkada bırakılan bütün bir dünyayla ve geçmişle-
riyle bağları kesilir. Bu kesilme;  ferdi bağlamda  çok keskin bir dönemeç 
oluşturur.  İnsanın yeri, evi, eşyaları ve sahip olduklarıyla kurduğu bir ruhi 
alışveriş dünyası vardır.  Bu alış-verişin dumura uğraması  ile birlikte insa-
na güven ve huzur veren unsurlar ortadan kalkar.

“Mübadele gereği Türkler Rumeli’nden ayrılıp, Anadolu’ya yerleşti-
riliyorlar. “Ama şimdi bizi bu topraklardan zorla söküp atmak istiyorlar. 
Hatıralarımızı, sevincimizi, hüznümüzü,  kederimizi paylaştığımız bu mü-
barek yerden koparıyorlar. Bilmediğimiz, tanımadığımız yabancısı olduğu-
muz bir meçhule sürüklüyorlar.”  (Rumeli’ye Veda 2008 : 166)

Yaşlılar doğdukları toprakları terk etmeyi göze alamazlar. Onlar her 
şeye rağmen hatıralarıyla iç içe yaşamak isterler.  Göç etmek mecburiye-
tinde kalanlar yaşlıların gittikleri yerlere intibak etmeleri gençlere nispetle 
daha zordur. Bu muhaceret hadisesinde bilhassa yaşlı kimseler her ne pa-
hasına olursa olsun doğdukları topraklarda kalmak isterler. 

“Yaşlı Şevket Efendi ; Olmaz bre beyim, gitmem, Anadolu’da kimsem 
yok. Burada kalır anamın babamın  gömüldüğü topraklara gömülürüm. “ 
(Balkan Acısı 1975 : 389)

“Ben gitmedim… Göz açıp da gördüğüm baba toprağından kopmak 
ölümden bile acı geldi…Kocakarı sağdı o zaman. Heveslendi gitmeye ama 
gönlümü yıkmamak için kaldı yanımda … Şimdi köpek gibi pişmanım” (( 
Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 2005  :111) 
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Bu göç hadisesinde bazı kimseler her ne pahasına olursa olsun doğduk-
ları toprakları terk etmek  istemezler. 

Çoğu zaman yaşlılar, göç kervanına katılmamak hususunda direnirler. 
Vatan bildikleri toprağı terk etmeyi vatana ihanet olarak algılarlar.

“Olmaz derim bre olmaz. Ne laf anlamaz delisin sen be! Gidemem… 
Daha fazla üsteleme! Bu topraklar, benim her şeyim bre; canım, kanım, 
evladım, geçmişim, geleceğim. Bu topraklar bize emanet. Şehit kanlarıy-
la vatan kılınan bu diyarlar, can tendeyken terk edilir mi bre! Bu düpe-
düz kaçmaktır. Bana büle bir alçaklığı nasıl yakıştırırsın?” (Görmedin mi 
Aliş’imi Tun Boyunda 2010 : 24)

“Rumeli’ye Veda” romanında 93 Harbinde yine Rumeli toprakları için-
de göç eden  yaşlı bir  karı-kocadan bahsedilir.  Gurbet  acısı  ile peş peşe 
vefat eden bu çiftten geriye bir mezar  taşı bile kalmayacaktır. Hicret; in-
sanın ölüsünü de dirisini de darmadağın eden bir çeşit sürgünde yaşama 
halidir. 

 “Ahir ömrümüzde bir de muhacirlik çıktı. Esir olmak ölümden beter 
ama bu muhacirlik de ölüme denk. Yaşamadık mı biz bunları 93 Harbi’nde, 
kolay mı muhacirlik. Aha işte Hacı Lütfü Efendi, alışmadı gitti adamcağız 
buraya ‘Saray Bosna’m, Saray Bosna’m’ diye diye gitti adamcağız, karısı da 
acısına dayanamadı, o da ölüverdi ardından. Artık geleni gideni, mezarına 
su dökeni de olmaz, başında Yasin okuyanı da…İki yıla kalmaz mezarı da 
unutulur. Ah ne büyük bahtiyarlıkmış meğer doğduğun yerde evlatlarının 
arasında ölmek.” (Rumeli’ye Veda 2008 : 169) 

 İnsan yaşadığı yerle, yaptığı işle, hatıralarıyla bir anlamda  özdeşleşir.   
Hele geçmişle vedalaşmak mecburiyetinde kalınmışsa,  arkada bırakılanlar 
daha fazla acı verirler.  Daussıla denilen o yaman hasret daha göç yolun-
dayken, kendisini hissettirmeye başlar.

“Harun toparlandı; “Elveda dedi içinden elveda çocukluğumu geçir-
diğim Gümülcine bahçeleri, Doğanca kırları, sıcak yaz günlerinde altında 
gölgelendiğim asırlık çınarlar, içinde çimdiğim, balık tuttuğum Semetli de-
releri, ay ışığında harman yaptığım Şapçı tarlaları, mayısta yamaçlarına 
döşenen papatyalarından topladığım Rodoplar..   (Meriç’in Gelini 1999: 14)  

Yaşlılar için gurbete düşmek zordur. Ama gençler de bu zorluğu farklı 
boyutlarıyla yaşarlar. İşin başında can korkusu, yolculuk telaşı, yol yorgun-
luğu gibi sebeplerle gerçeği çok güçlü bir biçimde algılamamış olsalar bile 
vapur düdüğü gibi uyaranlar, ayrılığın artık bir gerçek olduğunu acı bir bi-
çimde hatırlatırlar. Muhacirler; köklerinden uzaklaşma, alışkanlıklarından 
ayrılma, geleceğinden endişe duyma gibi duygularla iç içedirler. 

“Hayret kaç gündür memleketi terk ediyor olmamıza rağmen, sanki ça-
lan düdük ve ani homurtularla sarsılan küpeştenin etkisiyle derin bir uy-
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kudan uyanmışım gibi “ayrılığı” ilk kez bu kadar çıplak, bu kadar yakıcı, bu 
kadar acıtıcı hissetmiştim. Bir çığlık olup bu kâbusu parçalamak istiyor-
dum. Limanda bir telaştır gidiyor, binlerce insan bizimle aynı akıbeti pay-
laşacaklarından habersiz koşturmacalarına devam ediyordu. Bağırmak, 
her şeyi durdurmak, herkesi uykusundan uyandırmak istiyor, ama ba-
şaramıyordum. Elimi uzattığım memleket, doğduğum  ama ölemediğim 
topraklar sonsuza kadar uzaklaşıyordu benden. Vapurun arkada bıraktığı 
köpükten iz gibi hayal oluyordu. Geri dönüş yoktu. Hiç böyle olacağı aklı-
ma gelmemişti. Göğsüm mengeneye kıstırılmış gibi sıkılıyor, boğazım ko-
caman bir ayva parçası takılmış gibi düğümleniyordu. Sendelememek için 
sıkı sıkıya tutunduğum küpeştede avazım çıktığı kadar bağırarak ağlamaya 
başladım.” (Rumeli’ye Veda 2008 : 209) 

Selanik’ten vapura binen mübadiller, karışık duygular içindedir. Geride 
bıraktıkları için üzülmek, yeni ve emin bir vatan toprağına ayak basacak-
ları için sevinmek gibi zıt duyguların baskısı altında tereddütlü, şaşkın ve 
ürkektirler. Öncelikle arafta kalmış olmak gibi bir boşluğa düşme hali ya-
şarlar. Kaderleri kaderlerine benzeyen diğer göçmenlere de acıyarak ba-
karlar. Aynı felaketin çemberinden geçmiş olmak onları manen birbirine 
daha fazla yaklaştırır. 

“Liman daha çok bir toplama kampını andırıyordu. Gidecek olanlar yüz-
lerce yıldır yaşadıkları topraklara veda ediyor olmanın hissiyatıyla nem-
li gözlerle son kez arkalarına bakıp yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklara 
veda ediyor, hatıralarını gözlerinin önüne getiriyor, bir kısmı hıçkırıklarını 
tutamayıp ağlıyordu. Birazdan rıhtıma ayak basacak olanlar ise yanların-
da getirdikleri birkaç parça eşya ile yeni yurtlarına merhaba diyeceklerdi. 
“Gülnihal” onları esaretten almış hürriyete getirmişti. Limandakiler rıh-
tımda demirlemiş olan gemiye içleri burkularak bakıyor, kendileriyle aynı 
kaderi paylaşan bu insanlara merhamet etmekten kendilerini alamıyor-
lardı. Bakışlarda ise sanki hiç geçmeyecek olan derin sancının ıstırabı, o 
yaman çelişkinin izleri saklıydı. Kıyısına yanaştıkları, toprağı öpüp kokla-
dıkları bu yeni vatan sahiden sahil-i selamet miydi yoksa yeni ve değişik 
bir esarete mi atılmışlardı ? Vatan neresiydi? Bugüne kadar vatan dedikleri 
topraklar ne olacaktı? (Rumeli’ye Veda 2008 : 163)

“Meriç’in Gelini” romanında Yunanistan’da gördüğü baskı ve zulme 
dayanamayarak Türkiye’ye kaçmayı planlayan Harun, annesi, babası, kız 
kardeşi ve genç eşi ile birlikte gizlice bir kayığa binerek Meriç nehrinde yol 
almaya çalışır. O yıllarca bu kaçışın rüyasını görmüş, hep bu kaçma anını 
hayal etmiştir. Fakat buna rağmen, tam da rüyası gerçek olmak üzere iken, 
o doğduğu topraklardan geri dönmemecesine ayrılmanın elemiyle  sarsı-
lır. Her ne kadar al yıldızlı bayrağın dalgalandığı topraklarda hür yaşama 
emelini içinde beslemiş olsa da, geçmişinden kopmak ciddi bir travmaya 
yol açar. Meriç’in Yunanistan kıyıları, nice senelerden beri kaçak göçmen-
lerin gizlice Türkiye’ye kaçış hadisesine şahit olmuştur. Bu konumdaki her 
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göçmenin öncelikle terk edilen vatan topraklarına son bir defa gözü yaşlı 
olarak bakması, sonra da büyük bir heyecanla kendisini bekleyen tekneye 
atlaması istisnasız bir şekilde hep tekrar edegelen sahnelerdendir.

“Her şeyi anlıyordu. Babası hatıralarına veda ediyordu. Harun, gözleri-
ne yaş dolmaması, ağlamaması, ağzından hıçkırıkların çıkmaması için üst 
kesici dişlerinin uçlarını şiddetle alt dudağına batırdı. Annesi, babası, kız 
kardeşi Sâre, bir hafta önce evlendiği karısı Rümeysa ile beraber kaçak ola-
rak Balkanlar’dan Türkiye’ye  göçmelerine birkaç saatin kaldığı bu zaman-
da, bir iki adım daha atınca, şu Rumellerini nihayet asla geri gelmemek 
üzere terk edecekken ağlamak çok saçmalık olurdu, çok tuhaf, çok acaip…” 
(Meriç’in Gelini 1999 :6-7) 

Kaçak göçmenler için karar verme, kaçış planları ve hazırlıkları yapma, 
sınırı geçme,  yeni vatana ayak basma ve yeni vatanda yeni bir düzen kurma 
fasılları ayrı ayrı zordur. Ama sınırı geçme faslı, zıt duyguların çarpıştığı, 
ayrılık acısı, yakalanma korkusu, kavuşma heyecanı gibi yoğun duyguların 
iç içe yaşandığı bir dönemdir. Her şeye rağmen oraya kadar gelebilenler, 
bir duygu karmaşası ve bir iç çatışma yaşasalar dahi kararlarını uygula-
maktan vaz geçmezler. 

“…Yaşı kaç olursa olsun, küçük çocuklar hariç, her kaçak olarak sınırı 
geçecek Türk burada böyle durur dönüp, bir daha katiyetle geri gelemeye-
ceği topraklara son defa hasretle bakardı. Sesle hıçkıranlarına dahi rastla-
nırdı.  Ege’nin bu sahilleri ve Meriç’in Yunan kesimindeki kıyıları boydan 
boya kaçak Türklerin hayatlarının dönüm noktaları idi. Hepsi de çok duy-
gusallaşır, çocuk gibi olurlardı. Ama hiç biri de göçünden vazgeçmezdi, bir-
kaç dakika içinde silkinir, valizlerini, bohçalarını kapar, sevinçle koşarak 
motora gelir, içeri atlarlardı. ”  (Meriç’in Gelini 1999 :13)

Yıllarca hasreti çekilen kaçış anı;  realiteye dönüştüğünde, pişmanlığa 
benzeyen bir tereddüt hali yaşanması tabiidir. Beşer; yaşadığı mekânla, 
teneffüs ettiği havaya, selam verdiği, muhabbet ettiği insanlara, alıştığı 
değerlere bağlanır.  Kimliğin, kişiliğin de tabii  bir parçası olan bu aidiyet 
duygusu; bağlanma olgusu ile ilgilidir.    

  Bu kaçak göç Harun’un yıllardır gerçekleşmesini beklediği ve ümidini 
hiç kesmediği büyük rüyası değil mi idi?  Bu derinden derine onda da baş 
kaldırmaya çalışan geçmişine özlem de ne oluyordu? Aklına çocukluğu gel-
di. İdâdiye’de okurken, okul çıkışı bazen Türk konsolosluğuna gider, başı-
nı, bahçenin demir parmaklıklarına dayar, rüzgârda uçuşan Türk bayrağını 
seyrederdi. Rengi, al-beyaz, üzerinde hilal ve yıldız ne güzeldi.” (Meriç’in 
Gelini 1999 : 6- 7)

Çocukluğundan beri Türkiye’de yaşamayı hayal eden Harun’un zihnin-
de bu emel günden güne büyümüştür. Bu fikrin bir fikri sabit haline gelme-
sinde Yunanlılardan gördükleri baskının da rolü vardır.
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“Harun her sene biraz daha serpilip gelişirken Türkiye’de yaşama tut-
kusu da buna paralel kuvvetlenmiş vazgeçilmez bir fikir haline gelmiş-
ti. Ve mesele sadece anavatana kavuşmayı arzu etmekle de kalmamıştı. 
Başlarında Demokles’in kılıcı gibi asılı duran Yunan baskısına da taham-
mül edemez olmuştu.” ( Meriç’in Gelini 1999 : 8)

İnsanoğlunu bilinmeyenler korkutur. Keşfedilmiş ve bir anlamda da 
fethedilmiş olan bilinenler bir rahatlık ve güven duygusu verirler. Bu se-
bepten alışkanlıklar dan vaz geçmek kolay değildir. İnsanda bağlanmak, 
sahip olduklarıyla bütünleşmek gibi bir özellik vardır. Bu itibarla göç et-
mek gibi köklü değişikliklerin bir köksüzlük ve öksüzlük duygusu doğur-
ması kaçınılmazdır. 

 “Benim endişem yeni yerleşeceğimiz yere alışıp alışamayacağımız. 
İklimini, havasını, suyunu sevip sevmeyeceğimiz. Burası gibi güzel bir yer 
zor bulunur dünyada.” (Rumeli’ye Veda 2008 : 172) 

Göçmenler, yakınlarıyla komşu ve akrabalarıyla aynı yerlere yerleşmek 
isterler.  Akraba ve taallukatla yakın olmak,  gurbette yaşamanın acısını  
bir ölçüde hafifletecektir. Ayrıca yeni vatanlarında eski yurtlarına benze-
yen mekânları  bulup oralarda yaşamak  niyetini beslerler.

Saraybosna’dan İstanbul’a göçenler Bosna’ya benzediğini duydukla-
rı Bursa’ya yerleşmek isterler. Bu talep, bütün göçmenler için geçerlidir. 
İklimi, suyu, toprağı, yaşama şartları ile bıraktıkları yere en çok benzeyen 
yeri bulmak;  bir anlamda bu yolla eski vatanlarını yeni hayatlarına taşı-
mak emelindedirler. Bazı muhacirler; köylerine benzeyen yerleşim alanları 
bulabilmek endişesiyle Anadolu’ coğrafyasında  seyahat ederler.

“Bir yer varmış” diyor çekinerek. ‘Hüdavendigâr vilayeti, derler kahve-
de… Bursa sancağı… Bir karlı dağın eteğindeymiş… Çok benzermiş bizim 
memlekete… Görenler öyle söylermiş hep… Çarşılar aynı… Evler aynı…
Varmış birçok güzel camii….” (Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 2005 : 62)

Çocuklar, başlarına gelen kötü hadiselerin burukluğunu  hep içlerinde 
taşısalar da yine de çocukturlar. Yenilikler, değişiklikler onların dikkatini 
kolayca başka taraflara çekip, içinde bulundukları sıkıntılı durumu unuttu-
rabilir. Erken yaşta her türlü çileyi tatmış ufaklıkları, çevrenin hareketliliği 
ile avutmak kolaydır.

“Plevne’de babalarını şehit veren, göç yollarında anne ve dedelerini 
kaybeden çocuklar, ablalarının içine düğümlenen ıstıraptan habersiz ilk 
defa bindikleri yaylı faytonun camından sarkmış, bön bön kendilerine ba-
kan Rum tüccarların rengarenk mallarla dolu vitrinlerini seyrediyorlardı.” 
(Acılar Masal Oldu 1984:133) 

Yunanistan’da yıllar boyu Türklerin her türlü yasal hakları elinden 
alınır, arsalarına ev yapma izni verilmez, eski evlerini tamir ruhsatı ala-
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mazlar. Üniversite mezunlarına mesleklerini icra etme hakkı tanınmaz. 
Türklerin seyahat özgürlüğü yoktur. Türk mezarlıklar  otel ve park yapılır. 
Yunanistan’da Osmanlı yadigarı olan her şey; bir iz kalmamacasına yok 
edilmeye çalışılır. Bu orada yaşayan Müslüman Türkleri derinden yaralar. 
Onlar empresyonist bir bakış acısıyla kendi mahzun yüreklerinin yasını 
bütün bir çevrede görürler.

“Gelselerdi de Gümülcine Türk mezarlığının yerine duvarları özellikle 
Türk mezar taşları ile örülerek inşa edilmiş Ortodoks Grek kilisesini gör-
selerdi….. 

Ezan sesleri susturulmuş minareler.. Hiç iz kalmayacak şekilde yok 
edilmeye çalışılan ecdat yadigârı camiler, medreseler, kervansaraylar, tek-
keler, hanlar… Hepsi birer hüzün âbidesiydi şimdi.

Balkan toprakları mahzundu, dağ-taş mahzundu, mezarlarında ecdat 
mahzundu, yaşlılar, gençler, çocuklar, annesinin memesini emen bebekler 
mahzundu. Tuna’da, Meriç’te su değil, gözyaşı akıyordu. (Meriç’in Gelini 
1999 : 21)

Muhaceret, her anlamda zorlu bir süreçtir. Bu sürecin;  köksüzlük, 
gariplik, yalnızlık, yoksulluk, ürkeklik, tükenmişlik,  güven kaybı, kaygı,  
endişe, hasret gibi pek çok olumsuz duyguyu içinde barındırıyor olması 
mukadderdir. Fakat insanoğlunun olağanüstü  zamanlarda ortaya çıkan 
bir dayanma, direnme ve mücadele etme kabiliyeti vardır. Çile denilen mü-
rebbinin çoğu zaman bir itici güç yerine geçtiği söylenebilir. Bu tıkanmışlık 
hali gibi görünen  durumlardan yeni sürgünlerin, yaratıcı hamlelerin orta-
ya çıktığı bilinen bir gerçektir. Rumeli muhacirlerinin de büyük kayıpların 
ardından taze bir başlangıç yapmak adına silkindikleri ve her şeye rağmen 
hayata dört elle sarıldıkları yine romanlardan hareketle ifade edilebilir. 

Hatıralarda Kalan Rumeli

Toprak ile insan arasında ezeli bir alışveriş vardır. Vatan toprağı;  ilk ha-
tıralar,  yaşanmışlık izleri,  duygu bağları ve içinde barındırdığı her şey ile 
kendisine cezp eder. Muhacirler geldikleri yerleri,  doğup büyüdükleri, için-
de şekil buldukları toprakları, elden çıkardıkları ev, tarla, bağ ve bahçeleri 
sık sık hatırlar ve bu hatıralarını etraflarıyla paylaşmak ihtiyacı duyarlar. 
Bütün yaşlılar; çocukluk, ilk gençlik ve gençlik yıllarını hafıza ambarından 
sık sık çıkararak, geçmişi hasretle anarlar. Bu duygu, genel bir insanlık hali 
olmakla beraber hicret edenlerde çok daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. 
Arkada bırakılanlar, hep iyi taraflarıyla hatırlanır ve özlenir. Yaş aldıkça 
çocukluğuna  ve geçmişine odaklanan insanda sıla hasreti  artar. Geçmiş;  
sadece bir masal diyarı, bir yitirilmiş cennet duygusuyla anılır.  “Tadı da-
makta kalan”  bu maziyi başkalarına aktarmak;  yeniden o günlere dön-
müşcesine  büyük bir coşkunluk ve mutluluk verir.
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“Rumeli’den göçenler, doğdukları  toprakların hatıralarıyla yaşar ve ha-
tıraları anlaaaatmaktan müthiş bir zevk duyarlar. “Halis Efendi’ye şu da 
tuhaf geliyordu ki, karısı, o uslu uysal karısı bile Eski zağra’yı Kızanlık’ı gül 
bahçelerini, bağları, bostanları sanki daha dün oradan ayrılmışlar gibi ha-
raretle anlatır olmuştu. Bazen öyle coşuyor ve taşıyordu ki, kocasının mev-
cûdiyetini bile unutturan bir cezbe sağanağına tutularak, halkın dilinde 
Altunlu Zağra diye anılan o mâmur, zengin, bereketli memleket hikâyeleri, 
kocasını şaşırtan bir kolaylık ve sadelikle dudaklarından kayıp gidiyordu. 
Ancak bir düşman ülkesi olan bu güzelim beldede neler yoktu. O  meş-
hur bağ bozumları, içlerine biner okka üzüm alan şaraphâneler, şarkılarla 
başlayıp tatlı yorgunluklarla biten pekmez, şıra, hardaliye hazırlayışlar, 
haftalarla kaynayan gülyağı kazanlarının etrâfındaki ziyafetler, eğlence-
ler…Kışın içlerinde sabaha kadar kütükler yanan körkümbetler, odaların 
ılık ve rahat havası içinde bir güvey çevresini tam iki ayda  işleyen gelinlik 
kızlar. Bayramlarda kandillerde kapıları büyük şehre açılan Zağra büyük-
leri : Hacı Selim Ağalar, Kapıcı Başılar, Hanım Oğulları, Emin Paşalar.. …” 
(Mesih Paşa İmamı :2000,151-152)

Bu Rumali hatıraları sadece evlatları değil;  torunları da etkiler. Zira 
ikinci ve üçüncü nesil, büyüklerin dizleri dibinde hep Rumeli hikâyeleri 
dinlemişler; o coğrafyanın  güzellik ve zenginlikleri ile büyülenmişlerdir. 
İçinde milli tarihi, aile tarihini ve  kişisel tarihi de barındıran bu mazi; bir 
masal çeşnisine bürünerek torunların ve gelecek kuşakların hafızalarına 
kazınır. 

 Göç hikâyeleri de,  bir kutlu  mirascasına nesilden nesile aktarılır. Bu 
aktarımların ne ilk elden ne de ikinci elden yeterince yazıya geçirildiğini 
söyleyemeyiz. “Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi” adlı romanda göç hikâ-
yelerinin eş-dost ve aile meclisi sohbetlerinin tadı tuzu olduğunu görü-
rüz.  Bosna’da yaşayan Türkler;  93 muhaceretinde  Ruscuk, Varna yoluyla 
İstanbul’a göçerler. Orta kuşak ve yaşlılar; bu göç hadisesini sık sık anlata-
rak hafızalarında tazelerler

 “Varna’dan buraya nasıl geldik?”  Vapurla… Onu da mı hatırla mıyor-
sun? Bulgar vapuruydu. Kadın  erkek bir arada geldik… hayvan sürüsü 
gibi tıkış tıkış…Günlerce çarşafı peçeyi açmadık… Ağırlıklarımızın hepsini 
Aliya’ya verdik… Kolumuzdaki, koynumuzdaki altına heves edip saldırma-
sınlar diye… Fatma dayanamadı kustu yol boyunca…” (Gözüm Yaşı Tuna 
Selidir Şimdi 2005 : 53)

Rumeli göçmenleri zenginken bir anda  fakir oluverirler. Hayat nizam-
ları, yaşama alışkanlıkları birdenbire köklü bir biçimde değişir.  Mal varlık-
larını geride bırakıp hayata sıfır noktasından başlamak durumunda kalır-
lar. Hasret ve kayıpların acısına bir de yoksulluk ve yoksunluk acısı eklenir. 
Ama yine de bir gün eski yurtlarına geri döneceklerine inanmak bilhassa 
yaşlı göçmenler için teselli yerine geçer. 

“Büyük babam, yani anneannemin babası Alibeyzade derler namlı bir 
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beymiş. Anneannemler Rumeli’nden göçerken dağ  yükü bir servet bırak-
mışlar orada….han, hamam, yedi konak, çiftlikler, meralar, dükkânlar… 
Balkan Harbi’nde çıkıp  gelmişler…

Çıkış o çıkış. Yani sıfır iltica.  Sıfırla tanışma ve kucaklaşma diyelim. 

“Roman gibi..”

“Kaç roman iç içe.. Anneannem o bolluk içinde hayatı yalnızca bir 
sayfasıyla tanımış, sayfanın arka yüzü boş. Her şey ayağına eteğine ge-
lirmiş. Konaklı ne de olsa, hizmetçiler sıra sıra. Tabii Balkan Savaşı çıkıp 
da  bunlar buralara gelince o sayfa son bulmuş. Sonraları Atatürk Rumeli 
göçmenlerine yer göstermiş. Anneanneme Mudanya’da zeytinlik verilmiş. 
Anneannem “kocam başımda yokken oralara gidemem mari!”  demiş. 
Böylece bu hakkından vazgeçivermiş. Sanırım yeniden memleketine döne-
ceğini umuyordu……. (Deli Zamanlar 2009 : 152)

Savaş ve göç hercümercinde bazen ölümlerle, bazen kayıplarla, ba-
zen ayrı düşmek sebebiyle aileler darmadağın olabilmektedir. Sonraki 
zamanlarda muhacirler, kayıp yakınlarını arama derdine düşerler. “Deli 
Zamanlar” romanında hayatından ümit kesilmiş bir baba ile kızının tesa-
düfen birbirini buluşu hikâyesi nakledilir.

“Ana dedem subaymış, yakışıklı, soylu soplu. Şam cephesindeymiş bü-
yük savaşta.  Herkes yaprak gibi savrulmuş oradan oraya. Anneannemler 
istanbul’a geldiklerinde dedemin izi yokmuş ortalarda. Kayıp… Meğer 
cephede gözlerine bir şarapnel parçası isabet etmiş ve kör olmuş; kolunda 
askerle geziyor, üstelik yeniden evlenmiş.. Şaşırma bunun adı savaştır ve 
savaş varı yoğa çevirir. Sonra tıpkı filmlerdeki gibi ailenin parçaları bu-
luvermişler birbirlerini… Annem on iki yaşındaymış galiba, haminnemin 
muhakemelik bir işi varmış. Annemi de yanında götürmüş. Annem mahke-
me  koridorunda bir kanepeye oturmuş haminnemi bekliyor. Derken yanı-
na askeriyle âmâ bir subay çıkagelmiş. Askerin yardımıyla o  da kanepenin 
bir ucuna çökmüş. Sonra bir şeyler konuşulmuş orda… dedem annemin 
sivesinden Rumelili olduğunu anlamış. Sormuş : ‘Nerelisiniz?’

‘Usturumcalı’ demiş annem.

Annenin adı nedir?

Güllü

Ya baban?

O Selanikliymiş ve subaymış…Ama cephede ölmüş.’

‘Babanın adı neydi’ demiş dedem. Annem,

‘İbrahim Edhem..’ deyince dedem ağlayarak anneme sarılmış. Kızım 
ben senin babanım’demiş

(Deli Zamanlar 2009 : 152-153)
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“Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer” denilse de Rumeli hatırala-
rının  bir anlamda  kabuk bağlamaya yüz tutmuş  bir yarayı kaşımak an-
lamına geldiği ve acı verdiği düşünülebilir. Geride bıraktığımız bu buruk 
levhanın üstüne hasret ve hicranın  gölgesinin düştüğü söylenebilir. Fakat 
elim de olsa yaşanmışlığın tortuları olan bu  hatıralar, tarih şuurunu uya-
nık tutmak, geçmişten ders almak adına  önemli bir görev ifa ederler. Bu 
itibarla başa gelenleri kayda geçirerek kalıcı kılmak, gelecek nesillerin isti-
fadesine sunmak önemlidir. Tarihimizin bu önemli sayfasını sanat eserleri 
yoluyla olsun hep açık tutmak bir gerekliliktir. 

Sonuç Yerine 

 Yakın tarihlerde Rumeli’nde bir vatan kaybederek,  soy kırımına uğradık.   
Tarihi, kültürel ve iktisadî boyutlarda yağmalandık. Farklı zaman dilimle-
rine yayılan hazin göç hikâyelerinin kahramanları olduk. Fakat bu kayıp 
ve acıları ne kendi gündemimize taşımakta, ne de dünyaya duyurmakta 
yeterince kararlı, şuurlu ve gayretli davranamadık. Medeni dünya adına 
da bir insanlık ayıbı teşkil eden bu elim sayfayı,  bundan böyle hep sıcak ve 
gündemde tutacağımızı var saymak belli bir ölçüde tesellimiz olabilir. 

Bu önemli konuda gerektiği kadar sanat eseri üretildiğini söylemek zor-
dur. Fakat özellikle 2000’li yıllardan sonra, Balkanlar safahatını ve Rumeli 
göçlerini işleyen edebî eserlerin sayısında bir artış olduğu gözlenir.  Bu ba-
histe yazılmış romanlar konuyu  başka başka kesitleriyle  ele alırlar. Zira 
geride beş yüz yılı aşan bir Balkanlar macerası, geniş ve verimli vatan top-
rakları, katledilmiş, yağmalanmış  veya  mecburi sürgüne mahkum edilmiş 
bir halkın dramı vardır. Bu kesafet; sanatkâr için önemli bir ilham kaynağı 
ve zengin bir malzeme  hükmündedir. 

Rumeli göçleri ile ilgili edebî türleri kaleme alan yazarların genellikle 
Balkan kökenli oldukları dikkat çeker. Şahsi geçmişlerinin, aile tarihleri-
nin, yaşanmış veya nakledilmiş  savaş ve göç hikâyelerinin bu kalem er-
babı için yönlendirici unsur olduğu düşünülebilir. Hatıralarla da beslenen 
bu eserlerin bazıları birer belgesel roman olma hüviyeti taşırlar. Bu kabil 
sanat eserleri, geçmiş  hayat tezahürlerini gerçekçi bir kurguyla gündeme 
taşıyarak, milli hafıza ve kamuoyu oluşturmakta önemli bir rol üstlenir-
ler.  Tarih şuuru; ancak tarihi sanat eserleri yoluyla gün ışığına taşımakla, 
tarih varlıklarına sahip çıkmakla oluşur.  Sanatın dili; tarihi hadisleri izbe 
köşelerinden çıkarıp, beşer hafızasının üst kademelerine taşır.  Geçmişle 
halihazır arasında anlamlı köprüler kurulmasına ve günün gidişini doğru 
okuyup yorumlamaya  sebep olur. Bu itibarla, sosyolojik, psikolojik, eko-
nomik, tarihi, kültürel, siyasi etki ve uzantıları olan böylesi bir göç macera-
sının kalem mahsulleri  yoluyla işlenerek canlı tutulması; bugünleri daha 
iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Yeryüzü arenası; hem birbirini doğu-
ran hem de birbirinden beslenen hadiseler zinciri ile siyasi ve ekonomik 
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yarışlara sahne olmaktadır. Bu hadiseler zincirini yerli yerine oturtmak ve 
sağlam zemine basmak adına da bu cinsten okumalara ihtiyaç vardır. 
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Türk Romanında Balkan Savaşları

Belkıs Gürsoy

Özet

On sekizinci yüzyılda ilk defa toprak kaybeden Osmanlı Devleti, Avrupa’daki sınırlarından geri çe-
kilmeye başlar. Rumeli Türkleri’nin bir kısmı bu yüzyıldan itibaren Balkan coğrafyası içinde güvenli 
olacağını umduğu bölgelere doğru yolculuğa çıkar. Bir kısmı da Anadolu topraklarına göç etmek 
mecburiyetinde kalır.  Bu muhacirler,  mal varlıklarını ya yok fiyatına elden çıkararak ya da tama-
men terk ederek kafileler halinde ser sefil yollara düşerler. Yollarda çoğu zaman çetelerin saldırıları-
na uğrayıp katledilen, tecavüze uğrayan bu kalabalıklar; bir yandan da hastalık, açlık ve bakımsızlık-
tan kırıla kırıla menzile varmaya çalışırlar. Bu göç serüveni hem insanlık tarihi adına, hem de kendi 
tarihimiz adına büyük bir trajedi oluşturur. Türk romanında bu bahis, belli sayıdaki eserde bazen 
bir motif olarak, bazen de başlı başına bir tema olarak ele alınmıştır. Bu bahsi ihtiva eden eserler, ta-
rihi gerçeklere paralel düşecek bir biçimde gerçekçi bir zemin arz ederler. Biz bu kapsamda konuyu  
“Göçün Tarihine Kısaca Bir Bakış”, “Türk Romanında Rumeli Göçleri”, “1877-1878 Osmanlı –Rus 
Savaşı ve Sonrası Göçleri”, “1912-1913 Balkan Savaşı Göçleri”, “1923-1924 Mübadelesi ve Bitmeyen 
Göç”, “Göçmenlerin İskânı”, “Muhacirlik Psikolojisi”, “Hatıralarda Kalan Rumeli ”, “Sonuç Yerine” 
gibi alt başlıklar altında ele almaya çalıştık.  Bu çalışma, bize bir vatan kaybetme safahatımız ile 
Balkanlarda aralıklı olarak gerçekleşen Türk soykırımı hadisesinin ne ilmî eserler,  ne de sanat eser-
leri yoluyla ülkemiz ve dünya kamuoyuna yeterince taşınmadığını bir kere daha hatırlattı.  “Milli 
Hafıza” oluşturmak adına da bu konuyu gündemde tutmak gerekliliğini ihtar etti.

 Anahtar kelimeler :  Rumeli Türkleri, Balkanlar, göç, göçmen, katliam, Rumeli’ye veda 

Türk Romanında Balkan Savaşları

Belkıs Gürsoy

Abstract

In the eighteenth century the Ottoman Empire lost ground for the first time, began to withdraw 
from the borders in Europe.  A  part  of the Anatolian Turks drive to the Balkan geography which 
hoped as safe. The rest was obligated to migrate to Anatolia. This emigrants disposed of or left all 
their assets while leaving within groups most of the time they were attacked by mobs on the roads, 
murdered and raped, also tried to reach to the destination by fighting with disease, hunger and 
dilapidation. This migration created a huge tragedy for the history of humanity and for our own 
history. This subject was handled as a motif or taken as a theme by itself from time to time. This 
previous studies are mostly paralel with the historical facts. We handled this context under the sub-
headings such as “A brief Overview of the history of migration”, “Migrations of Rumelia in Turkish 
Novel”, “1877-1878 Ottoman- Russian War and Post Migration”, “Migrations of the Balkan wars in 
1912-1913”, “Endless Migration Exchange in 1923-1924”, “İmmigrations  Settlement”, İmmigrant 
psychology”, “Remembering History”, “Rather than  the result”. This study once again  reminded  
us the subjects contain the periods of losing homeland and the event in which took place as Turkish 
genocide in the Balkans was not considered enough by our country and the world public. Otherwise 
it is necessity to keep this subject on the agenda   to create a national memory.

Key words :  Thrace Turks, Balkans, migration, immigrant, slaughter, leaving Rumelia.
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Giriş
Tarihî süreç içinde birçok medeniyetin, üzerinde hâkimiyet mücadelesi 
verdiği Balkan Yarımadası, coğrafî olarak, kuzeyde Tuna’nın aşağı kesim-
leri ve Sava Irmağı, doğuda Karadeniz, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde 
Akdeniz ve batıda Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Coğrafî konumu itibariyle 
Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Balkan coğrafyasında etkili 
olan son devlet, Osmanlı’dır. Ne var ki zaman içerisinde eski gücünü mu-
hafaza edemeyen Osmanlı, Rusya’nın “panslavist” politikalarının da etki-
siyle Balkanları peş peşe kaybeder. Özellikle Viyana bozgunundan sonra 
Osmanlı’nın Avrupa’dan geri çekilmesi, bölgedeki Hristiyanların Türk hâ-
kimiyetinden kurtarılmasını savunan Batılı devletlerin çeşitli politikaları, 
Fransız İhtilâli’nden sonra yayılan milliyetçilik dalgası, Balkan toprakla-
rının kaybedilmesiyle birlikte Osmanlı’yı göç sorunuyla da karşı karşıya 
bırakır1. Şöyle ki Batılı devletlerin desteğiyle yeni devletlerin kurulduğu 
Balkan topraklarında, homojen bir nüfus oluşturmak ve mevcut Türk nü-
fusunu eritmek için çeşitli baskılara başvurulmuş, bunun sonucunda da 
Balkanlardan Türkiye’ye göç akını meydana gelmiştir (Halaçoğlu, 1990: III).

Bu süreçte, Osmanlı’nın Balkanlardaki hâkimiyetine kesin olarak son 
vermek ve Osmanlı toprakları üzerinde Rusya’nın denetiminde Slav devle-
ti kurmak planları, iki önemli tarihî hadiseye yol açar: 93 Harbi olarak da 

1 Göç kavramı ve Osmanlı-Türk toplumuna yansıması hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. (Karpat, 2010).
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anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Savaşları (1912-13). Bunlar, 
aynı zamanda, büyük göç hareketleriyle Balkan Türklerinin kimlik buhran-
larının da önde gelen sebepleridir.  

a. 1877-78 Osmanlı - Rus Harbi:

Rûmî 1293 senesinde vuku bulduğu için 93 Harbi olarak da anılan bu sa-
vaş, Osmanlı’nın Balkanlarda aldığı en büyük yenilgilerdendir. Savaşın 
temel sebebi, gittikçe siyasî bir hal almaya başlayan ve Rusya tarafından 
kışkırtılan “panslavizm” hareketi, yanı sıra Osmanlı topraklarında yeni bir 
Slav devleti kurmak, Ege Denizi’ne kadar uzanan büyük bir Bulgaristan 
planlarıdır. Nitekim savaşın sonunda Türk topraklarında bir Bulgar millî 
devleti kurulmuştur (Halaçoğlu, 1990: 5). Siyaseten Rusya’nın Balkanlarda 
tam bir hâkimiyetiyle sonuçlanan savaş, sivil halka yönelik Rus ve Bulgar 
mezalimleriyle kolektif hafızalardaki yerini alır. 93 Harbi, sivil halka uy-
gulanan kıyımlar nedeniyle büyük göçlere neden olurken kimlik buhranı, 
ötekileşme gibi sorunları da beraberinde getirmiştir.

“93 Harbi ile ortaya çıkan kitlesel göç, Balkanlar’da Türk toplumunun 
yaşadığı acılar, başta Bulgarlar olmak üzere Balkanlar’daki diğer Hristiyan 
toplulukların Türklere reva gördüğü hareketler, Osmanlı toplumunda ‘öte-
ki’ zihniyetinin belirginleşmesine ve toplumda kamplaşmanın oluşmasına 
teorik olarak zemin hazırlamıştır.” (Ağanoğlu, 2012: 45)

b. I. ve II. Balkan Savaşı:

Sadece Osmanlı ve Balkan devletlerini değil hâkim güç dengelerini değiştir-
mesi açısından dünya tarihini de ilgilendiren Balkan Savaşları, iki dönemde 
cereyan ettiği için I. ve II. Balkan Savaşı olarak adlandırılır. İlkinde, müt-
tefikler, Babıali’ye bir nota vererek kabulü olanaksız isteklerde bulunurlar 
(Duman, 2005: 38). II. Balkan Savaşı ise toprak paylaşımında Balkan dev-
letlerinin memnuniyetsizliği ve bunun sonucunda Trablusgarp Savaşı’nın 
yorgunluğunu yaşayan Osmanlı’ya karşı -Rusya’nın kışkırtmasıyla- cephe 
oluşturmaları üzerine kuruludur. Netice itibariyle Osmanlı, her cephede 
yenilgiye uğrar. Toprak kaybı dışında Balkan Savaşları’nın en ağır sonucu, 
bölge halkının etnik temizliğe tabi tutulması ve göçe zorlanmasıdır.

“Balkan Savaşından sonra Türkler Anadolu’dan sonra ikinci anayurt 
haline gelmiş bulunan, 550 yıldır Türk hakimiyetinde olan Rumeli’yi 
kaybettiler. Birçok bölgede Türkler, ezici bir ekseriyet halindeydiler. (…) 
Balkan Savaşı, 2500 yıllık Türk tarihinin sayılı felâketlerinden biridir. Bu 
felâketten sonra 93 Harbinde görülen göç ve göçmen felâketinin daha şid-
detlisi oldu. Yüzbinlerce Türk, her şeylerini bırakarak İstanbul’a eriştiler 
ve Anadolu’ya dağıldılar. Balkanlarda kalan Türklere oradaki küçük dev-
letler tarafından çok eziyet yapıldı. Bilhassa Bulgarların zulmü çok vahşice 
oldu.” (Ercilasun, 1995: 16)
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c. 1923 Nüfus Mübadelesi:

93 Harbi ve Balkan Savaşları’yla yaşanan göç dalgası, Cumhuriyet yılların-
da da devam etmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, birçok meselede 
olduğu gibi, göç meselesini de Osmanlı’dan devralmak zorunda kalmıştır 
(Ağanoğlu, 2012: 293). Lozan Antlaşması gereği, Yunanistan’la 30 Ocak 
1923 tarihli sözleşme ve ek protokollerle mübadele anlaşması imzalan-
mıştır. Buna göre, Türk topraklarında yerleşmiş Rum-Ortodoks dininden 
Türk uyrukları ile Yunanistan topraklarında yerleşmiş Müslüman Yunan 
uyrukluların zorunlu mübadelesine karar verilir. Mübadeleden sonra da 
Batı Trakya’da yaşanan baskı ve zulüm politikalarıyla göçler uzun müddet 
sürmüştür.

“Yunanistan ulus devlet ideolojisinden beslenen Türk düşmanlığı po-
litikasından en çok Batı Trakya Türkleri etkilenmektedir. Her geçen gün 
artan baskı ve insanlık dışı muameleler sonucunda, Batı Trakya Türkleri 
Türkiye’ye göç etmişler ve bu süreç son yıllara kadar devam etmiştir.” 
(Ağanoğlu, 2012: 357-58)

Yunanistan’ın yanı sıra komünist rejime geçilmesinden sonra 
Bulgaristan’dan da Türkiye’ye yoğun göçler yaşanmıştır. Özellikle Todor 
Jivkov yönetiminde, Türklere uygulanan asimilasyon politikaları nede-
niyle pek çok Türk, Sofya Büyükelçiliği ve konsolosluklara başvurarak göç 
talebinde bulunur. Bu taleplerin ortak noktası, ekonomik, etnik, dinî ay-
rımcılık ve baskı politikalarıdır.

ç. Türk Edebiyatı’nda Balkan Türklerinin Trajedisi:

Osmanlı-Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından Balkanların kay-
bedilmesi, döneminde ve sonrasında edebiyata da konu olmuştur. Bölge 
halkının uğradığı kıyım, asimilasyon, göç vb. sorunlar, edebî eserlerde de 
yansımasını bulur2. Duman (2005), özellikle Balkan Savaşları üzerine ya-
zılmış şiir, hikâye, roman, tiyatro ve anı türündeki eserleri tespit ederken 
Nalbantlar (2005) da Cumhuriyet yıllarında Balkan Türklerini konu alan 
romanların bir dökümünü yapar3. Bu eserlerin bir kısmı, savaş yıllarında 

2  Savaş ve edebiyat arasındaki bağıntı için bkz. (Duman ve Güreşir, 2009: 29-
77); (Ceyhan, 2009: 1807-1822); (Çakır, 2009: 1823-1874); (Köroğlu, 2010).

 31912-1914 yılları arasında İstanbul’da düzenli bir şekilde yayınlanan gazete 
ve dergilerde Balkan Savaşı için yazılmış 280 kadar şiir tespit edilmiştir. Sü-
leyman Nazif, Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Ali 
Emiri, Rıza Tevfik, Celal Sahir, Köprülüzade Fuat, Aka Gündüz, Ali Canip, Ziya 
Gökalp, Enis Behiç, Mehmet Âkif, Ali Ekrem, Halit Fahri, Faik Ali konuyla ilgili 
şiir yazan başlıca şairlerdir (Duman, 2005: 103).

 İkdam, Tanin, Tasvir-i Efkâr gazeteleriyle Halka Doğru, Donanma ve Türk 
Yurdu dergilerinde Aka Gündüz, Ercüment Ekrem, Köprülüzade Fuat gibi ya-
zarlar tarafından 25 hikâye yayımlanmış; sonraki yıllarda Ömer Seyfettin, Re-



178 TYB AKADEMİ / Eylül 2012

Türk askerine ve millete moral vermeyi amaçlamış; savaştan sonra yazı-
lanlar ise geriye dönük bir bakış açısıyla ya olanların muhasebesini yapmış 
ya da yaşanan acıların edebî tanıklığını üstlenmiştir.

Emine Işınsu’nun Romanlarında Balkan Türkleri:

Cumhuriyet Dönemi romancıları arasında Balkan Türklerinin, Balkan 
Savaşları’ndan itibaren çektiği acılara duyarsız kalamayan isimlerden biri, 
Emine Işınsu’dur. 17 Mayıs 1938’de Kars’ta doğan Emine Işınsu4, yazar 
Halide Nusret Zorlutuna’nın kızıdır. Edebî hayatının ilk dönemlerinde şiir 
yazan, tiyatro alanında da eserler veren5 Işınsu, sonradan roman türüne 
yönelmiş6 ve 1966-2008 yılları arasında on altı roman kaleme almıştır7. 
Bunlar içerisinde Küçük Dünya, Ak Topraklar ve tasavvufî romanları ha-
riç, diğer romanlarında, ağırlıklı olarak, Türkiye’nin yakın tarihindeki si-

fik Halit, Memduh Şevket gibi yazarlar da bu konuyla ilgili hikâyeler yazmıştır 
(Duman, 2005: 237). Süleyman Sırrı, Melikzade Fuat, Mehmet Sırrı ve Muhit-
tin Mekki, savaş yıllarında (Duman, 2005: 268-282); Yaşar Nabi, Necip Fazıl ve 
O. Zeki Özturanlı ise sonraki yıllarda Balkan Savaşını işleyen piyesler yazmış-
lardır (Duman, 2005: 283-285).

 Döneminde bu konuyu işleyen roman yazılmamış olmakla birlikte daha sonra-
ki yıllarda Halide Edip (Mev’ud Hüküm), Yakup Kadri (Hüküm Gecesi), Reşat 
Nuri (Akşam Güneşi, Yeşil Gece), Samiha Ayverdi (Mesihpaşa İmamı), Yıl-
maz Gürbüz (Balkan Acısı), Sevinç Çokum (Bizim Diyar),Orhan Hançerlioğlu 
(Ekilmemiş Topraklar), Orhan Kemal (Bir Filiz Vardı), Ahmet Hamdi Tanpı-
nar (Sahnenin Dışındakiler), Kemal Tahir (Bir Mülkiyet Kalesi), Emine Işınsu 
(Azap Toprakları), romanlarında dolaylı ya da doğrudan konuya değinmişler-
dir (Duman, 2005: 165-213).

 Yine yerli ve yabancı, askerî ve sivil olmak üzere döneme dair anılardan da sa-
vaşı farklı cephelerinden okumak mümkündür (Duman, 2005: 286-324).

 Cumhuriyet yıllarında yazılan romanlar ise şöyledir: Güzel Hatice (Hüsniye 
Balkanlı), Viran Dağlar (Necati Cumalı), Pehlivan ve Çeteci Yörük Ali (Be-
dirhan Çınar), Bizim Diyar (Sevinç Çokum), Azap Toprakları (Emine Işınsu), 
Çiçekler Büyür (Emine Işınsu), Yörük Ali (Reşat İleri), Günbatımı (Mim Ke-
mal Öke), Balkan Çiçekleri (Behçet Perim), Göçmen Ahmet (Behçet Perim), 
Komitacı Aşkı (Murat Sertoğlu), Emin’in Ciğeri (Tayyar Tahiroğlu), Karlı Dağ-
lar (Makedonya; Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu),Akın Yolcuları (M. Yal-
çın Tuna), Emanet Çeyiz: Mübadele İnsanları (Kemal Yalçın), Bulgar Sadık 
(M.R.Yalkın), Mehmet (Ziya Yamaç). Bkz. (Nalbantlar, 2005: 24-72)

4  Yaygın şekilde, yazarın soyadı olarak bilinen Işınsu, gerçekte, yazarın ismidir. Emine göbek 
adı, Işınsu da bizzat annesi tarafından verilen gerçek adıdır. Bkz. (Akbaş, 2012: 39).

5  Yazarın tiyatroları hakkında kapsamlı bir yazı için bkz. (Aytaş, 2005: 3-14).

6 Yazarın romanları hakkında bilgi için bkz. (Duman, 2000: 290-292).

7 Kronolojik olarak bu romanlar şöyle sıralanabilir: Küçük Dünya (1966), Azap Toprakla-
rı (1969), Ak Topraklar (1971), Tutsak (1975), Sancı (1975), Çiçekler Büyür (1979), Canbaz 
(1982), Kaf Dağının Ardında (1985), Atlıkarınca (1990), Cumhuriyet Türküsü (1993), Nisan 
Yağmuru (1997), Havva (1999), Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri (2002), Bukağı (2004), 
Hacı Bayram (2005), Hacı Bektaş-ı Veli (2008).
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yasî-sosyal gelişmeleri konu edinir. Bu açıdan, onun tezli romanlar kaleme 
alan bir yazar olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu tezli ve sosyal 
muhtevalı romanlarında, yazarın, iki ayrı coğrafyayı takip ettiği görülür: 
Türkiye ve Türkiye dışı (Yalçın, 2012: 73). Buna göre; Türkiye’nin siyasî-
sosyal sorunlarını anlattığı romanlarının yanı sıra, yazar, üç romanında 
Türkiye dışındaki Türklere yer verir: Azap Toprakları, Tutsak ve Çiçekler 
Büyür. Bunlardan Azap Toprakları ile Çiçekler Büyür, Batı Trakya’daki 
Türkleri, Tutsak ise Kerkük Türklerini ele alır. Dış Türkleri anlatan üç ro-
manından ikisini Batı Trakya Türklerinin dramına ayıran Emine Işınsu, 
Azap Toprakları (1969)’nda Yunanistan, Çiçekler Büyür (1979)’de ise 
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin göç, kimlik, hürriyet gibi temel sorunla-
rına parmak basar. Işınsu’nun bu konuya özel bir ilgi duymasının nedeni, 
dedesi emekli Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna’nın Bulgaristan göçmeni 
oluşudur. 

“Babaannesi ve babası Bulgaristan Eskicuma’dan göç etmişler-
dir. Türklerin yaşamış oldukları acı ve zorlu günlerin yakın tanığıdırlar. 
Çocukluğunun bir bölümünü Kırklareli’nde geçiren Işınsu, babaannesin-
den ve babasından Balkan Türklerinin, Türklük adına nelerle karşılaştık-
larını ya da nelere katlandıklarını dinlemekle büyümüştür. Bu nedenle 
Balkan Türkleri onun hayatında önemli yer tutar.” (Erol, 2006: 14; Duman, 
1997: 9)

Yazar, kendisiyle yapılan röportajlarda da babasının Bulgaristan göç-
meni oluşu hasebiyle Batı Trakya Türklüğünün çektiği acıları bildiğini, 
bunları dile getirmek istediği için iki romanında konu edindiğini belirtir. 
Ayrıca yazar, insanın insana zulmetmesine de karşıdır8.

Azap Toprakları ve Çiçekler Büyür’de Balkan Türkleri, 
Mübadele, Göç ve Kimlik Buhranı:

Genel anlamda Türklüğün, özelde ise babasının göçmen oluşu nedeniyle 
Bulgaristan ve Yunanistan Türklüğünün varoluş mücadelesine sessiz ka-
lamayan Emine Işınsu, Balkanların kaybedilmesini takip eden tarihî süreç 
içinde Batı Trakya Türklerinin yaşadığı tüm sıkıntıları, Azap Toprakları ile 

8 “Babam Bulgaristan göçmeni, orada çok büyük acılar çekmişler. Babamın 
eline Kur’an-ı Kerim verip ocağın içine saklamışlar. Bulgaristan Türklerine 
karşı bir sempatim vardır. Babamdan dolayı. Ve onların, orada çok azap çek-
tiklerini bilirim. Onu yazmak istedim.” (Akbaş, 2012: 42)

 “Niçin sınırlarımız dışında yaşayan Türkler? Bunu soran çok oldu, sanırım bu 
konu tamamiyle benim mizacımla ilgili bir husus. Maddî ve manevî tutsaklı-
ğa, totaliter rejimlerin her türlüsüne ve insanın insana hakaretine, eziyetine 
katlanamıyorum. (…) Babam, Bulgaristan göçmeniydi, sanırım bu yüzden 
Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımıza, diğerlerinden daha fazla sevgi duya-
rım.” (Çokum, 1985: 32-34) 
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Çiçekler Büyür adlı romanlarında ele alır. Bu noktada, Emine Işınsu’nun, 
çalışmanın giriş kısmında kronolojik olarak sıralanan tarihî olayları, söz 
konusu iki romanına ana çerçeve olarak çizdiği söylenebilir. Bir başka 
deyişle; yazar, tamamiyle hayalî senaryolar üzerinden romanlarını kur-
gulamaz. Yalçın (2012: 73)’ın da belirttiği üzere; bir gerçekten yola çıka-
rak önce insanî açıdan, sonra da sanatçı hassasiyetine göre yorum yapar. 
Gerçek, bir zamanların verimli topraklarındaki insanımızdır. Bu bağlam-
da; yazar, her iki romanında da 1960’lar Yunanistan’ı ve Bulgaristan’ında 
yaşayan Türklerin karşılaştığı zorlukları işlemekle birlikte referans nokta-
sı, Balkanların kaybedilmeye başlandığı tarihlerdir. Osmanlı Devleti içinde 
yaşayan Balkan uluslarının komitacılık faaliyetlerinden 93 Harbi’ne, Balkan 
Savaşları’ndan 1923 Nüfus Mübadelesi’ne dek Batı Trakya Türklerinin acı-
ları dinmemiştir. Tüm bu kronolojik süreç, geçmiş-hâl-gelecek ekseninde 
bahsi geçen iki romanda da işlenir. Buna göre; yazarın romanlarında de-
ğindiği hususlar, şu başlıklar altında incelenebilir:

a. Balkan Savaşı öncesi komita ve çetelerin Türklere yönelik saldırıları.

b. Balkan Savaşı sırasında Türklere yapılan zulümler.

c. Savaş sonrasında kurulan Balkan devletleri tarafından Türklere uy-
gulanan yıldırma ve asimilasyon politikaları.

a. Balkan Savaşı Öncesi Komita ve Çetelerin Türklere Yönelik 
Saldırıları:

Girişte de belirtildiği üzere, Osmanlı’nın bölgede gücünü kaybetmesiyle 
hareketlenen Balkanlarda, kışkırtıcı dış güçlerin de desteğiyle yeni devlet-
ler kurulması planlanır. Bu plan doğrultusunda bağımsızlıklarını elde et-
mek isteyen Balkan milletleri, komita ve çeteler kurarak bölgedeki Türkleri 
yıldırmaya çalışır.

Emine Işınsu, Azap Toprakları9 ve Çiçekler Büyür10’de, başkişileri 
Bekir ve İlay’ın aile büyükleri üzerinden bu soruna değinir.

1960’larda Gümülcine civarında bir Türk köyünde geçen Azap 
Toprakları, Rumların baskısına dayanamayan Mehmet ve ailesinin 
Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçışı ile başlar. Yazar, Mehmet’in tanıklığın-
da, olayları, geriye dönüş tekniğiyle “Sonun Başlangıcı” başlığıyla anlatır. 
Köydeki Rum karakolu, dinî ve millî açıdan Türkleri asimile etmeye çalış-
makta, buna direnenlere türlü işkenceler etmektedir. Romanın başkişisi 

9 Emine Işınsu, Azap Toprakları, Elips Kitap, 5. Baskı, Ankara 2009. Yapılan alıntılar bu baskıya 
aittir.

10  Emine Işınsu, Çiçekler Büyür,   Elips Kitap, 4. Baskı, Ankara 2008. Yapılan alıntılar bu baskıya 
aittir.
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Bekir ve etrafındaki bir avuç bilinçli aydın, bu gidişe bir dur demek niye-
tindedir; ancak şartların olgunlaşmasını beklemek zorundadırlar. Bunlar 
içinde Bekir, hem köylünün ortak aklı hem de Rumların çekindiği biridir. 
Bekir, bu öncü kişiliğini Kaptan namlı dedesine borçludur. Dedesi, kendisi 
gibi yiğit arkadaşlarıyla çetelere karşı koymuştur:

“O günler, bugünlerden daha mı kolaydı ne? Öyle. Bir kez atları vardı, 
kılıçları vardı. Yiğitleri vardı, Selim Bey vardı. Süngüye davrandıkları gibi 
düşman içine dalan, ak atlı, al atlı yiğitlerin komutanıydı Selim Bey. Öyle 
anlatırdı Kaptan. Bulgarların Domizciyef çetesini de telef eden Selim Bey. 
O Domizciyef ki, önüne düşmemek, gözüne çarpmamak için sığındıkla-
rı mağaralarda, kovuklarda aç susuz kırılıyordu Türk köylüleri.” (Işınsu, 
2009: 34)

Yine 1960’larda, Bulgaristan’ın Yenipazar, Pazarcık, Razgrat, Şumnu 
dolaylarında geçen Çiçekler Büyür’de ise Jivkov’un, Türk nüfusu eritme 
ve asimilasyon politikalarına ek olarak Türkleri komünist düzenin sadık 
yoldaşları kılma çabası da işlenir. Azap Toprakları’nda Türkleri, bulun-
dukları topraklardan kaçırmak, göçe sürüklemek için uygulanan baskılar, 
Çiçekler Büyür’de komünist-Bulgar bireyler haline getirme amacına dö-
nüşür; çünkü komünist düzenin tarlada, fabrikada, yolda, kolektiflerde 
çalışacak işgücüne ihtiyacı vardır. Romanın bilinçli başkişisi İlay da tıpkı 
Bekir gibi dedesini kendisine örnek almaktadır. Dedesi Hüseyin Pehlivan, 
Kaptan gibi dağlarda Bulgar eşkıyalarıyla mücadele etmiştir:

“Prenslik devrinde bizim bölgelere bütün askerî mıntıka yapmışlardı; 
medreseleri, camileri hep asker kışlası yapmışlardı. Ahalinin elinden top-
raklarını zorla alıp, itiraz edeni kesiyorlardı. Sık sık da gece baskınları ya-
parlar, bütün bir köyü kılıçtan geçirir yahut ateşe verirlerdi. Hem askerler ya-
pardı bu işi, dağa çıkmış eşkıyaları zaten biliyorsun!” (Işınsu, 2008: 66-67)

Eşkıyaların bu baskınlarına karşılık Hüseyin Pehlivan, arkadaşı Çakır 
İsmail, reisleri Aziz Bey’le birlikte dağlarda Bulgarlara pusu kurar, Bulgar 
çetelerine baskın yaparlar. Hepsi de çete muharebesini çok iyi kavramış 
yiğitlerdir (Işınsu, 2008: 67). Hüseyin Pehlivan’ın babası Emin Pehlivan 
ise çetelerden önce Bulgarların Osmanlıya isyanını yaşamış, nice acılar 
görmüştür:

“Kan davası vardı, kan! Bugün dost deyip, koruduğu arka çıktığı 
Bulgar’ın, yarın Rus’un yanında, kendisini balta ile doğramaya geldiğini 
görmüş. Anasının başını taşla ezdiklerini görmüş. Onu bir güzel bağlayıp, 
gözünün önünde anasının ırzına geçmişler, sonra da kafasını taşla ezmiş-
ler. Yaa işte böyle uşaam. Ninenin beyni bu topraklara gübre olmuş. (…) 
Neysee…Emin Pehlivan kıl payı kurtulunca ölümden, kaçmış. Ertesi yıl, 
93 Harbi patlayınca da, gitmiş Yenipazar’daki Osmanlı birliğine katılmış.” 
(Işınsu, 2008: 62-63)
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Savaştan önce komita ve çetelerin zulmüne uğrayan Balkan Türkleri, 
savaş sırasında da zulme uğramış, göçe zorlanmış, acı dolu günler geçir-
miştir.

b. Balkan Savaşı Sırasında Türklere Yapılan Zulümler:

Balkan Harpleri sırasında ve sonrasında yaşanan zulümler 19. ve 20. yy. 
tarihindeki en önemli dramlardan biridir (Ağanoğlu, 2012: 73). Sivillere 
uygulanan mezalimler, Balkan Türklerini yerinden yurdundan etmiş, acı 
hatıralarıyla sonraki kuşakların hafızasına kazınmıştır.

Azap Toprakları’nda, içinde bulunduğu müşkül durum karşısında çö-
züm üretmeye çalışan Bekir, dedesi Kaptan’ı düşünerek Balkan Savaşı yıl-
larında yaşananları aklına getirir:

“Yıl 1912-1913! Analar başlarını soktukları kovuklarda, bebeklerin sesi 
duyulmasın diye üzerlerine abanıyorlar beraberce boğuluyorlardı. Batı 
Trakya’da Türkler şaşkın, perişan ve yalnız!” (Işınsu, 2009: 34)

Tüm bu yaşananlar karşısında Babıali şaşkın ve aciz içindedir. Buna 
karşılık Balkan müttefikleri, Balkan Türklerine türlü şekilde zulmetmek-
tedir:

“Balkan müttefiklerinin ise, dünkü efendilerinin çocuklarına ettikleri 
işkence korkunç; köyleri yakıyorlar, tazelere, dullara, yetmişlik ihtiyarla-
ra tecavüz ediyorlar. Ölenlerden alamayıp hırslarını, cesetleri doğruyor-
lar. Sonra da et parçaları üstünde hora tepiyorlar. Hoplayan Yunan çarı-
ğı altında, parçalanmış etler zıplayıp dağılıyor. Kesik kafalar top oluyor. 
Kocaların gözlerini bağlayıp karılarının ellerine süngü verip ‘Öldür!’ diyor-
lar.” (Işınsu, 2009: 35)

Köyde peş peşe yaşanan trajik olayları eli kolu bağlı halde seyretmek, 
Bekir’in gücüne gitmektedir. Ne var ki fevri davranıp işleri daha da içinden 
çıkılmaz hale getirmekten korkmaktadır.

“Az mı anlattı Kaptan; kadınları, çoluk çocuğu camilere doldurup da gaz 
döküp yaktıklarını? Kaptan’ın amcasının çenesine gem vurup dört ayak üs-
tünde gezdirmişler. Belini vura vura kırıp sürüklemişler. Hainlik bitse, icat 
eder Rum soyu, bilir Bekir.” (Işınsu, 2009: 41)

c. Savaş Sonrasında Kurulan Balkan Devletleri Tarafından 
Türklere Uygulanan Yıldırma ve Asimilasyon Politikaları:

Balkan Savaşları öncesinde ve savaş sırasında yapılan zulümler, uygulanan 
soykırımlar, savaş sonrasında Balkan coğrafyasında kurulan ulus devletler 
tarafından devam ettirilir. Ağanoğlu (2012: 358)’nun da belirttiği üzere; 
Balkanlarda Osmanlı’dan kopan tüm coğrafyalarda ortaya çıkan ulus dev-
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let ideolojileri, bir düşmanlık duygusu yaratmıştır. Bu düşmanlık, bölgede 
artık “öteki” konumuna düşen Türk vatandaşlarına yönelir. Yükselen bir 
değer, âdeta bir akım haline gelen Türk düşmanlığı, yıldırma ve asimilas-
yon politikalarıyla somutlaşır. Bu bağlamda; Türk ve dünya kamuoyunu 
uzun müddet meşgul eden söz konusu politikalar, özellikle, Yunanistan ve 
Bulgaristan’da kalan Türklere uygulanır.

1. Yunanistan’ın Türklere Uyguladığı Yıldırma, Baskı ve 
Asimilasyon Politikaları:

Esasen, Balkanlarda, 1821’deki Yunan ayaklanmasıyla başlayan Yunan me-
zalimi, 1923 Nüfus Mübadelesi’nden sonra ulus devlet ideolojisiyle beslen-
miş ve sonuçları günümüze kadar uzanan olaylar yaşanmıştır. Yunanistan 
ulus devlet ideolojisi, Batı Trakya Türklerini fazlasıyla etkilemiş, her ge-
çen gün artan baskı ve insanlık dışı muameleler sonucunda, Batı Trakya 
Türkleri Türkiye’ye göç etmişler ve bu süreç son yıllara kadar devam etmiş-
tir (Ağanoğlu, 2012: 358).

İşte Emine Işınsu, Azap Toprakları adlı romanında, kendisinin deyişiy-
le “Batı Trakya’da yaşayan ve her dakika kan kusan insanların hikâyesi” 
ni (Işınsu, 2009: 7) anlatma gayretindedir. Eser, 1960’larda Gümülcine 
yakınlarında bir Türk köyünde geçmekle birlikte Balkan Savaşları’ndan bu 
yana Türklerin yaşadıkları dram, hemen hemen hiç değişmemektedir.

“Türklerin azınlık hakları Lozan Anlaşması ile güvence altına alınmış 
olmasına rağmen, Yunanistan bu anlaşmayı zaman zaman ihlal etmekte ve 
çeşitli uygulamalar ile Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlığı ta-
mamen asimile etmek için sistemli bir politika izlemektedir.” (Tunç Yaşar, 
2006: 39)

Yürütülen asimilasyon politikalarının nihai hedefi, Türkleri göçe zorla-
mak, böylelikle uyguladıkları etnik temizlik neticesinde bölgeyi tamamen 
Rum nüfusa ait kılmaktır. Nitekim Azap Toprakları, yaşananlara taham-
mül edemeyen Mehmet ile eşi Sakine’nin Türkiye’ye kaçışı ile başlar. Yazar, 
Mehmet’in tanıklığından yararlanarak olayları geriye dönüşlerle anlatır. 
Öyle ki Mehmet, köyde olağan hale gelmiş ölümlerin, insanlığa sığmayan 
işkence sahnelerinin ilk elden tanığıdır ve hepsini üç gün üç gece yazar 
Emine Işınsu’ya anlatır (Işınsu, 2009: 16; 18). 

Buna göre, Batı Trakya’da Türklere yönelik izlenen yıldırma ve asimi-
lasyon politikalarının ilki, “toprak” meselesidir. Şöyle ki yasak bölge ilan 
edilen ve Rum karakolu aracılığıyla âdeta dikta yönetimiyle idare edilen 
köyde, Rumlar, her türlü hukukî süreci hiçe sayarak Türk topraklarına 
el koymakta, toprağını satmak istemeyenleri ise ağır şekilde cezalandır-
maktadır. Romanda, ata yadigârı toprağını Rumlara satmak istemeyen 
Mahmut Ağa, karakol komutanı Niko tarafından bir türlü ikna edilemeyin-
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ce kızı Muhsine, karakola çağrılarak ağır bir işkenceden geçirilir. Genç kız, 
bu işkenceden sonra fazla yaşamaz.

“Mahmut Ağa’nın yüzünde çizgiler donmuştu. Kirpiklerinin arasın-
dan baktı Niko’ya, ses çıkarmadı. Bodruma indi. Yolu iyi bilirdi, kaç kişi-
yi sırtlamış çıkarmıştı oradan…Önce karanlığın içinde bir şey göremedi. 
Yanık kokusu, çürümüş soğan kokusu çarptı burnuna. Keskin bir sigara 
dumanı vardı, tıkandı, öksürdü. Adım atmaktan korkarak arandı. Birden 
Muhsine’nin beyaz, çıplak vücudunu seçti. Eğildi, kızıl nemli toprağın üs-
tünde serilmiş yatıyor. Gözleri pırıl pırıl, alabildiğine açık; içlerinde ne kor-
ku ne ıstırap!” (Işınsu, 2009: 19)

Bu büyük acıya rağmen toprağından vazgeçmeyen Mahmut Ağa, 
Niko’yu öldürür. Hem öcünü almış hem de namusunu temizlemiştir. Çok 
geçmeden Niko’nun muavini Haritatos da onu belini kırarak öldürür.

Burada Rumlar, topraklarını satın alarak bir yandan Türkleri göçe zor-
lamakta diğer yandan da onları, topraklarıyla can güvenlikleri arasında bir 
seçime itmektedir. Vatan bildikleri topraklarından vazgeçmeyen Türkler, 
bu yolda tüm zorlukları sineye çekmektedir. Toprağını satmak istemeyen, 
bu uğurda kızı Muhsine’yi kurban veren Mahmut Ağa’yla karısı arasındaki 
diyalog, bu açıdan, önemlidir:

“-Satsaydın şu yere batasıca arsayı, satsaydın. İyi mi oldu şimdi? Kör 
inadın yüzünden, bir kara toprak uğruna, toprak ettiler kızımızı…İyi mi 
oldu şimdi?

-Amentübillahi..

-Sat dedim, o kadar sat dedim…

-Ve melaiketuhu…

-Çok da para verdiler; alıp memlekete giderdik…

-Ve kütübihi…

Mahmut Ağa, sümkürdü, sonra dönüp karısına baktı:

- Hiçbir yere gidişim yok karı. Yok yahu! A be benim memleketim bu-
rası.

-Senin memleketin olsa, kızının başına bu iş gelmezdi. Senin memleke-
tinmiş, tüh…

-Tabii benim yahu, tabii benim…Bu zorbalara mı bırakırım ben toprağı-
mı? Allah yazdıysa bozsun…Dedemden miras bana bu yerler, miras haktır 
karı, hak!” (Işınsu, 2009: 22-23)

“Toprak”, Batı Trakya Türk’ünün varoluş mücadelesinin simgesidir 
âdeta. Üzerlerindeki baskıdan ne kadar bunalsalar da onları gitmekten alı-
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koyan yine topraktır. Kendilerine atalarından miras kalan toprak uğruna 
yurtlarını Yunan’a terk etmezler. Aralarından Türkiye’ye göç etmek isteye-
ne de bu yüzden karşı çıkarlar. Nitekim Fatma, Türkiye’ye gitmek istediği 
için Sakine’ye çok kızar:

“-A be sen deli misin? Gideceğim de Yunan gâvurunun ekmeğine ballı 
yağ mı süreceğim; ona mı bırakacağım baba toprağımı? Tüh yazık sana 
Mari Sakine, a be sen kimin kızısın? Rahmetli babacığın ev yerceğizini satma-
dı da, sopasını alıp beklediydi toprağının başında yahu!” (Işınsu, 2009: 76)

Romanın başkişisi Bekir de “toprak” üzerinde ısrarla durur:

“Günlerce yol yürümüş gibi bitkin, iskemleye çöktü mırıldandı: ‘Hepsi 
bir kara toprağın uğruna yahu…Keşkem insanı topraktan yaratmasaydın, 
belki bu çekişme olmazdı o zaman. Olmazdı ya. A be toprak insan toprağı 
istiyor; hayvandan da aşağı oluyor, canavardan da beter. Batı Trakya’da da 
hâl böyledir. Allah’ım sen hiç Batı Trakya’yı görmez misin?’

Sonra kara toprağı düşündü, onunla konuştu: ‘Canına yandığımın top-
rağı, senden geldik a be, ekininle suyunla yoğurdun, besledin bizi de şimdi 
bu rezillik niye? Hep senin uğruna. Ezmek lazım seni ezmek…Kaptanın 
atlarının nalları yetmemiş yeni nallar yeni atlılar gerek. İstemiyorum eksik 
olsun ekinin, tütünün, seni ayaklarımın altında sağlam göreyim yeter…’” 
(Işınsu, 2009: 32-33)

Bunun içindir ki Bekir, Hıristo’nun kaçması yolundaki telkinlerine ku-
lak asmaz:

“-Gitmem Hıristo. A be benim toprağım burası. Yerim yurdum burası 
yahu. Gitmem bir yere.” (Işınsu, 2009: 34)

Mahmut Ağa’dan başka Hüseyin Ağa da toprağını Rum’a kaptırmamak 
için çok mücadele eder. Ancak mahkeme kararını hiçe sayan karakol, ar-
sayı belediye merası olarak göstermeyi başarır. Fahiş fiyatlarla Türklerin 
toprağını satın alan Rumlar, Türkler arası arsa alış-verişini yasaklamıştır. 
Yıllar önce Osman Dayı’dan aldığı tarlayı bir süre koyun ağılı olarak kul-
landıktan sonra ekmeye karar veren Hüseyin Ağa’ya önce Niko, sonrasında 
da Binbaşı Sofidis, bundan dolayı göz açtırmaz. Ağanın hukukî mücadelesi 
de tarlanın kendisine ait olduğunu kanıtlamasına yetmez. Çaresiz olanları 
kabullenen Hüseyin Ağa, kahvede Bekir’e her şeyi anlatır:

“-A be ahretlik, Rumlar göbek atıyor önümüzde, bir parça toprak sata-
lım diye.

-Sofidis diyor ki; burada arsa satın almanın yasak olduğunu bilmiyor 
muydun?

-Daha anlamadın mı yahu? Onlara satarsan helal bize satarsan haram!
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-Yani şimdi hesapça Osman dayının mı oluyormuş o ev yerceğizi?

-A be ben rahmetliye para saydım be para…

-Ahretlik, kim takar senin paranı?!

-Yine mahkemeye müracaat et Hüseyin Ağa, dedi Bekir.

Hepsi güldü.” (Işınsu, 2009: 98)

Dahası Binbaşı Sofidis, arsayı belediyeye geçirmekle kalmaz, üzerine, 
dışarıdan getirtilecek Rumlara ev yaptırılmasına karar verir. Mahmut 
Ağa’nın ölümü fırsat bilinerek onun arsasına da el konmuş ve üzerine kilise 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. Tüm bunlar göstermektedir ki Müslüman-
Türk halka uygulanan kanun sistemi, ne mantıkla ne de evrensel in-
san haklarıyla uyuşur türdendir  (Koçal, 2010: 144). Ayrıca Batı Trakya 
Türklerinin yaşamında her şeyden önce gelmekte olan toprak, Rumların 
nezdinde, en temel işkence vesilesi sayılmaktadır. Öyle ki bu işkencenin 
gelip dayandığı nokta, onları Türkiye’ye göç ettirmektir. Bekir’in köylü 
üzerindeki nüfuzundan hoşlanmayan Binbaşı Sofidis, onu kendisiyle işbir-
liğine davet etmekte ve sık sık karakola çağırıp nabzını ölçmektedir. Bir ke-
resinde, aralarında geçen bir konuşmada, Sofidis, gitmek isteyenlere engel 
olunmayacağını hissettirir:

“-Türk’üz diye inat eden sizsiniz; öyleyse Türkiye pek uzakta değil, gide-
bilirsiniz; biz sadece tedbir alıyoruz…

-Gitmek isteyenlere göz yumarak, hatta yardım ederek değil mi?” 
(Işınsu, 2009: 214)

Bu konuda Teğmen Yuannis’in ağzını arayan Hıristo da karakolun bu 
niyetini sezer. Yuannis, uygulanan baskılar neticesinde Türk nüfusun “bi-
rer ikişer cehennem olacaklarını” öngörür (Işınsu, 2009: 220). Bu öngö-
rüden dolayı, zorla Türklerin topraklarına el konulmakta, bu topraklarda 
Rumlar iskân edilmekte, bir anlamda, geleceğe yatırım yapılmaktadır.

“Toprak ve nüfus dengesini kendi lehine değiştirmeyi amaçlayan Yunan 
yönetimi, sürekli olarak bölgeye Rum nüfusu yerleştirmekte ve uzun vadeli 
kredilerle Rumları toprak almaya özendirmektedir.” (Tunç Yaşar, 2006: 
60)

“Toprak” sorununu takip eden ikinci önemli mesele, “kimlik” sorunu-
dur. Bu da kendi içinde milliyet, eğitim ve din olarak üçe ayrılmakla birlik-
te meselenin özü, o topraklarda, Türkleri, Türk ve Müslüman kalarak ya-
şatmamaya dayanır. Bu konuda yönetimin temel tezi, bölgedeki Türklerin, 
aslında Grek soyundan geldikleridir. Bunun için de Türk nüfusa sürekli 
Grek soyundan geldiklerine, kendilerini Müslüman olmuş Rum olarak ka-
bul etmeleri gerektiğine dair propaganda yapılır. Onlara göre, köylü, “ken-
dini Türk sanan öküzler” dir (Işınsu, 2009: 20; 67). 
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Mahmut Ağa’nın Niko’yu öldürmesinden sonra köye gelen Binbaşı 
Sofidis, bir Türk’ün bir Rum’u öldürme cüretine çok kızmıştır. Köylü, onu 
bu denli öfkeli görmeye alışkın değildir:

“Oysa binbaşı genellikle yumuşak davranır, usul usul konuşurdu.

‘Siz aslında Rum’sunuz, Yunanlısınız, derdi. Türklükle hiçbir ilginiz 
yok. Osmanlılar sizi Müslüman yapmış, kendinizi Türk sanmışsınız. Hem 
biliyor musunuz, Türkiye şimdi şeriatı yasaklıyor? Hâlbuki biz size karış-
mıyoruz. Mekteplerinizde Kur’an harfleri öğretiyoruz. Sizleri Müslüman 
Yunan kabul ediyoruz.’” (Işınsu, 2009: 55)

Benzer şekilde, köye yeni atandığı sırada, Teğmen Yuannis de Bekir’e, 
yaptığı araştırmalar neticesinde köy halkının Grek soyundan geldiğini 
öğrendiğini, ilmin bunu kanıtladığını söyler. Ona göre, halkın kafasına 
Türklük mikrobu girmiştir ve onları hasta kabul etmek gerekir. İşte bu has-
ta halka Türk olmayıp Grek soyundan olduklarını ve Yunan devletine ka-
yıtsız şartsız bağlanmalarını temin için Bekir’in yardımına ihtiyacı vardır 
(Işınsu, 2009: 123-124). Görülüyor ki Türk düşmanlığı, devlet politikası 
haline getirilmiştir ve yöneticinin adının Niko, Sofidis ya da Yuannis olma-
sı bu gerçeği değiştirmez; onlar, bu politikanın sadık birer uygulayıcılarıdır 
(Kaplan, 1990a: 58). 

Söz konusu politikanın bir uzantısı da okullarda verilen eğitimdir. 
Türk düşmanlığı ve köylünün zihninden Türk millî kimliğini silme planı, 
o boyuttadır ki çocukların eğitim gördüğü ilkokula “Türk Okulu” tabelası 
asılması dahi yasaklanmıştır. Okulun millî duyarlılığı gelişmiş öğretmeni 
Aydın Bey, kırmızı üstüne beyaz Türk Okulu yazan koskoca bir tabela ha-
zırlar. Niko, tabelayı görünce acilen Aydın Bey’i karakola çağırtır:

“-Ne halt etmişsin be? Şimdi gidip indireceksin o tabelayı.

-Niçin?

-Niçini var mı be? Türk müsünüz siz de Türk yazarsınız oraya?

-Evet, Türk’üz…

-Hayır, değilsiniz. Siz…Siz kendinizi Türk sanan öküzlersiniz. Belki ka-
rakaçan, belki pomak, belki de çingenesiniz. Müslüman olmuşsunuz diye 
Türk sanıyorsunuz kendinizi…” (Işınsu, 2009: 67)

Bu konuşmanın ardından tabelayı, beyaz üstüne mavi Müslüman ya-
zılacak şekilde değiştirmesini ister. Aydın Bey, Yunan kanunlarının ken-
dilerine sağladığı haklardan söz edince bir kez daha Yunan karakolunun 
keyfî yaptırımları devreye girer ve Aydın Bey, Niko tarafından öldüresiye 
dövülür. Bu da yetmez, köy encümenine baskı yaparak Aydın Bey’in yeni-
den öğretmen olarak atanamamasını sağlar. Üstelik Türk Okulu tabelası 
kaldırılmış, yerine mavi üzerine beyaz, koskocaman bir Müslüman Okulu 
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tabelası asılmıştır (Işınsu, 2009: 67-71). Niko, halk arasında hoşnutsuzluk 
uyandırdığını fark edince de Kâzım Hoca’dan yardım ister:

“-Söyle onlara, dedi. Aydın sizin dininize karşı geliyordu. Okul tabelası-
na, Müslüman yazılsın istemiyordu. Bu ne demek? Demek ki Müslümanlığa 
düşman. Anladın mı vire? Söyle bunu köylülere. Türk’üz diye ikilik sok-
mak istiyordu çocukların kafasına. Kur’an harflerini istemiyordu, gâvur 
Türkiye’nin harflerini kullanıyordu.” (Işınsu, 2009: 72)

Aydın Bey’in okulla ilişiğinin kesilmesinin ardından Niko’nun isteğiyle 
yerine Hasan, öğretmenliğe tayin edilir. Hasan, Aydın Bey’in ve köydeki 
diğer milliyetçi nüfusun aksine Rumlarla iyi geçinen, idare etmesi kolay 
bir adamdır. Bu yönü, özellikle Niko’nun işine yarar; sık sık onu karakola 
çağırtıp çocuklara okulda ne öğreteceğini belletir. Nitekim o yıl okulun açı-
lışında Niko, okula gelmiş ve ilk dersi o işlemiştir. Çocuklara şeker dağıtıp 
Yunan marşları söylettikten sonra onlara Yunan propagandası yapar:

“-Sizlerin en çok sevdiğiniz kimseler annelerinizdir, değil mi?

-Evet.

-Anneleriniz en çok kimi sever?

-Bizi.

-Aferin, işte bildiniz, çocuklar. Şimdi sizlerin bizlerin asıl annemiz 
kimdir, biliyor musunuz bakalım? Öğrenin, asıl annemiz Yunanistan’dır. 
Hepiniz onu çok sevin. Çünkü o, hepinizi her şeyden çok sevmektedir. Nasıl 
bir evin içine iki anne girerse sevgi ortadan kalkar, biri düşman kesilirse, 
asıl anneniz olan Yunanistan’ın yanına da başka bir anne getirirseniz; size 
olan sevgisi azalır, sizi sıcak kucağına almaz. Marşlarda bahsettiğiniz haç 
işareti bayrağımızın sembolüdür. Onu da vatanımız kadar sevmeliyiz. Bu 
sevgimize hiçbir şey karışmamalıdır.” (Işınsu, 2009: 73-74)

Yine Daskalos Kosta adlı bir öğretmen de zaman zaman dersleri 
Hasan’dan devralıp çocuklara Rum marşı öğretir (Işınsu, 2009: 126). Rum 
propagandası ve Türk düşmanlığı o noktadadır ki Türklüğü işaret eden her 
sembol yasaklanmıştır:

“Ay yıldızlı bayrak, ay yıldız, hatta kırmızı renk düşmanlığı vardır 
Yunanistan’da. Sürüp giden. Aydın Bey’in sınıfını süslediği kırmızı gropon 
kâğıtlarına karışmıştı Niko, ‘Türk millî renklerini çocuklara telkin ediyor.’ 
diye hakkında rapor düzmüştü. Hiç de biteceği yok gibidir bu düşmanlığın. 
Kara kara bulutlar toplanmıştır gökte; Batı Trakya üstüne üstüne iner bu-
lutlar, bir haçlı bayrak dalgalanır başlarında, çan sesleri doldurur kulakla-
rını…” (Işınsu, 2009: 74)

Teğmen Yuannis de kendi yaptırdığı kilisenin açılış töreninden sonra 
Binbaşı Sofidis, Hasan ve Kâzım Hoca’yla birlikte camiye gider. Hattatın 
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minberin üstüne yaptığı ay yıldız, Sofidis’in gözünden kaçmaz:

“-Bu ay yıldızın ne işi var burada?

-Buradaki ay Allah’ı, yıldız da peygamberimizi temsil ediyor.

-Silin onları! Sofidis güldü. Sizin peygamberiniz nereden yıldız olacak-
mış, çobandı o, halis çoban.

Kâzım Hoca bozuldu, bir şeyler söylemek istedi, beceremedi, yutkundu. 
Sofidis, onun omzunu okşadı:

-Sen azıcık kiliseye git de papazı dinle, bak o İsa’yı anlatsın sana, körle-
rin gözünü açardı İsa, çok mucizesi vardı. Sizinkinin çobanlığından başka 
nesi var?

Sofidis gülmeye başladı, sonra gözü eski saatli takvimlerin altlıklarına 
ilişti, ciddileşti:

-Bunlar nedir?

-Eski takvimler, Türk takvimleri.

-Sizin Türkiye ile ne ilginiz var be, Bir Yunan takvimi koyamadınız mı?

-Aydın Bey Türkiye’den getirmişti.

-Kaldırın atın onları, Türkçe yazıların işi yok burada.” (Işınsu, 2009: 
210-211)

Rumlar, Türk nüfusa “Türk” olduğunu unutturup “Yunan” propaganda-
sı yaparken dini, emellerine âlet etmekten de geri durmazlar. Bu konuda, 
Müslümanlık, hem köylünün Türkiye’yle manevî bağını sürdürmesini en-
gellemek hem de köylünün arasına nifak sokmak için bulunmaz bir araçtır. 
Türklerin dinini yaşamasına karışmayan Yunan hükûmeti, onları, “Türkiye 
şeriatı yasaklıyor, kadınların başını açıyor” diyerek Türkiye aleyhine kış-
kırtmaya çalışır. Böylece bu düşüncelere inananlar ve inanmayanlar şek-
linde Türkler arasında ikilik yaratmayı başarır. Bunu da halkın manevî 
önderleri din adamları üzerinden sağlar. Nitekim olayları, yazar Emine 
Işınsu’ya aktaran Mehmet, köydeki Ak Hoca-Kâzım Hoca ikiliği üzerinden 
bu duruma işaret eder. 

Köyün eski imamı Ak Hoca’nın, Türklükle Müslümanlığı birleştiren 
mutedil konuşmaları, köylüleri birlik beraberlik içinde kenetlenmeye 
sevk edince bölgede huzursuzluk isteyen karakol, bundan hoşlanmaz ve 
Ak Hoca’yı görevden alıp yerine Kâzım Hoca’yı getirir. Kâzım Hoca da 
özünde iyi bir insan olmakla birlikte Türklükle Müslümanlığı ayıran ko-
nuşmalarıyla Rumların ekmeğine yağ sürer. Ayrıca o, Türkiye’nin laik bir 
devlet olma yolunda attığı adımları da eleştirmekte ve köylüye Türkiye’yi 
kötülemektedir. Bir taraftan Ak Hoca’nın birleştirici diğer taraftan Kâzım 
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Hoca’nın ayırıcı konuşmaları, cemaatin kafasını karıştırmış ve köylü, hem 
Türkiye hem de Türk ve Müslüman olmak hususunda ikiye bölünmüştür. 
İşte Mehmet’e göre, bu Ak Hoca - Kâzım Hoca ikiliği, bütün Batı Trakya’yı 
sarmıştır:

“İşte böyle, gâvur, dinimizin cahil hocalarıyla ve hurafelerle bizi vurma-
ya başladı. Bir Müslüman-Türk ayrılığı çıkardı önce. Türkiye’nin karışma-
dığı şeriat kurallarını bize yasaklamış gibi gösterdi. Kendisi onları serbest 
bıraktı. Bu yüzden ordakilerin Türkiye’ye yabancı düşeceklerini, düşman 
olacaklarını umdu. Okullara Türk yerine Müslüman okulu yazdırması da 
hep aynı hesap. Sonracıma, tabii biz de insanız, hele orada çok eziyet gör-
düğümüz için öbür dünyadan iyi şeyler bekliyoruz. Böyle ikilik başladı. 
İdareciler Türk’e kızgın olanı tuttular, pek eziyet etmediler. Öbürlerinin ise 
analarından emdikleri sütü burunlarından getirdiler. Bu yüzden de düş-
manlık arttı. İki taraf birbirlerini suçladı. Ha bu iki grup da kendileri için 
cemiyetler, dernekler filan kurdu. Onların da tesiri oldu tabii halkın ikiye 
bölünmesine…Zaten olsa olsa yüz bin, yüz yirmi bin Türk yaşar oralarda. 
Böyle bölünürse, Allah etmesin ama çabuk tükenir soyumuz.” (Işınsu, 
2009: 66)

Ne var ki Rumların, İslamiyet’e karşı hassas bir tavır sergilemesi, gös-
termeliktir. Esas hedef, bölgedeki Türklerin de Hristiyanlaştırılmasıdır. 
Bunun için Mahmut Ağa’nın el konulan arsasına bir kilise yapılması, civar-
dan Rumların da Hüseyin Ağa’nın arsasına yapılacak evlerde iskân edil-
mesi, böylelikle de bölgenin demografik haritasının zorla değiştirilmesi 
planlanmıştır.

“-Köyünüzde bir kilise yok, yapmak lazım değil mi?

Bekir irkildi:

-Herkes Müslüman’dır.

-Evet, şimdilik öyle. Fakat ilerisini de düşünmek lazım; bir papaz, sizin 
cahil hocalarınızdan çok daha faydaları olur köylüye. Ben sizi düşünmek 
mecburiyetindeyim. Sonra burası gerçekten güzel bir yer. Niçin birkaç 
Rum kardeşiniz de gelip yerleşmesin, değil mi?” (Işınsu, 2009: 124-125)

Türklerin içine Hristiyan Rumların sokulması, onları bir kere daha 
azınlık statüsüne indirgeyecek, gittikçe çoğalan Rum nüfusun içinde eriye-
rek yok olmalarının önü açılacaktır. 

Bu temel meselelerin yanı sıra Rum karakolu, Türklerin köyden dışa-
rı çıkışını yasaklamış, yalnızca zorunlu hallerde izin kâğıdıyla çıkmalarına 
müsaade etmiş; hastanelerde tedavi görmelerine engel olmuş; ekip biçe-
cekleri ürüne, yetiştirdikleri hayvana karışmış; şüphelendiği kişileri jan-
darmaya takip ettirmiş, bazen köy dışına sürmüş, bazen de gizlice öldürt-
müştür.
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Emine Işınsu, Batı Trakya Türklerinin varoluş mücadelesine dair bu te-
mel meseleleri, belli şahısların etrafında somutlaştırarak işler. Bunun için, 
Işınsu’nun birbirine zıt tipler yarattığı görülür. Zira Kaplan (1990a:58)’ın 
da belirttiği üzere; Azap Toprakları, tiplerin zıtlığı esasına göre düzenlen-
miş bir romandır. Birbirine zıt bu tipler şöyledir:

Ak Hoca  -  Kâzım Hoca

Bekir  - Hasan

Aydın Bey -  Hasan 

Nazlı -  Sakine

İyi-kötü, olumlu-olumsuz olarak da adlandırılabilecek bu tipler, ro-
manın mesajının taşıyıcısı durumundadır. Yazar, yarattığı zıt kişiliklerle 
meseleleri çok yönlü göstermeyi başarmış, böylece bir yandan romanının 
tezini güçlendirirken diğer yandan da kahramanlarını birer karton figür 
olmaktan kurtarmıştır. 

Emine Işınsu, Azap Toprakları’nı yazdıktan on yıl sonra bu kez 
Bulgaristan Türklerinin dramını işleyen bir roman kaleme alır. 1979 tarihli 
Çiçekler Büyür, temelde, Azap Toprakları’yla aynı sorunları paylaşmakla 
birlikte Bulgar zulmüne ilave olarak komünizm baskısından da bahseder.  
Bu roman, kızıl rejim pençesindeki Bulgaristan Türklerinin hürriyet sev-
dasını anlatır (Duman, 2007: 56).

2. Bulgaristan’ın Türklere Uyguladığı Yıldırma, Baskı ve 
Asimilasyon Politikaları:

Ağanoğlu (2012: 79)’nun da işaret ettiği gibi; Balkan kavimleri içinde hem 
1877-78 hem 1912 hem de sonrasında yaptıkları mezalim açısından kim-
se Bulgarları geçemez. 93 Harbi’nde Bulgarların en büyük yardımcısı olan 
Ruslar, komünist rejime geçilmesinden sonra da Bulgaristan’ın hamisidir 
ve Türklere yönelik baskılarda ikisinin birleştiği görülür. Komünist rejime 
geçildikten sonra Türkler üzerinde artan asimilasyon politikaları nedeniyle 
özellikle 1989’a kadar Bulgaristan’dan Türkiye’ye yoğun göçler yaşanmış-
tır.

Emine Işınsu da Çiçekler Büyür adlı romanında; 1960’lı yıllarda, 
Yenipazar, Pazarcık, Razgrat, Şumnu dolaylarındaki bir köyde, baskıcı 
komünist Bulgar yönetimiyle millî-dinî kimliklerine sahip çıkmak iste-
yen Türkler arasındaki mücadeleyi anlatır. Adını, akçabardak da denilen 
kardelen çiçeğinden alan romanda, romanın başkişisi İlay’ın, Bulgar esa-
retiyle savaşımı, akçabardakların karı delerek hayata tutunma çabasıyla 
özdeşleştirilir. Bir başka deyişle; akçabardaklar (kardelenler), Bulgaristan 
Türklerinin bağımsızlığı uğruna aşkını feda eden İlay’ı sembolize eder 
(Tuncer, 1999: 384). 
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Bu romanda da Azap Toprakları’nda olduğu gibi, Türklerin hayatında-
ki en değerli varlık, “toprak” tır. Komünist rejimden dolayı kimsenin özel 
mülk sahibi olamadığı bir düzende, “toprak”, “mülkiyet” sorunuyla birlikte 
ele alınır. Buna göre; hükûmet, her haneye bir inek, birkaç koyun ve iste-
diği kadar tavuk besleme izni vermiştir. Hayvanı olanların beş dekar özel 
toprağa sahip olma hakkı da vardır. Ancak uygulama, TeKeZeSe başkanı-
na kalmıştır. Toprağın dağıtımında partili Türkler ve partiye üye olmayan 
Türkler en sona bırakılmıştır. Annesi, babası ve dedesiyle yaşayan İlay’ın, 
ailesine ait topraklara da devletçe el konulmuştur:

“Bizim toprağımız yoktu. 1956 yılında Todor Jivkof parti yöneticisi se-
çilince, 44’ten sonra elde avuçta kalan son toprak parçalarını da devletleş-
tirmek için büyük bir “Aydınlatma” kampanyasına girişmiş, bizim son bağ 
öyle gitmiş…” (Işınsu, 2008: 48)  

Azap Toprakları’nda Türkleri, Batı Trakya’dan göç ettirmek için Rumlar 
tarafından cebren satın alınan Türk toprakları, Çiçekler Büyür’de komü-
nist rejim gereği, yine cebren, devletleştirilmiştir. Burada, devletleştirilen 
topraklarda, toprağın ekilip biçilmesi için işgücüne ihtiyaç duyulduğundan 
Türklerin göç etmesinin önüne geçilir. Öyle ki Türkiye’ye göç edip giden-
ler hakkında orada casus diye tutuklanıp idam edildiklerine dair rivayetler 
yayarlar (Işınsu, 2008: 57). Türkler, bulundukları köyden bir başka kente 
taşınmak istediklerinde bile oturdukları evi devlete bağışlamaları istenir. 
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Türklerdeki millî şuuru öldüremediklerinde 
“çekin gidin Anadolu’nuza be, çekin gidin…” (Işınsu, 2008: 335) derler.

Bununla birlikte, Bulgar’ın Osmanlı’ya başkaldırışından beri türlü ce-
falar çeken, Bulgar karşısındaki varoluş mücadelesi uğruna nice insanını 
toprağa veren Türklerin hayatında, “toprak”, salt devlet eliyle kamulaştırı-
lan bir arazi değil, “vatan”la, “millet”le eşdeğer bir kavramdır.

“Dedem, ‘Toprak’ derdi. Tutkusu toprağa, çilesi toprak içindi. Bütün 
değer kavramlarını toprak timsalleştirmişti. Vatan, millet, ana, iyilik, sa-
bır, güç, bereket, emek, hak…Ve hepsi adına: Toprak!

‘Abe toprak vefalıdır, dosttur, bizimdir! Emeğimizdir, hakkımızdır. 
Avucuna alıp şöyle bir sıktın mı, yüreğin sıpsıcak oluverir. Sanırım avu-
cumdan, yüreğime giden damarlara işler o…öyledir.’

Derken, sesi sertleşir, acılaşır:

‘Bu toprak bizimdir be, inkâr edemez bunu. Uşaam, uşaam biz vücutla-
rımızı gübre ettik ona.’” (Işınsu, 2008: 49)

Gerçekten de Hüseyin Pehlivan’ın babası Emin Pehlivan, ninesi, ço-
cukluğunda kendisi, 1876 Bulgar isyanından beri harbi, katliamı, binlerce 
insanın göçünü, göçlerdeki telefi görmüş; yakınlarını, komşularını, arka-
daşlarını Balkan topraklarına gübre etmiştir. Çanakkale’de Türkiye için sa-
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vaşmış olmasına rağmen, “her bir tarafında bir başka sevgilinin uyuduğu” 
(Işınsu, 2008: 71) Balkan topraklarını terk edememiştir. İlay ise dedesinin 
aksine bir yakınlık duymaz toprağa. O da Azap Toprakları’nın Bekir’i gibi, 
içten içe öfke duyar. Ona göre toprak, kendisine sahip olana hizmet eden 
dişi bir köledir; çünkü işlenen tohum, onun değil Bulgar’ındır, Rus’undur. 
Toprak ve üzerindekiler, insanlar dahil, her şey devletin, dolayısıyla parti-
nin ve TeKeZeSe’nindir. Ancak ve ancak üzerinde kendi ekini boy verdiği 
zaman toprağı sahiplenebilecektir İlay (Işınsu, 2008: 49).

Vatan bildikleri topraklarının devletleştirilmesine karşı çıkama-
salar da onunla olan manevî bağlarını koparmayan Türkler, 1960’lar 
Bulgaristan’ında gerçek bir ölüm-kalım savaşı içindedirler. Rusya’ya kayıt-
sız şartsız bağlı Jivkov hükûmeti, bir yandan Osmanlı-Türk tarihini kötüle-
yerek sahip oldukları şanlı geçmişi Türk çocuklarının gözünden düşürmeye 
çabalamakta diğer yandan bunu destekleyen dil, din, eğitim politikalarıyla 
bölgedeki Türkleri, silmeye çalışmaktadır. Bu kültür jenosidinin amacı, 
Türkleri, Bulgar nüfusunun içinde eritmek, böylelikle bölgeyi etnik olarak 
salt Bulgarlardan müteşekkil bir coğrafya kılmaktır.

Bunun ilk adımı, “okullarda Osmanlı-Türk tarihi aleyhine pro-
paganda yapmak” tır. Köydeki ilkokulun öğretmeni, Bulgar milliyetini 
ve komünizmi övmek için çocukları, Osmanlı’nın barbar ve burjuva ol-
duğuna inandırmaya çalışır. Asırlar boyunca emperyalist Osmanlı, başta 
Bulgaristan olmak üzere pek çok halkı sömürmüş, din afyonuyla uyutmuş-
tur. Bu konuşmalar sırasında çok soru soran İlay’a, öğretmeni, evde en az 
beş sayfa Osmanlı barbarlığını ve halklar üzerindeki sömürüsünü anlatan 
bir yazı hazırlamasını söyler (Işınsu, 2008: 27). Bir öğrencinin kendini 
kabul ettirmesi, etkili sosyalizm / komünizm propagandası yapmasına ve 
kendi soyunu kötülemesine bağlıdır. Türklük bilincini hiçbir şartta kaybet-
meyen İlay, propagandanın içine karşı propagandayı ustalıkla yerleştire-
rek partiye sadık bir yoldaş portresi çizer. İlay’ın karşı kutbunda yer alan 
Mehmet Ali ise İlay’ın dedesi gibi insanların Türklük adına yaptıkları çalış-
maların boş bir çabadan ibaret olduğunu düşünmektedir. Türklüğü kabul 
etmek, tutsaklığı ya da ölümü kabul etmektir. İlay’a göre ise Bulgarlığı ka-
bul etmek, Bulgarlara köpeklik yapmayı kabul etmektir. Mehmet Ali, bunu 
şiddetle reddeder: 

“-Köpeklik etmek değil, kendimi Bulgar kabul etmek İlay, yok başka 
bir çare, yok! Canı cehenneme milliyetin bilmem neyin! Bana Bulgar’sın 
diyorlar, tamam mı, kabul ediyorum; çünkü bana fayda sağlayacak olan 
Bulgar görünmektir, aslında hiçbiri umurumda değil!” (Işınsu, 2008: 78)

Bir sonraki adım, “anadil Türkçenin yasaklanması” dır. Türk 
okulları kapatılmış, Bulgarca öğretime geçilmiştir ve okulda Türkçe konuş-
mak yasaktır. Öyle ki gazete ve kitapların da Bulgarca aslından okunması 
zorunlu tutulmuştur:
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“ Geçen yıllarda Türkçe ve her gün çıkan bu gazete; dil akımıyla beraber 
bu sene Bulgarcaya dönmüş ve haftada üç kez yayımlanmaya başlanmış-
tı. (…) Aslında bu, Türkçe tedrisat yapan okulların kapatılması gibi; Türk 
halkına, Bulgarcayı ana lisan etme gayretinin bir parçasıydı. Artık Aziz 
Nesin, Yaşar Kemal hatta Nazım Hikmet’in eserlerini de Türkçeden değil, 
Bulgarca tercümelerinden okumamızı istiyorlardı.” (Işınsu, 2008: 43)

Hükûmet, yaptığını haklı göstermek için bunun Türk vatandaşlarının 
yararına bir uygulama olduğunu izah etmenin gayretindedir. Onlara göre 
bu, çocukların eğitim hayatları için gerekli bir hamledir:

“-Biliyorsunuz, üç yıldır Türk okullarını kapatıp çocuklarınızın tahsil-
lerini Bulgarca yapmalarını sağladık. Niçin mi? Parti, sizi düşündüğü için. 
Çünkü Türkçe okuyan çocuklar lise ve üniversite tahsillerinde başarılı 
olamıyorlardı. Mekteplerden köye, tarım işçiliğine dönüyorlardı. Hâlbuki 
sizin çocuklarınızın da okuyup yarının doktorları, mühendisleri öğretmen-
leri olması mümkün. O hâlde tek dil, Bulgarcadır yoldaşlar.” (Işınsu, 2008: 
122)

Bunların yanı sıra komünizmin sadık birer yoldaşları olmaları için özel 
okullarda eğitilmek üzere seçilen gençlere, Türkçenin anlaşılmaz, giderek 
kullanılmaz hale gelmesi için yeni moda Türkçe adı altında çalışmalar yap-
tırılmaktadır. Zamanla anadili Türkçeyi anlayamaz duruma gelen Türkler, 
bu durum karşısında Bulgarcaya yöneleceklerdir. Bu tarz eğitim alanlar-
dan biri de Mehmet Ali’dir. İlay’a yazdığı mektupta, gittiği okulda “bu-
lunduğu faşist memleketin dilini bozmak” adlı bir ders gördüğünü yazar 
(Işınsu, 2008: 325). Diğer yandan, Türk ve Müslüman isimleri gericiliğin 
ifadesi sayıldığından, bu isimleri taşıyanlar, idareye zorluk çıkarmadan, 
kendilerine Bulgar ismi seçeceklerdir. Bu uygulamalarla, Jivkov, 1980’e 
kadar Bulgaristan’da, tek Bulgar Milleti kalacağına dair beyanat vermiştir 
(Işınsu, 2008: 310). Oysaki Atina Antlaşması (1913), Yunan Sevr’i (1920) 
ve Lozan Antlaşması (1923), Müslüman Türk azınlığın kendi dilini serbest 
şekilde kullanabileceği okulları kurma, yönetme ve denetleme hakkına sa-
hip olacağını ve devletin, Müslümanların önemli oranda bulundukları yer-
lerde kendi dillerinde eğitim görmeleri için gereken kolaylıkları sağlaya-
cağını belirtmektedir (Tunç Yaşar, 2006: 40). Ne var ki ilgili antlaşmaları 
hiçe sayan tüm bu çalışmalar, tıpkı Azap Toprakları’nda Türk nüfusu, Grek 
soyundan geldiklerine inandırma politikası gibi Bulgaristan Türklerini de 
Bulgarlaştırma faaliyeti olarak görünür.

“Zaten bütün ayrılık İslamiyetten doğmuş. Osmanlıların gaddar ve bas-
kıcı siyaseti sonucu, bura halkının bir kısmı mecburen Müslümanlaşmış, 
giderek din ve milliyet birbirine karışmış, Müslüman Bulgarlar, kendilerini 
Türk farz etmişler!” (Işınsu, 2008: 310)

Böylece eğitim ve anadilden sonra asimilasyonun üçüncü adımı, “din” 
üzerinden işlemeye başlar. Komünist Bulgarlara göre, din, insanlar üzerin-
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de afyon etkisine sahiptir. Bütün dinler aşağı yukarı böyle olmakla birlikte, 
bu konuda, özellikle İslam dini tehlikelidir. Okullarda Türk çocuklarına 
İslam’ın tehlikesi anlatılırken parti temsilcileri de getirttikleri özel konuş-
macılarla bu propagandaları destekler:

“Selim Bilalof, din tahsili görmüştü. Bu sebepten, İslamiyetin gerici bir 
din, orucun sıhhate çok zararlı, tıbba aykırı, zekâtın soygun, sünnetin ise 
taş devri âdeti olduğunu, çok iyi biliyordu! Bu konuda iki eseri meşhurdu; 
‘Kadere İman’ ve ‘Zararın Neresinden Dönülse Kârdır’ isimli bu kitapla-
rı bizlere satır satır ezberletmişlerdi. Konferansa gelen adamlar ve okul-
dakiler bilhassa dururlardı bu kitapların üzerinde; çünkü ‘Din adamları 
emekçilerin sömürülmesi için burjuvanın hizmetindedir.’ cümlesi, bir din 
adamının, yetkili bir ağzın itirafından başka bir şey değildi, etkisinin büyük 
olacağını hesap etmişlerdi.” (Işınsu, 2008: 44)

Bir süre sonra bu propagandalarla yetinmeyerek “gizli” ibaresiyle ko-
lektife yeni emirler gelir. Bunlar, Türklerin asimilasyonuna hız kazandır-
mak için dil, din, milliyet hususlarında alınacak sert tedbirlerdir:

“Kâğıda baktım, ilk madde kırmızı ile yazılmış: ‘Türk dilinin gereksiz-
liği…’, sonra öbürleri ‘Eğer din seçmek gerekiyorsa, Bulgar-Ortodoks dini 
seçilmeli.’ ‘Türklerin cenazesi Bulgar papazlar nezaretinde gömülmeli.’ 
‘Türk ve Müslüman isimleri gericiliğin ifadesidir. Bu yüzden bu isimleri 
taşıyanlar, idarelere hiçbir zorluk çıkarmadan, birer Bulgar ismi seçme-
lidirler.’, ‘Hayvanlar arasında fark yoktur, bu yüzden domuz eti mutlaka 
yenmeli. Yakın zamanda, Türk köylerine yalnız domuz eti sevk edilecek-
tir.’, ‘Evlerinde tavuk, koyun besleyenler bunları, yakın zamanda domuzla 
değiştireceklerdir.’” (Işınsu, 2008: 332)

Bundan böyle köydeki kolektifin çalışmaları, bu ilkeler üzerinden yürü-
tülecektir. Nitekim parti yetkililerinden Stefan Karov da bunların başlan-
gıç olduğunu, bu esaslara uyulmazsa gereğinin yapılacağını ve öldürmeye 
varan yetki aldıklarını belirtir (Işınsu, 2008: 335).

Tüm bunlara ilave olarak; Türkler, en ağır işlerde çalıştırılmakta, izin 
kâğıdı olmadan köyden dışarı adım atamamakta, sağlık hizmetlerinden 
hakkıyla faydalanamamakta; Türklerin nüfusunun artmasına karşılık 
Bulgarlar doğuma teşvik edilmekte ve Bulgar asıllı her ailenin üçüncü 
çocuğunun tüm masraflarının devletçe karşılanacağı garanti edilmekte, 
milliyetlerini ve dinlerini korumak isteyenler, önce takibe alınıp sonra en 
ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Hasılı Jivkov hükûmeti, Türklere Türk 
ve Müslüman olarak yaşam hakkı tanımamakta, onları, Bulgarların içinde 
asimile olup kimliksiz, geçmişsiz bir “mankurt” olarak yaşamaya itmekte-
dir11. 

11  Mankurt, Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel adlı romanında ele aldığı, eski bir efsane-
den yola çıkarak çağına uyarladığı bir tiptir. Romandaki mankurt efsanesi için bkz. (Aytmatov, 
2005: 142-145), (Çetin, 2011: 9-13).  
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Yazar, bu romanında tezini, İlay Mehmet Ali zıtlığı üzerinden işler. 
İlay’ın, Türklüğünü sonuna dek muhafaza etmesine karşılık Mehmet Ali, 
aldığı ağır komünizm eğitimi sırasında Peter Jivkov adlı Bulgar vatandaşı-
na dönüşür. Aralarında “aşk” gibi bir bağın varlığına rağmen onlar kendi 
dünyalarının insanlarıdır (Kaplan, 1990b: 61).  Azap Toprakları’nda ide-
alize edilen Bekir’in Çiçekler Büyür’deki karşılığı, Arif’tir. Bekir gibi o da 
Bulgar baskısı karşısında bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen arka-
daşlarını etrafına toplayan merkezî bir kişidir. Yine Bekir gibi evlenmez, 
çok okur, araştırır, düşünür, gerekmedikçe de konuşmaz. Aynı şekilde, 
Mehmet de Türklerin millî varlığı açısından gelecek vadeden ideal bir Türk 
genci olarak çizilir12.

Sonuç

En eski tarihlerden beri güç dengelerinin hassas olduğu bir coğrafya görü-
nümü arz eden Balkanlar, Osmanlı’nın bölgedeki gücünü yitirmesi ve ar-
tan milliyetçilik cereyanıyla birlikte kanlı hâkimiyet savaşlarına sahne olur. 
Kendi devletlerini kurmak isteyen Balkan milletleri, bölgeyi tamamen ken-
dilerine ait kılmak için her türlü kıyımdan çekinmezler. Öncelikli amaçları, 
bölgeyi Osmanlı-Türk nüfusundan arındırmaktır. Bundan dolayı Balkan 
Türkleri, tarihin en büyük felaketlerini peş peşe yaşarlar: 93 Harbi, Balkan 
Savaşları. Bu felaketlerin Türkler açısından en acı neticesi, büyük göç dal-
galarıdır. Yerlerinde yurtlarında barınamayan Türkler, kitleler halinde göç 
ederler. Büyük savaşlar sonucu yeni dünya düzeninin kurulması ve Lozan 
Antlaşması’yla mübadele kararı verilmesi de Balkan Türklerinin kaderini 
değiştirmez. Mübadele şartlarını hiçe sayan Bulgar ve Yunan hükûmetleri, 
Türk nüfusun kökünü kazırcasına kıyıcı faaliyetlere girişirler.

93 Harbi’nden bu yana Balkan Türklerinin bu trajedisi, edebî eserle-
re de yansır. Birçok şair ve yazar, eserleriyle yaşanan acıların tanıklığı-
nı üstlenirler. Bunlardan biri de babası Bulgaristan göçmeni olan, yazar 
Emine Işınsu’dur. Balkanlarda, 1960’lı yıllarda artan ırkçı faaliyetlere 
sessiz kalamayan Işınsu, Azap Toprakları ve Çiçekler Büyür adlı eserle-
rinde Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan Türklerin dramını konu edi-
nir. Ülkeler farklı olsa da uygulanan baskı politikaları aynıdır: Türkleri, 
Ortodoks Rum ya da Ortodoks Bulgar olarak yaşamaya zorlamak. Bu po-
litikaların aktörleri, Yunanistan’da Türk köylerini yasak bölge ilan eden 
Rum karakolları, Bulgaristan’da ise Todor Jivkov hükûmetidir. Althusser 
(2010)’in diliyle söylemek gerekirse; Türkler üzerinde baskı kuran bu her 
iki devletin de ideolojik aygıtları; toprak, eğitim, din, milliyet, tarih, kimlik, 
anadil unsurlarıdır.

12 Bulgar zulmü karşısında aldıkları tavra göre romandaki kişilerin ayrıntılı bir 
tasnifi için bkz. (Has-Er, 1988: 11-18).
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Balkan Turks, Migration and Identity Crisis in the novels of Emine Işınsu named 
“Azap Toprakları” and “Çiçekler Büyür”

Canan Sevinç

Abstract

This study focused on novels named Azap Toprakları and Çiçekler Büyür by written Emine Işınsu 
tells Turks in Western Thrace. The massive wave of immigration after losing its influence the 
Ottoman in Balkans, 1923 continued with an exchange of populations in Western Thrace, as a result 
of the increasing pressures of Bulgarian and Greek continued at intervals until after 1980. Of course 
all this happened, reflected in literary works, since the Balkan Wars of Western Thrace Turkishness, 
the struggle for existence, have been the stuff of novels. Emine Işınsu happening in this region can 
not remain silent in Azap Toprakları and Çiçekler Büyür novels as a writer, within the borders of 
Greece and Bulgaria, the Turks, particularly to protect the identity of the Turkish and Muslim im-
migration, education, language worked to shed light on the basic problems like the religion.

Key Words: Emine Işınsu, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür, Balkan Turks, migration, identity.

Emine Işınsu’nun “Azap Toprakları” ve “Çiçekler Büyür” Adlı Romanlarında
Balkan Türkleri, Göç ve Kimlik Buhranı

Canan Sevinç

Özet

Bu çalışmada, Emine Işınsu’nun Batı Trakya Türklerini anlattığı Azap Toprakları (1969) ve Çiçekler 
Büyür (1979) adlı romanları üzerinde durulacaktır. Osmanlı’nın Balkanlardaki nüfuzunu kaybetme-
sinin ardından yaşanan yoğun göç dalgası, 1923 nüfus mübadelesi ile devam etmiş, Batı Trakya’da 
artan Bulgar ve Rum baskıları neticesinde 1980 sonrasına kadar aralıklarla sürmüştür. Doğaldır ki 
tüm bu yaşananlar, edebî eserlere de yansımış, Batı Trakya Türklüğünün Balkan Savaşları’ndan bu 
yana verdiği varoluş mücadelesi, romanlara da konu olmuştur. Emine Işınsu da bu coğrafyada ya-
şananlara sessiz kalamayan bir yazar olarak Azap Toprakları ve Çiçekler Büyür adlı romanlarında, 
Yunanistan ve Bulgaristan sınırları içindeki Türklerin, başta Türk ve Müslüman kimliklerini koru-
mak olmak üzere göç, eğitim, dil, din gibi temel sorunlarına ışık tutmaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emine Işınsu, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür, Balkan Türkleri, göç, kim-

lik.
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“Ferdiyetçilik”ten 
“Toplumsalcılık”a Geçişte Yakup 
Kadri’nin “Rahmet” Hikâyesi

H. Harika DURGUN

Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Modern Türk edebiyatının bir “medeniyet krizi”yle başladığını ifade eden 
Tanpınar, özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra “ideoloji buhranları, zihni-
yet farklarının bâriz şekil alışı ve nihayet Balkan Harbi ve onu takip eden 
hadiseler”in edebiyatımıza yön verdiğini belirtir1. Gerek tarih kitaplarında 
gerekse edebiyat tarihlerinde 1912-1913 yılları arasında yaşanan Balkan 
Savaşının sosyal ve kültürel hayatta bir dönüm noktası olduğu vurgulanır. 
Çünkü “Balkan Savaşının en belirleyici etkisi, millî kimlik alanında görü-
lür. Balkan hezimetinin yarattığı şok, travma ve olumsuz sonuçlar gerek 
devlet yönetimi ve siyaset düzeyinde, gerek kültürel alanda, gerekse halk 
arasında Türk milliyetçiliğine yönelişi artırmış, Anadoluculuk ve halkçı-
lıktan yayılmacı ya da irredandist eğilimci Turancılığa kadar uzanan bir 
milliyetçilik yelpazesinin oluşmasına yol açmıştır”2. 

Yirminci yüzyıl başlarında gelişen fikir akımlarının (İslâmcılık3, 

1 “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2005, s. 122. 

2  Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Propagandadan Millî Kim-
lik İnşasına, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 117. 

3 Siyasî bir ideoloji olarak ortaya çıkan İslâmcılık, “19. ve 20.yy’da İslâm’ı bir bütün olarak 
‘yeniden’ hayata hâkim kılmak ve akılcı bir metodla Müslümanları, İslâm dünyasını Batı sö-
mürüsünden, zâlim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden… kurtarma”yı, 
medenileştirmeyi hedeflemiştir. Fakat Balkan Savaşları’ndan sonra İttihat ve Terakki hükû-
metinin “ittihad-ı İslâm” siyasetinden kısmen vazgeçip fikren bağlı olduğu Türkçülüğe, 
Türk milliyetçiliğine yönelmesi bu tarihten sonra “İslâmcı-Türkçüler”in ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Kara, “Tanimat’tan Cumhuriyet’e İslâmcılık 
Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 5, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 1985, s. 1405-1420. 
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Türkçülük4, Batıcılık5) bir sentezi olarak değerlendirilen “Türk Milliyetçiliği” 
özellikle 1910-1923 yılları arasındaki edebî faaliyetlerin odak noktası kabul 
edilen Milli Edebiyat akımının temelini oluşturmuştur6.Tanzimat yılların-
dan itibaren medeniyet değişiminin ortaya çıkardığı zihniyet farkları ve 
devlet yönetimindeki siyasî mücadeleler sosyal hayatla beraber edebiyatı 
da etkilemiştir. Özellikle 1912-1913 yılları arasındaki Balkan Savaşı, “o za-
mana kadar az sayılı bir zümrede taraftar bulan Türkçülük ve Milliyetçilik 
fikirlerinin gelişmesine ve yayılmasına sebep olduğu için”7 bu dönem sa-
natçılarının edebiyat anlayışlarının değişmesinde etkili olmuştur. 

Balkan Savaşının Yakup Kadri’nin edebî görüşlerini nasıl etkilediğine 
geçmeden önce o dönem sanatçılarının edebî faaliyetlerinde ne gibi deği-
şiklik yaptığı hakkında kısaca bilgi vermenin uygun olduğu kanaatindeyiz.

Türk hikâye sanatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ömer 
Seyfettin, yazarlığa başladığı yıllarda, Servet-i Fünun edebî anlayışının et-
kisinde kalarak, eserlerinde aşk, tabiat, yalnızlık konularına yer vermiş-
tir. Aynı zamanda bir asker olan yazar, II. Meşrutiyet’in ilânından sonra 
Selânik’e tayin edilmesiyle Rumeli’yi ve Balkanlar’ı yakından tanıma fırsa-
tı bulmuştur. Bu yıllarda, Balkanlarda milliyetçilik hareketlerinin arttığını 
gözlemleyen Ömer Seyfettin, Ocak 1911 tarihinde Ali Canip’e yazdığı bir 
mektupta, “edebiyatta, lisanda bir ihtilâl” yapmak istediğini belirterek as-
kerlikten ayrılmıştır. Nisan 1911’de Genç Kalemler dergisinde yayınladığı 
“Yeni Lisan” makalesinde “Millî bir edebiyat vücuda getirmek için, evvelâ 
millî bir lisân”a ihtiyaç olduğunu ifade ederken, Balkanlardaki Türk düş-
manlığını yakından görmüş biri olarak millî birliğin sağlanmasında “dil 
birliği”nin etkili olduğuna dikkat çekmiştir. Edebiyat tarihlerinde “Dilde 
Sadeleşme hareketi” olarak bilinen “Yeni Lisan” hareketi, Milli Edebiyat 
akımının da başlangıcı kabul edilmiştir8. Milli varlığın, devletin tehlike-

4 II. Meşrutiyet döneminin önemli fikir akımlarından biri olan Türkçülük, 1789 Fransız İhtilâli 
sonrasında etkili olan milliyetçilik hareketlerinin Avrupa’da yayılması neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Fakat imparatorluğun çok uluslu yapısı ve İslâm dininin milliyetten ziyade ümmet 
anlayışı üzerinde durması bu düşünce akımının öncelikle dil ve tarih gibi kültürel alanda ken-
dini göstermesine izin vermiştir. Ancak Balkan Savaşları’nın neticesinde Osmanlıcılık idealinin 
artık bir anlam taşımadığı görülerek “Türkleri birleştirmek, lisan ve hars milliyetçiliğine dayalı 
bir Türkçülük ve bunun için siyasal bir organizasyon” kurmak adına devletin resmî ideolojisi 
haline gelmiş ve Milli Mücadele yıllarında “Türk milletinin millet mefkûresinin Türklük, buna 
mukabil ümmet mefkûresinin İslâmcılık” olduğu ileri sürülerek “Türkçü-İslâmcılar”ın or-
taya çıktığı görülmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şükrü Hanioğlu, “Türkçülük”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 5, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 1394-1399.

5 Batıcılık ise Tanpınar’ın deyişiyle “Tanzimat devrinin ilk ideolojisi”dir. Gerek İslâmcılık gerekse 
Türkçülük Batı dünyasının ilim ve teknik üstünlüğünü, medeniyetteki ilerlemesini kabul ederek 
“kısmî Batıcılık”ı programlarına dâhil etmiştir. 

6 Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, s. 155-156. 

7 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 
104. 

8  Ayrıntılı bilgi için bkz. İnci Enginün, “Ömer Seyfettin’in Dil Konusundaki Görüşleri”, Yeni Türk 
Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991, s. 285-294.,İsmail Parlatır, “Genç 
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de olduğunun farkında olan Ömer Seyfettin gerek dil alanındaki çalışma-
ları gerekse hikâyelerinde ele aldığı konularıyla (özellikle Balkanlardaki 
Türklük bilincinin uyanışına yer veren “Primo Türk Çocuğu”, “Hürriyet 
Bayrakları”, “Nakarat”, “Ashab-ı Kehfimiz”) milliyetçilik fikrini ön plana 
çıkararak milli şuurun oluşmasına katkıda bulunmuştur9. 

Servet-i Fünun yazarlarından Ahmet Hikmet Müftüoğlu da ilk hikâye 
kitabı Hâristan’da (1900) üslûp ve ele aldığı konular itibarıyla Servet-i 
Fünun edebî anlayışına uygun hareket etse de II. Meşrutiyet’in ilânından 
sonra Türkçülük hareketine katılarak bu hareketin önde gelen temsilcile-
ri arasında yer almıştır. 1922 yılında yayınladığı Çağlayanlar adlı ikinci 
hikâye kitabında ise Türkçülük akımının etkisiyle hikâyelerini sade bir dil-
le kaleme alarak milli duyguları ön plana çıkarmıştır10.

Tanpınar’ın ifadesiyle “yeni Türk romanını 1908-1920 yılları arasında 
tek başına temsil etmek”le kalmayarak, “kadın hürriyeti, Türkçülük ve ye-
nilik fikri gibi davalarda büyük rol”e sahip Halide Edip Adıvar11, Balkan 
Savaşıyla İstanbul’a gelen muhacirleri yakından görüp, Batılı büyük dev-
letlerin Müslümanlara karşı olumsuz tutumuna şahit olduktan sonra ha-
yata bakışında ve edebî görüşlerinde bir değişim geçirmiştir12. Önceleri 
ferdî konuları ele alan yazar, Balkan Savaşından sonra toplum meseleleri-
ne yönelmiştir. Özellikle 1912 yılında kaleme aldığı Yeni Turan romanında 
öncekilerden farklı olarak bireyselliği değil, toplumsal ve politik meseleleri 
ön plana çıkarmıştır. Konu itibarıyla iki siyasî partinin mücadelesine yer 
veren ideolojik karakterli Yeni Turan romanı, Gökalp’in “Turan” mefkûre-
sinden farklı olarak, “Osmanlı İmparatorluğu içinde Türklüğe ve Türk hâ-
kimiyetine dayanan yeni bir uyanış ve devlete yeni bir şekil ve ruh verme” 
amacı taşımaktadır13. 

II. Meşrutiyet’in ilânıyla başlayan ve I. Dünya Savaşı yıllarına kadar de-

Kalemler Hareketi İçinde Ömer Seyfettin”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, TTK 
Basımevi, Ankara, 1992, s. 87-111., Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalem-
ler ve Yeni Lisan Hareketi, TDK Yayınları, Ankara 1995., 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve 
Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, (Yay. Haz. Hülya Argunşah – Oğuzhan Karaburgu), Türk 
Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011. 

9 Ayrıntılı bilgi için bkz. İnci Enginün, “Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, age., s. 159-168., Olcay 
Önertoy, “Ömer Seyfettin’in Milliyetçilik Düşüncesi”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Sey-
fettin, TTK Basımevi, Ankara, 1992, s. 73-85. 

10 Çağlayanlar kitabının “Türkeli Zeybeklerine” başlıklı önsözüne “Bu kitabı sizi düşünerek, sizin 
için yazdım. Belâ gecelerinde, yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım. Ey Türk! Bu satırlarda 
mazinin destanlarını, hâlinin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim. Bir keman gibi…” diye 
başlayarak yazdıklarıyla milletinin acılarını dile getirmek istediğini belirtmiştir. Çağlayanlar, 
(Yay. Haz. Yasemin Çiçek), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2006, s. 9-11. 

11 “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 109, 123. 

12 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 395-404. 

13  İnci Enginün, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi, MEB Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 153. 
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vam eden bu kısa sürede devletin sosyal ve siyasî durumu ile beraber fikir 
hayatı da en yoğun yıllarını yaşamıştır14. Balkan Savaşıyla imparatorluğun 
bünyesindeki milletlerin bağımsızlığını ilân etmesi ve I. Dünya Savaşının 
neticesinde devletin toprak kaybederek parçalanmaya başlaması Türk ay-
dınının hayata ve bununla birlikte edebiyata bakışını da değiştirmiştir. 

1909 yılında Resimli Kitap’ta yayınladığı Nirvana adlı tek perdelik pi-
yesiyle yazı hayatına giriş yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu yıllarda 
kurulan Fecr-i Âti topluluğuna katılarak “Sanat şahsî ve muhteremdir” gö-
rüşünü benimsemiş ve bu edebî anlayışa uygun eserler kaleme almıştır. 
Ancak Balkan ve I. Dünya Savaşlarının sonucunda ortaya çıkan Türkçülük 
- Milliyetçilik ideolojisinin savunuculuğunu yapan Milli Edebiyat akımına 
katılan yazar, bu tarihten sonra eserlerinde milli değerleri ön plana çıkara-
rak toplum ve fert meselelerini dengeli olarak işlemiştir. 

Nirvana ve ondan hemen sonra kaleme aldığı Veda başlıklı bir diğer pi-
yesinde ele aldığı konulara dikkat çeken Hasan Âli Yücel, Yakup Kadri’nin 
yazı hayatı boyunca “fert” ve “cemiyet” konuları üzerinde duracağını ve 
“daima kendini ve kendinden başka fertleri, millet ve insanlık içinde, dur-
madan gözlem altında” tutacağını ifade etmesiyle bir nevi onun yazı haya-
tını özetlemiştir, diyebiliriz15. 

Fecr-i Âti topluluğu, etkili olduğu dönemde, benimsediği sanat anla-
yışı sebebiyle birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştirmenlerden biri 
de edebiyatın topluma hizmet etmesi gerektiğini savunan Raif Necdet’tir. 
Eleştirilere cevap vermek adına topluluğun sözcülüğünü üstlenen Yakup 
Kadri’nin “Tenkid” başlıklı yazısı, aslında kendi sanat görüşünü ortaya 
koyması açısından önemlidir:16 

Sanat kadar sanatkâr da hürriyet-i kâmileye muhtaçtır. Bir şaire: 
Sen şunu teganni edeceksin demek, bir romancıya: Sen filân ve falan mu-
hitleri, falan ve filân insanları tasvir et! emrinde bulunmak; mavi gözlü 
bir kimseye “Senin gözlerin siyah olacak, öyle yap!” demek kadar gülünç, 
abes, gayrı tabiî bir isitbdad-ı fikrîdir. 

Sanat şahsî ve muhteremdir. Ben denizleri teganni ederim, siz vata-
nı… Fakat hiçbir vakit sizin bana ve benim size “Benim gibi yap! Benim 
gibi terennüm et!” demeğe hakkımız yoktur.(…)

Sanatın gayesi (eğer mutlaka bir gaye bulmak lâzımsa) bence bir kav-

14 Niyazi Berkes, ilgili çalışmasında Meşrutiyet’in ilânından sonra “siyasî parti kurma” 
çalışmalarının ortaya çıktığını, farklı ideolojilerin belirginlik kazanarak çatışma içine girdiğini, 
Batı medeniyetine karşı bakışın değiştiğini, devletin sosyal, siyasi ve ekonomik yönden 
yeni uygulamalara girdiğini ve bu sürecin 1918 yılına kadar devam ettiğini anlatmıştır. Bkz. 
Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yay. Haz. Ahmet Kuyaş), YKY, İstanbul, 2004, s. 389-468. 

15 Edebiyat Tarihimizden, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989, s. 37. 

16  Hasan Âli Yücel, age., s. 79-80. 
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mi, bir milleti hissetmeğe, iyi hissetmeğe, büyük hissetmeğe alıştırması-
dır. Çünkü hissetmesini bilmeyen kavimler yaşamasını bilmezler, aynı 
bizim gibi… Ve yaşamasını bilmeyen bir kavme ulûm-ı içtimaiyyeden 
bahsetmek bana bir az abes görünür. Bu tamamiyle bir topala veya he-
nüz yürümeye başlamamış bir çocuğa raks usulleri talim etmeğe benzer. 

Şunu belirtmek isteriz ki Yakup Kadri’nin önemle üzerinde durduğu 
“hissetmek, iyi hissetmek, büyük hissetmek” görüşü, aslında yazarın her 
iki sanat anlayışında -“Sanat şahsî ve muhteremdir” ve “Sanat, toplum 
içindir”- da karşımıza çıkan bir husustur. Görüleceği üzere ferdî ıstırapları 
ele aldığı birinci dönem eserleri ile toplumun yaşadığı sıkıntıları anlattığı 
ikinci dönem eserleri arasındaki ortak nokta “gözlem ve tahlil”dir. Edebiyat 
araştırmacılarının yaygın kanaatine göre de onun en önemli özelliği “rea-
liteyi vermesi”dir. 

Yazar, daha sonra kaleme alacağı hatıralarında yukarıdaki ifadelerin-
den bahsederken, âdeta bir savunma ihtiyacı hissederek, devrin siyasî ve 
politik meselelerinden uzak durmak için “herhangi bir fikir cereyanına, 
herhangi bir ideolojiye” bağlanmaktan kaçındıklarını ve bu sebeple “yalnız 
kendi hislerine, kendi zevklerine göre bir ‘güzellik’ yaratma çabası içinde” 
olduklarını belirtmiştir17. 

Yazı hayatına tiyatro, mensur şiir, hikâye gibi farklı edebî türleri de-
neyerek başlayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ancak 1920’den sonra ro-
mana yönelmiştir. Yazarın bu macerasını “küçük nevilerden büyüğe, çok-
luktan birliğe” diye tanımlayan Niyazi Akı, II. Meşrutiyet, 31 Mart Vakası, 
Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları gibi sosyal ve siyasî olayların 
onun “sanat telâkkilerini kökünden sarsmasına ve istikamet değiştirmesi-
ne sebep” olduğunu açıklamıştır:18

“Sanatkârı içtimaî gayesi olmayan hür bir insan kabul ederken onun da 
bu sahada bir vazifesi olduğu kanaatine varır. Benliğini dünyanın merkezi 
sayarak onun etrafındaki her şeyi inkâr ederken, benliğinden daha üstün 
bir varlığın, cemiyetin mevcudiyetine inanmaya başlar. Yakup Kadri için 
artık, sanat, topluluğun hayatıyla ne kadar alâkalı ise o kadar sanattır.”

Fecr-i Âti topluluğuna bağlı iken ferdiyetçiliği ön planda tutan yaza-
rın II. Meşrutiyet’ten sonra yaşadığı siyasî ve sosyal olayların etkisi, edebî 
zevk ve bilgisinin gelişmesiyle sanata bakışını, edebiyatı değerlendirişini 
de tamamen değiştirmiştir. Yakup Kadri, dikkatini kendi “ben”i dışına, 
toplumun problemlerine yöneltmiştir19. II. Meşrutiyet yıllarından sonra-

17 Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 35. 

18 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İnsan-Eser-Fikir-Üslûp, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 
95-96. 

19  “Zaman zaman medeniyet, insanlık, realite gibi kendini aşan meselelere uzanmasına rağmen 
Yakup Kadri, bu devredeki yazılarına yakından bakılırsa hayata ‘BEN’ diyerek atılmış görünür; 
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ki dönemi özellikle Balkan Savaşını Yakup Kadri’nin edebî hayatında bir 
dönüm noktası kabul edebiliriz. Nitekim kendisi de Refik Halit ile ilgili ha-
tıralarından bahsederken bu duruma değinmiş ve edebiyat anlayışındaki 
değişikliği itiraf etmiştir:20

Refik Halit artık “Zend-Avesta”nın eşyaya ruh veren nesir yazarlığın-
dan uzaklaşmakta, meyvesini birkaç yıl sonra “Memleket Hikâyeleri”nde 
verecek olan bir realizme doğru gitmekte idi. Dünyada gözle görülür, elle 
tutulur gerçeklerden başka hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu artık. Ben 
ise Barrès’in büyülü sözlerine kapılarak, önce, gerçeği dış âlemden ziyade 
iç âlemde arayıp bulmağa çabalıyordum ve bu aramada ben de Barrès 
gibi her yere başvuruyordum. On altı on yedi yaşlarımda, benim de onun 
ardından ilk girdiğim yol sosyalizm olmuş; daha sonra, yine onun ardın-
dan bunun tam zıddı olan ferdiyetçilik çıkmazına sapmıştım ve nihayet, 
günün birinde onunla birlikte millet ve memleket aşkının sırrına ermiş; 
yeryüzünde iyilik, doğruluk ve güzellik adına ne varsa ancak anavatan 
topraklarında bulunabileceğini anlamağa başlamıştım. 

Edebiyat tarihlerinde romancılığı ile tanınan Yakup Kadri’nin aslında 
hikâyeleri de ayrı bir öneme sahiptir. 1910-1922 yılları arasında genel ola-
rak hikâye türü ile meşgul olan yazarın edebiyat anlayışındaki değişikli-
ği açık ve net bir şekilde bu eserlerinde görebiliriz21. Bir Serencam (1914) 
başlıklı ilk hikâye kitabında bireyselliği öne çıkaran yazar, Rahmet (1922), 
İzmir’den Bursa’ya (1922), Milli Savaş Hikâyeleri (1947) ve Hikâyeler 
(1985) adıyla yayınladığı diğer hikâyelerinde toplum meseleleri üzerinde 
durmuştur22. 

Toplam elli sekiz hikâyesi bulunan Yakup Kadri’nin 1914 yılında Yeni 
Mecmua’da yayınladığı “Rahmet” hikâyesi23, edebiyat araştırmacılarının 

‘BEN’ ve ‘ÖTESİ’ arasında beliren tereddütler henüz zayıf bir bölünmeden ileri gitmediği için 
onun egosantrik dünya görüşünü değiştirmez. Yer yer cemiyete doğru açılışları objektif ruh 
bakımından bâriz emareler diye kabul olunsa bile Bir Serencam yazarı büyük kısmıyla süb-
jektif ruhun hâkimiyeti altında görünür. Fakat o yılların harpleri, bozgunları, yaralı kafileleri, 
kısaca, mustarip insanlığı, yazarı hiç sarsmamıştır da denilemez. Hatıraları mâneviyatını işleye 
işleye, onu, günün birinde, kendinden üstün bir varlığı.. cemiyeti tanımaya, vaktiyle benliğinin 
etrafına mümkün olduğu kadar yüksek ördüğü duvarları yıkmaya sevk edecektir.”, Niyazi Akı, 
age., s. 43-44. 

20 Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, s. 60-61. 

21  Şerif Aktaş, Yakup Kadri ile ilgili incelemesinde, onun hikâyeciliğini iki dönemde incelemenin 
uygun olduğunu ifade etmiştir. Yazarın birinci döneme ait hikâyelerinde ferdiyetçi olduğunu 
konu olarak ferdî ıstıraplara, sosyal baskı-fert çatışmasına yer verdiğini ikinci döneme ait 
hikâyelerinde ise Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele hareketinin etkisiyle toplum 
meselelerine yöneldiğini anlatmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1987, s. 57-62. 

22  Yazar, sonraki yıllarda Rahmet’te yer alan hikâyeleri Bir Serencam’a, İzmir’den Bursa’ya’daki 
hikâyelerini de Milli Savaş Hikâyeleri’ne dâhil etmiştir. 

23  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyeleri”(Bibliyografya), 
Hikâyeler, (Yay. Haz. Niyazi Akı), İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s. 151-152. 
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da belirttiği gibi, onun edebiyat hakkındaki kanaatlerini değiştirdiğini gös-
teren ilk eser, hatta bunu dile getiren “ilk itiraf”tır24. “Rahmet”e gelinceye 
kadar hikâyelerinde insanı, insanın toplum değerleriyle olan çatışmasını, 
buhranlarını, korkularını ele alan yazarın şahsiyeti, Balkan Savaşı ile bir 
değişim geçirmiştir. Bu savaş, onun edebî kişiliğinde âdeta bir kırılma nok-
tası olmuştur. 

“Rahmet” dört bölümden oluşmaktadır. Hikâyenin kahramanı Emin, iç 
dünyasında kararsızlıklar, istikrarsızlıklar, tereddütler yaşayan biridir. “İki 
üç yıl evvel” tanıştığı kadın için “hayatın sair işlerini şöyle bir yana” bıraka-
rak “Sevgili, sevgili, hep senin için ve seninle yaşamak için bir başkasının 
esvabı gibi taşıdığım dünkü benliğimi çıkardım, attım, sana çırçıplak bir 
ruhla geliyorum. Orada senden başka hiçbir şeyin izi yok. O senden geldi, 
sana dönecek” diyecek kadar tamamen bireyci bir tavır takınmış, kendisini 
sevgilisine adamış, onun şahsında erimek, yok olmak istemiştir25. Hatta 
“kadına rastgelmezden evvelki hayatını yalnız değersiz değil, gülünç ve süf-
lî” bulmaktadır. Aşkı “her şeyin, her şeyin menbaı”, kadını ise “sevdanın 
yegâne munsabı” kabul eden Emin, kendini âdeta sevgilisine hasretmiş-
tir26: 

Sende hiçbir şeyin hududu yok. Bana verdiğin hazlar nereden başlı-
yor? Nerede bitiyor? Bu, daima yenileşen bir şey mi? Yoksa ebediyyet gibi 
daima, daima uzanıp giden bir şey mi? Ben bütün heyecanların, bütün 
hazlarla bütün gamların hududunu biliyorum: Her şeyin sonu müthiş bir 
bezginlik; yorulmak ölmekten daha fena… Ben seni sevdiğim günden beri 
hiç dinlenmedim, çünkü hiç bezmedim, hiç yorulmadım. Daima arzu ar-
zuyu doğurdu; buse buseyi doğurdu. Dinle, sevgili, dinle, senden aldığım 
bu fasılasız ve velût sıtmada kâinatın nabzı vuruyor. 

Emin, dış dünya ile bütün bağlarını kopararak sevgilisiyle beraber ken-

24 Niyazi Akı, yazarın bu hikâyesini Balkan Savaşı sırasında “İstanbul sokaklarında gördüğü 
sefalet sahnelerini hatırlayarak” yazdığını, “Rahmet”in Yakup Kadri’deki “fikrî ve hissî” 
değişmenin başlangıcı olmakla birlikte “henüz kozayı parçalayarak kendi içinden tamamen 
çıkamadığı”nı fakat bu yolda gösterdiği “ilk ve en mühim gayret” olduğunu ifade etmiştir. Niyazi 
Akı, Age., s. 44. Niyazi Akı, Yakup Kadri ile ilgili çalışmasında, “Rahmet” hikâyesinin 1917’de 
kaleme alındığını belirtse de yayınlanan hikâye bibliyografyasında tarih 1914’ü göstermekte-
dir. Tanpınar da Yakup Kadri’nin bu hikâye ile “acımayı keşf” ettiğini söyleyerek “Rahmet”i 
“gözün yerine kalbin gelmesi, muakalelerin yerini duygunun ve mazi bağlılığının almasıdır” 
şeklinde tanımlamıştır. Age., s. 123. Tanpınar, “Rahmet” hikâyesini “Garpçı, fertçi ve hattâ 
aristokrat insan yumuşar; halka, sefalete doğru gider” şeklinde de değerlendirmiştir. Edebi-
yat Dersleri, (Haz. Abdullah Uçman), YKY, İstanbul, 2002, 44. İnci Enginün ise bu hikâye 
ile Yakup Kadri’nin inzivadan çıkarak şehirdeki bozgun askerleri ve muhacirleri gördükten 
sonra, “kahramanlarına duygularını daima en yoğun şekilde yaşatan” biri olarak “yeni bir âle-
min mistiği olacağını gösteren değişmeyi” verdiğini belirtir. Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e (1839-1923), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2006, s. 423. 

25 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Rahmet”, Bir Serencam, (Yay. Haz. Atilla Özkırımlı), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 1998, s. 187-188. 

26 Age., s. 189. 
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disini “bir mabet gibi çepeçevre mermerden beyaz bir duvar içine” almış ve 
“herkese ve her şeye bunun eşiğini” kapamıştır. Emin’in şahsında Yakup 
Kadri’nin bu tavrı, onun romantizmini, ferdiyetçiliğini ortaya çıkarmak-
tadır. 

Ancak “Emin bir buçuk yıldır” iç dünyasında tereddütler, inançsızlıklar, 
istikrarsızlıklar yaşamakta ve yavaş yavaş sevgilisinden uzaklaşmaktadır. 
Biz burada II. Meşrutiyet devrinin istikrarsızlığını, yönetimdeki başıboşlu-
ğu, sistemsizliği aslında Emin’in şahsında görmekteyiz. Emin, sevgilisine 
karşı “şüphe, kin, nefret, kıskançlık” gibi olumsuz duygular yaşadığı ilk za-
manlarda “Rabbim ruhumu bulandırma! Rabbim senden şüphe ettim; fakat 
ondan ettirme! (…)Nereye? Şimdi nereye? Dışarıda fırtına var. Açılabilecek 
miyim? Buraya girerken yelkenimi kendi elimle yırtmış, dümenimi kendi 
elimle kırmıştım” derken âdeta çaresizliğini, acizliğini ortaya koymaktadır. 
Çünkü ona “son mersa” olan kadınla birlikteyken toplumla, cemiyetle olan 
tüm bağlarını koparmış, kendisini tamamıyla sevgilisine adamış, başka bir 
deyişle “gemileri yakmış”tır. Bu karmaşık ruh hâlindeyken sevgilisi tara-
fından aldatıldığını fark eder ve hayata karşı kötümser, bedbin tavrı onu 
ölüm düşüncesine kadar götürür27: 

Ruhu, ona kokmuş gibi geliyor ve her saati bir bulantıyla geçiyor. 
Bir yıl evvel, sanki, kendi ruhunun bin kat daha yüksek ve asil bir sürü 
ruha birleşme yeri bağrında şimdi bin türlü ölüm tohumları var. Acaba, 
vücudu, en tatlı şarabı en keskin sirkeye çeviren fena kaplar gibi en ha-
yat verici şeyleri daima zehire mi tebdil ediyor? (…)“Ölümü aşktan, aşkı 
ölümden ayırmak kabil değil” diye düşünüyor ve irademizin böyle kör ve 
mukadder kuvvetler elinde âciz kalışına öfkeleniyor. 

Emin’in sevgilisi ise onu, “kollarını zincirine bağlı tutmakta vahşi bir 
zevk” duyar ve Emin’i bırakmamak için bazen “günahkâr” bazen “tövbekâr” 
olur, bazen bir anne gibi ona şefkatle yaklaşır bazen de “bir genç kız gibi 
utanma ve bekâretle müsellâh” karşısına çıkar. Bu durum karşısında Emin 
ise “Sen nesin? Sen kimsin? Hangi sihirbazın elinden çıktın? Vücudunu 
neyle yoğurdular? Hangi iblis parmaklarına bu şekli, bu edayı verdi?” di-
yerek aslında sevgilisini çok iyi tanıdığını, onun kendisini “bir ağ gibi” her 
taraftan sardığını belirtir ve bu “ağ”dan, bu “zindan”dan kurtulmak için 
çırpınır:28 

Çok kereler senden kurtulmak için çırpınıyorum ve her çırpınışım-
da başımı yine sana vuruyorum. Beni âzâd et, sevgili ağ! Belki senden 
kurtulur kurtulmaz bir şahin gibi uçacağım. Belki bütün mesafeleri bir 
hamlede yutacağım. Sana nereden girdiğimi bilmiyorum ki nereden çı-
kılır? Ne bileyim? Bana yol göster… Senden yapılmış bu sihirli dünya-

27 Age., s. 191. 

28 Age., s. 185. 
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ya girdiğim günden beri, dışarıda, hakikî dünyada ne var, hep unuttum, 
hep unuttum. Kürenin bütün hayatı bana, küçükken dinlediğim masallar 
gibi acayip, müphem, rüyalı, uzak uzak geliyor. Oradan hiçbir şey senin 
hududunu aşamıyor oradan hiçbir şey sana karışamıyor. Ben sende yıl-
dızlardan birine sürülmüş bir mevcut gibiyim: Vatan hastalığı için için 
bağrımı yakıyor. Görmüyor musun nasıl benzim soldu? Gözlerimin etrafı 
nasıl siyahlandı. Beni bu hale koyan senin aşkın mı? Halbuki senin için 
duyduğum şey hep kine, öfkeye benziyor. Seni her sarışımda nedametin 
eli tâ kökümü sarsıyor. Ağzından ihtirasın kanları sızarken bütün kalbim 
bir cinayetin nefretiyle taşıyor. 

Yakup Kadri, kahramanı Emin’e bu sözleri söyletirken aslında ferdiyet-
çilikten sıyrılma gayreti içerisindedir. İşte “Rahmet” hikâyesi de bu nok-
tada başlar. Yazar, bir geriye dönüşle -üzerinde durduğumuz- “iki üç yıl 
evvel”ine ait olaylardan, Emin’in sevgilisine olan bağlılığından, hislerin-
den bahsettikten sonra anlatım zamanına geri döner. Emin, sevgilisinden 
uzaklaşmaya çalışırken bir yandan da dışarıya karşı tamamen kapanmak, 
yalnız kalmak, içinde bulunduğu hâlden, zamandan kaçmak ister. “Dinî bir 
muhabbetle” sevdiği deniz, onun için sığınılacak bir yer olur. Denizin son-
suzluğu, hareketleri, dalgalanmaları ile “ruhu”nun beslendiğini ve denize 
baktıkça içinde bulunduğu zamandan, ortamdan kaçmak, uzaklaşmak is-
teğinin arttığını belirtir. Özellikle geçmişe, maziye dönmeyi ve masallarda 
karşımıza çıkan ütopik diyarlara gitmeyi arzular. Çünkü hayat ona “çamur-
lara bulanmış bir hayvan gibi” görünmektedir29: 

“Her şey süflî, her şey hayvanî,” diyor, “bu çamurun içinden yüksel-
mek kabil mi? İnsaniyet denilen bu temiz olmıyan uzviyetten temiz bir 
iç, büyük ve güzel bir şey çıkamaz. Orada, ne acıklı, ne kahramanca bir 
unsur var. Belki her şeyden ziyade, hicivle komedi hayatın mânasını ifade 
edebilir.”

II. Meşrutiyet devrinde yazı hayatına giren Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
sanatının ilk yıllarında duygu, düşünce ve dünya görüşü bakımından yerli 
ve yabancı kaynakların etkisi altında kalarak bir süre tereddütler, ruhsal 
bunalımlar geçirmiştir. Bunda devrin içinde bulunduğu serbestlik hava-
sından kaynaklanan istikrarsızlığın da etkisi vardır30. Hasan Âli Yücel de 
1912-1914 yılları arasında devletin içinde bulunduğu karışıklığı ve bunun 
neticesinde yaşanan savaşları göz önünde bulundurarak, Yakup Kadri 
gibi “duygulu ve uyanık bir insanın” bütün bu olup bitenlere karşı ka-
yıtsız kalamayacağını belirtmiştir. Ona göre “olaylar sırasında içini dol-

29 Age., s. 192.

30  Niyazi Akı, ilgili çalışmasında, Yakup Kadri’nin dönem dönem İbsen, Schopenhauer, Maupas-
sant, Nietzsche, Maurice Barrès gibi farklı düşüncelere sahip yazar ve filozofların etkisi altında 
kaldığını eserlerinden örneklerle göstererek açıklamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, İnsan-Eser-Fikir-Üslûp, s. 30-46. 
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durup onlar geçtikten sonra söylemeyi ve yazmayı itiyat” edinen Yakup 
Kadri’nin Meşrutiyet’i ve Balkan Savaşını anlattığı Hüküm Gecesi romanı 
ve “Rahmet” hikâyesi bu açıdan dikkate değerdir. Özellikle Peyam gazete-
sinin edebî ekinde Kasım 1913 – Nisan 1914 tarihleri arasında yayınladığı 
“Bir Huysuzun Defterinden” başlıklı tefrikasında yazarın dünya görüşün-
deki değişikliği ve buna bağlı olarak ruh halindeki dalgalanmaları bu yazı-
larında açıkça görebileceğimizi örneklerle izah etmiştir31.

“Sanat şahsî ve muhteremdir” görüşünü kendisine bir ilke kabul eden 
Yakup Kadri, 1909’dan 1914’e gelinceye kadar, devletin içinde bulundu-
ğu duruma bağlı olarak, önceleri hayata karşı olumsuz bir tavır takınarak 
kötümser, bedbin bir ruh hâline bürünmüştür. Bu ruh hali onu, bir süre 
sonra ölüm düşüncesine yöneltmiştir. Hayat ile ölüm arasındaki yerini ta-
yin ederken toplum hayatına yönelmiş ve teselliyi mazi sevgisinde32 bulsa 
da bir süre sonra Nietzsche’nin etkisiyle hayatı inkâr ederek boşluğa düş-
müş ve dış dünya ile bütün bağlarını koparmak, yalnız kalmak istemiştir. 
Bu noktada Yakup Kadri, yaşadığı buhranları ve ruh halindeki değişikliği 
Emin’in şahsında “Rahmet” hikâyesinde bize açık ve net bir şekilde göster-
miştir, diyebiliriz. 

Yaşadığı hayattan bir zevk almayan ve kendisini yalnız hisseden Emin’in 
toplumla da arasında mühim bir mesafe vardır33: 

Bu anda hiçbir hükümdar onun kadar herkese uzak değildi. Hangi 
yoldadır? Kimlerin yanından geçiyor? Bilmiyordu. Etrafıyla onun ara-
sında sanki mesafeler ve yüksek duvarlar vardı. Bu mesafelerle bu yük-
sek duvarlar onunla beraber yürüyordu. Benliğinin bu şahane köşeye çe-
kilişinden korkulu bir zevk ve acı bir gurur duydu. Avucunun içinde kendi 
kalbini kemirerek yürüyen bir masal kahramanı gibiydi. 

Bir “sonbahar akşamı” dışarıya çıkan Emin, yolunun üstünde “yalnız 
imdada muhtaç, buraya yabancı, aç veya hasta” bir grup insanla karşıla-
şır. Birdenbire etrafını saran bu kalabalıktan bir şey “anlamayarak” evine 
döner ve olup bitenleri uşağa anlatarak ilgili yere haber vermesini ister. 
Durumun farkında olan uşak, onların “bozgundan gelen asker” oldukları-
nı söyler ve “Nasıl oldu da sizin bundan haberiniz yok!” diyerek, Emin’in 
içinde yaşadığı ortamdan kopukluğunu gözler önüne serer. Bozgun asker, 
“günlerce”, Emin’in oturduğu köşkün önünden geçer, bu durumdan rahat-
sız olan sevgilisi şehre gitmeyi teklif eder. Emin’in sevgilisine verdiği ce-
vap, oldukça çarpıcıdır34: 

31 Edebiyat Tarihimizden, s. 132-143. 

32  Bu konuda Niyazi Akı, yazarın mazi sevgisini “hâli reddedecek kadar ileri” götürmesini iki 
sebebe bağlamıştır. Bunlardan biri Trablusgarp ve Balkan Savaşları diğeri de Nietzsche’nin et-
kisidir. Age., s. 35. 

33 Bir Serencam, s. 193-194. 

34 Age., s. 196. 
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Etrafla ne kadar meşgulsün! Dışarıda kıyamet kopsun, bize ne? İnan 
ki biz fildişinden bir sur içindeyiz. Dışarıdakiler bizden ne vakit haber-
dar oldu ki biz onlardan haberdar olalım? Benim sesimi kimse işitti mi? 
Kimse benim içimdeki sefaleti gördü mü? Sevgili, sevgili; biliyorum, her 
baktığın genç göz sana sevda titreyişi veriyor. Çiçeklerden şehveti öğre-
niyorsun. Kokularını sana hiç bilmediğin kimseler hazırlıyor. Başkaları 
için, bütün kımıldanışların, bütün gülüşlerin başkaları için. Bende baş-
kalarını ve aşktan başka her şeyi buluyorsun. Ruhun ruhuma ne vakit 
eş olacak? O, ne vakit eşyanın elinde bir oyuncak olmaktan kurtulacak? 
Dikkat et ki sevinç de, gam da sana senden gelsin ve inan ki biz hep, ha-
yalâtla, yalan şeylerle çevriliyiz. 

Bu ifadeler Emin’in, dolayısıyla Yakup Kadri’nin, hayata bakışını değiş-
tirdiğini gösterir. Artık Emin “fildişi kulesi”nden çıkıp aşktan, hayallerden 
sıyrılarak toplum meselelerine yönelmek ve toplum ile arasındaki mesafe-
yi, kopukluğu yok etmek ister. 

Hikâyede Balkanların durumu da etkili ifadelerle tasvir edilmiştir35: 

Emin, kendi eliyle kurduğu bu yalancı cehennemde tek başına böyle 
çırpınırken, öbür tarafta bütün Türk âlemi, ağyar eliyle tâ kökünden sar-
sılıyordu. Anavatandan sökülüp ayrılan koca bir kıt’a üstünde, yüzlerce 
Türk köyü yanıyor, yüzlerce minare düşman güllelerine hedef duruyor 
ve yüzlerce camiin kubbeleri inliyordu. Bir hafta içinde kaç şehir elden 
gitti? Bunu hiçbir dil sayamıyordu. Şimalden gelen barbar sürüleri kı-
zıl bir duman halinde tâ Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştı. Üsküp’te, 
Manastır’da, Siroz’da, Selânik’te Türk beylerinin konaklarında kanla 
sarhoş köleler hora tepiyor ve hanımları saçlarından tutup sokaklarda 
sürüklüyordu. Çatısı titreyen evlerimizde, benzi kül olmuş analar, yavaş-
ça: 

“Kıyamet günü geldi” diyordu. 

“Rahmet”in birinci bölümü burada tamamlandıktan sonra yazar-anla-
tıcı, İstanbul sokaklarındaki Balkan muhacirlerinin durumuna değinerek 
ikinci bölüme giriş yapar36. Yollarda kayıtsız bir şekilde yürüyen Emin, 
Ayasofya meydanına geldiğinde “boğuk ve derin bir gürültü” duyar ve 

35 Age., s. 197. 

36 Yakup Kadri, hatıralarında da bu tabloyu oldukça canlı bir şekilde anlatmıştır: “Derken, 
İstanbul’un içi ve hele Sirkeci tarafları bir mahşer yerine dönüverdi. Asker ve sivil, birbirine 
karışmış perişan bir kalabalık ortalığı kapladı. Gittikçe kabardı. Caddelerden taştı. Meydanları, 
cami avlularını tıklım tıklım doldurdu. Neydi bu? Buna bir askerî bozgun manzarası denile-
mezdi. Bu, sıska çocukları, solgun benizli kadınları, saçı sakalına karışmış erkekleriyle jeolojik 
bir âfetten güç bela kurtulabilmiş insan yığınlarının trajik levhasıydı. Ve kimdi bu insanlar? 
Bizim çocuklarımız, bizim analarımız, babalarımız ve kardeşlerimizdi.”, Gençlik ve Edebiyat 
Hatıraları, s. 61-62. Yakup Kadri, Atatürk adlı monografisinde, Balkan Savaşı ile, “oturduğumuz 
bina”nın “her tarafından çatırdamaya” başladığını belirtmiştir. İletişim Yayınları, İstanbul, 
1998, s. 24-25. 
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bunun cami avlusundaki “aç ve yaralı” askerlerin sesi olduğunu öğrenir. 
Ayasofya camiine yaklaşarak “ölümden ürkmüş” bu insanları daha yakın-
dan görmek ister ve onlara “Dante’nin Cehennemi’nde bile” rastlanılama-
yacağını düşünür. Bu dehşetli manzara ve sesler karşısında nasıl olduğunu 
anlamadan ağlamaya başlar. Bu Emin için bir kırılma anıdır ve artık aşkı 
için, “kendi” için ağlayan Emin, başkası için, “toplum” için ağlayan Emin 
olur: “Bu hailenin yanında ben neyim? Bendeki küçük, müz’iç sıtmanın 
hükmü nedir?” 

“İki günlük bir ayrılıktan sonra” eve dönen Emin’i, sevgilisi değişmiş 
bulur: “Sen artık o değilsin; sen artık o değilsin! Söyle! Seni kim değiştir-
di?” Ancak Emin kendisindeki değişikliğin farkında olmasa da iki gün önce 
cami avlusundan işittiği “boğuk sayhada” şimdi “hazin musiki” duymak-
tadır. İki gün önceki “dar, kuru ve gerilmiş kalbine” şimdi “taze, geniş ve 
acayip bir dünya” girmiştir. Artık toplumla arasına koyduğu duvarları yık-
maya başlamıştır. Bu arada savaşın sesi oturduğu yere kadar gelmiştir37:

Vakıâ birkaç gündür, eski ve azametli şehri destan kahramanları gibi 
yılmaz bir inatla müdafaa eden, dünkü aç, sefil ve çıplak askerdi. Emin, 
düşünüyor ki denizden daha esrarlı, daha ulvî bir unsur var. Bu, millet 
dediğimiz ve ancak parça parça görebildiğimiz geniş ve yekpare bir var-
lık. 

Emin bundan böyle “aşka” değil, “şefkat ve merhamet”e değer veren 
biri olmuştur. Emin’in değişen fikirleri karşısında onu, “gittikçe çekilmez 
ve mânasız” bulan sevgilisi, “Bana senin şefkatinden daha başka şeyler lâ-
zım. (…) Ben bir pervaneyim: Yanmış ve yanmamış bütün alevler beni bek-
liyor” yazılı bir mektup bırakarak evi terk eder. Hikâyenin “sonsöz” mahi-
yetindeki “Zeyil ve Hisse” başlıklı son bölümünde ise yazar-anlatıcı, “genç 
okuyucu”ya seslenerek sanat anlayışının değiştiğini itiraf eder38: 

Genç okuyucu, bu küçük hikâyeden ne anladın? İlk bakışta bunun da 
herhangi bir sevgi macerasından farkı yok: Ateşîn duygu ümitlerle parlı-
yarak doğuyor, hummalarla beslenerek büyüyor, emniyet ve rahat içinde 
yıpranarak ölüyor. “Hangisi böyle değil!” mi diyeceksin? Eğer bu kıssam-
dan yalnız bu hisseyi çıkarırsam eminim ki küçümsemenden başka bir 
şeye nail olamıyacağım. (…)Asrın muharrirleri, ekseriya, yalnız yazmak 
için yazdıklarını söylüyorlar ve: “Mevzuun ne hükmü var? İfade güzel, 
tatlı ve yeni olsun; bu kâfidir” diyorlar. Sakın beni bu zümreye sokma! 
Benim içimde san’atın ışığından daha yüksek bir alev yanıyor. 

Yazar-anlatıcı, hikâyenin kahramanı Emin’in şahsında, bu değişikli-
ği göstermek istediğini ifade eder. Çünkü Emin yıllarca “dar bir karında 
mahpus” kalmış, sevgilisi ile “fildişinden sur dediği” bir karında yaşamıştı. 

37 Bir Serencam, s. 203. 

38 Age., s. 205-206. 
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Şimdi artık, “engin denizlere” benzeyen “geniş bir varlıkta hür bir zerre 
gibi” dolaşmaktadır ve Emin için “ruha musallat küçük ve şahsî gamların 
hiç hükmü” yoktur. Yakup Kadri, sanat hayatı boyunca “ömrü vefa ederse 
çok kereler bu müthiş mevzua” dönmek ve bu değişimi, dönüşümü eserle-
rinde ele almak istediğini belirterek hikâyesini tamamlar. Yazarın bu ta-
rihten sonra yazdığı eserlerine özellikle romanlarına bakıldığında Hakkı 
Celis (Kiralık Konak) ve Ahmet Kerim’in (Hüküm Gecesi) bu dönüşümü, 
bu değişikliği yaşadığını söyleyebiliriz. Emin’in Balkan Savaşı ile toplum 
değerlerine önem vermesi gibi, Kiralık Konak’ın kahramanı Hakkı Celis 
de Çanakkale Savaşı öncesinde edebiyat anlayışında bir değişim yaşayarak 
“ferdiyetçilik”ten uzaklaşıp “toplum”u ön plana çıkarmıştır39. II. Meşrutiyet 
ve Balkan Savaşı yıllarının anlatıldığı siyasî ve ideolojik karakterli Hüküm 
Gecesi romanında ise Ahmet Kerim’in kendi toplumunu tanımadığına, 
toplumuna yabancılaştığına şahit oluruz40. 

Edebiyat incelemelerinin en eski yöntemlerinden biri de edebî eseri, 
yazarın hayatı ve kişiliği ile açıklamaktır. Edebiyat psikolojisinin alanına 
giren, yazarın biyografisi ile eserleri arasında ilişki kurmak oldukça dik-
katle değerlendirilmesi gereken bir husustur41. Ancak “bir sanatçının mu-
hayyelesi ne kadar kuvvetli olursa olsun, meydana koyacağı eserin mal-
zemesini mutlaka hayattan almak zorunda bulunduğunu inkâr edemezdi” 
diyen Yakup Kadri için hayatı ile eserleri arasında bağlantı kurmak kaçınıl-
mazdır42. Bu bakımdan “Rahmet” hikâyesi de yazarın edebî şahsiyetindeki 
değişimi ortaya koyması açısından dikkate değerdir. 

39 Hakkı Celis’teki değişiklik için bkz.Kiralık Konak, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 161, 
192-193. Niyazi Akı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İnsan-Eser-Fikir-Üslûp, s. 99. Berna Mo-
ran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, s. 145-147. İnci 
Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991, s. 117-118. İnci 
Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), s. 424.

40  Ahmet Kerim’deki değişiklik için bkz. Hüküm Gecesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
288-299., Niyazi Akı, age., s. 101-102., Fazıl Gökçek, “Yaban Romanında Yabancılaşma”, Türk 
Yurdu, c. 21, S. 168, Ağustos 2001, ss. 33-38. 

41  Rene Wellek – Austin Warren, Edebiyat Teorisi, (Çev. Ö. Faruk Huyugüzel), Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2011, s. 102-103. 

42 Yakup Kadri’nin ferdiyetçiliği öne çıkardığı ilk dönem hikâyeleri ile hatıraları arasındaki ilişki 
için bkz. H. Harika Durgun, “Yakup Kadri’nin İlk Dönem Hikâyeleri ile Hatıraları Arasındaki 
İlişki”, Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2010, s. 339-
354. Yakup Kadri’nin romanları ile hatıraları arasındaki ilişki için bkz. Sema Uğurcan, “Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun Hatıraları ile Romanları Arasındaki Münasebet”, Doğumunun 100. 
Yılında Yakup Kadri Karasomanoğlu, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1989, s. 205-
218. 
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“Sanatkâr Aristokratlığı”ndan “Cemiyetle Barışma Yolunda” Yakup Kadri’nin “Rahmet” Hikâyesi 
 

Harika Durgun

Özet

1912-1913 yılları arasında yaşanan Balkan Savaşı, gerek sosyal gerekse kültür hayatımız açısından 
bir dönüm noktası olmuştur. Balkanlardaki ulusların bağımsızlığını ilân etmesiyle Türk fikir haya-
tında da “Türk milliyetçiliği” ön plana çıkmış ve bu akım, Milli Edebiyat’ın temelini oluşturmuştur. 
Balkan Savaşının neticesinde gelişen Türkçülük ve Milliyetçilik fikirleri, bu dönem sanatçılarının 
edebiyat anlayışlarının değişmesinde etkili rol oynamıştır. Başlangıçta Fecr-i Âti topluluğuna katı-
lan ve eserlerinde “ferdiyetçilik”i ön plana çıkaran Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Balkan Savaşından 
sonra Milli Edebiyat akımı içerisinde yer alarak toplum meseleleri üzerinde durmuştur. Özellikle 
1914 yılında kaleme aldığı “Rahmet” hikâyesi, onun edebiyat hakkındaki görüşlerini değiştirdiğini 
gösteren ilk eser olması bakımından önemlidir. Yazar, yaşadığı buhranları ve ruh halindeki değişik-
liği; II. Meşrutiyet devrinin istikrarsızlığını, yönetimdeki başıboşluğu hikâyenin kahramanı Emin’in 
şahsında açık ve net bir şekilde göstermeye çalışmıştır. 

Anahtar kelimler: Balkan Savaşı, Yakup Kadri, “Rahmet”, ferdiyetçilik, toplumsalcılık. 

“Sanatkâr Aristokratlığı”ndan “Cemiyetle Barışma Yolunda” Yakup Kadri’nin “Rahmet” Hikâyesi 
 

Harika Durgun

Abstract

Balkan War, which occured between 1912 and 1913, was a turning point in terms of both our so-
cial and cultural life. With the declaration of the Nations’ independence in the Balkan peninsula, 
“Turkish Nationalism” came to the forefront in the Turkish idea life, as well, in addition, the move-
ment was the basis of The National Literature. The ideas “Turkism” and “Nationalism”, having emer-
ged in the wake of the Balkan War played an effective role in changing the literary understandings of 
the artisans in the period. Yakup Kadri Karaosmanoğlu who firstly attended Fecr-i Ati Group ,and 
adopted to “Individualism” in his works focused on social issues by supporting the National Literary 
Movement after the Balkan War. Especially “Rahmet” story ,written in 1914, is important because it 
is his first work which indicated that he changed his opinions about the literature. The writer tried 
to show his depression and changing mood; instability of The Second Constitutional Era, disorder-
liness of the governance clearly through “Emin” ,the main character in the story.

Key words: The Balkan War, Yakup Kadri, “Rahmet”, Individualism, Socialism
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Muhâceret’de Yazılan Bir Tefsîr  ve Yazarı: 
Adıyaman’lı  Mustafâ Hayrî Efendi �*

Ahmet İnan

Doç. Dr.,  Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

A.Öğrenim Hayatı     

Mustafâ Hayrî Efendi, 1889 yılında Hısnımansûr’da (Adıyaman) doğdu. 
İbtidâiyye ve Rüşdiye’yi Hısnımansûr’da tamamladıktan sonra dört yıl 
Antep’te Abdullah Hoca’dan medrese üsûlü dersler aldı. Hocalarının teş-
viki ile taşra medresesini bırakarak yüksek tahsil görmek üzere İstanbul’a 
gitti.  

Mustafâ Hayrî, gençlik yılarında İstanbul’a geldiğinde medrese tarihin-
de önemli kırılmalar gerçekleşiyordu. Zira 1908 deki II. Meşrutiyet inkila-
bı, medreselerde de yeni bir dönem başlatmış, eski medrese sistematiği 
değişmiş yerine yeni bazı medreseler kurulmuştu. Mustafâ Hayri, önce II. 
Meşrutiyetin eğitim alanındaki ıslahat ruhuyla yeni kurulan Medresetu’l-
Vâizîn’de iki yıl okudu. Bu medresenin kuruluş amacı, İslam’ı yeni bir me-
tod ile anlatacak ve irşâd hizmeti verecek olan misyonerler yetiştirmekti. 
Onun bu medresedeki hocalarından biri de Elmalı’lı Hamdi Yazır idi.   

Mustafâ Hayrî, Medresetu’l-Vâizîn’i bitirdikten sonra Medresetu’l-
Kuzât’a girdi. Tanzimat döneminde, hukuk alanında meydana gelen 
gelişmeler karşısında ihtiyaç duyulan yeni Naip ve Kadı’ların yetiştiril-
mesi amacıyla 1854’de “Muallimhâne-i Nüvvâb” adıyla kurulan bu med-
rese, 1885’de “Mekteb-i Nüvvâb”, 1908’de “Mekteb-i Kuzât”, 1909’ da 
Medresetu’l-Kuzât” adını almıştı.  

Mustafâ Hayrî, öğrenim süresi dört yıl olan Medresetu’l-Kuzât’ı bitire-
rek buradan fevkalade/pekiyi derece ile mezun oldu.   

1 *Bu yazı önemli ölçüde, “Adıyaman’lı Mustafâ Hayrî Efendi ve Tefsiri: el-Muktataf  fî’t-tefsîr, 
Ankara-2003” adlı kitabımızdan özetlenerek oluşturulmuştur.  Kaynaklar için anılan kitabımı-
za bakınız. Ayrıca bkz: Ahmet İnan, TDVİA., 31. Cilt, “Mustafâ Hayri Efendi” maddesi.  
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B. Çanakkale, Makedonya, Bağdat Cepheleri ve Esaret Yılları   

1892 yılında medrese öğrencilerine tanınan askerlikten muafiyet hakkı, 
medreseleri asker kaçakları ile doldurmuş; medreselerin eğitim seviyesini 
düşürmüştü. II. Meşrutiyet’de askerlik hizmeti tüm yurttaşlara zorunlu kı-
lınınca, artık medreseliler de askere alınmaya başlamıştı. Yüksek tahsilini 
II. Meşrutiyetin yeni tip medreselerinde geçiren Mustafâ Hayrî, henüz bir 
görev almaya fırsat bulmadan askere alındı ve 1. Dünya Savaşına katıldı. 
5. Kolordu, 13. Fırka 13. Topçu Alayında Çanakkale muharebesine katıl-
dı. Çanakkale’den İstanbul’a 46. Topçu Alayına tayin edildi ve bu Alay ile 
birlikte önce bir süre Makedonya muharebesine, oradan da aynı Alay’la 
Bağdat Cephesine gönderildi. Burada bütün Alay ile birlikte İngilizlere 
esir düştü. İki yıl, iki ay süren esaret hayatı boyunca, okuma yazma bil-
meyen askerlere okuma yazma öğrettiği, nakledilir. Nihayet İngilizlerle 
yapılan esir mübadelesi anlaşması gereğince İstanbul’a getirilerek serbest 
bırakıldı.   

C. İstanbul’dan Bulgaristan’a  

 İstanbul’a hayli bitâb bir vaziyette ulaşan Mustafâ Hayrî Efendi, bir ar-
kadaşının tavsiyesi üzerine, tebdil-i hava amacıyla Bulgaristan’a gitti. Bu 
dönemde Bulgaristan her ne kadar Osmanlı’dan ayrılmış ise de, önemli 
miktarda Müslüman Türk nüfus ve bu nüfusa ait Osmanlı’dan kalan ku-
rumlar hala yaşamaktaydı. 

Esasen menşe olarak Türk olan Bulgar’ların İslam dini ile tanışmaları 
Osmanlı’dan önce başlamıştır. Tuna Bulgarları Hıristiyan, İdil Bulgarları 
da zamanla Müslüman oldular. Bulgar Hanı Yalvatar oğlu Almış Han, M. 
920 yılında Bağdat’a elçi göndererek, halifeden Bulgar halkına İslam di-
nini öğretecek bilginler ile cami ve kale yapacak mimarlar göndermesi-
ni istedi. Bulgar’ların İslamlaşma sürecini peygamber ve sahabeye kadar 
götüren söylemler varsa da, İdil Bulgaristanı’nın bir İslam Devleti haline 
gelerek İslamiyetin resmi devlet dini haline gelmesi, Almış Han dönemine 
rastlar. İdil Bulgar’ları bir süre Kazan Hanlığına bağlı olarak yaşadılar ve 
halen nesilleri ve dilleri Çuvaşlar ile sürmektedir. Bugünkü Bulgaristan ise, 
Hıristiyan olan Tuna Bulgar’larına dayanır. Bu günkü Bulgaristan’ın futuhâ-
tı, I. Murad (1360-1389) döneminde gerçekleşti. 1393 yılında Yıldırım’ın 
büyük oğlu Süleyman Çelebi’ye bağlı kuvvetler Bulgar baş şehri Tırnova’yı 
ele geçirerek Bulgar Krallığına son verdiler. Fethedilen bu toprakların va-
tan haline getirilmesi için Anadolu’dan Türk göçmenler getirilerek yer-
leştirildi ve kısa zamanda birçok camii, medrese, imâret, kütüphane vb. 
vakıf eserleri tesis edildi. 1789 Fransız İhtilali ve Rusların Panslavist po-
litikalarının etkisi ile Bulgaristan’da iç hareketlilikler başladı. 1828-1829 
Osmanlı-Rus Savaşında Rumeli istila edildi. Sonuçta 14 Eylül 1829 Edirne 
Antlaşması ile kaybedilen toprakların önemli bir bölümü tekrar alındıysa 
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da, çok sayıda nüfus hareketleri meydana geldi ve Bulgar halklarında is-
tiklal düşüncesi oluştu. Osmanlı, 1841 ve 1849 ayaklanmalarını bastırmak-
ta zorlanmadıysa da Avrupa ve Rusya etkisi, olayları kendi akışına bırak-
madı. Gülhane Hatt-ı Hümayunundan faydalanan kilise giderek güçlendi. 
Nihayet 93 Harbi (1877-1878) sonunda Berlin Antlaşması ile (1878) Tuna 
ile Balkanlar arasında Sofya, Niğbolu, Ziştova, Rusçuk, Silistre, Varna, 
Şumnu, Lofça, Tırnova gibi şehir ve bölgeleri içeren Osmanlı Devletine 
bağlı muhtar bir Bulgaristan Prensliği kuruldu. Bu sırada Bulgar hudutları 
dahilinde, bir buçuk milyon civarında Türk nüfusu kalmıştı ki bu o gün için 
büyük bir nüfus idi. Bu sıralarda Filibe, İslimye, Eskizağra, Tatarpazarcığı, 
Burgaz ve Hasköy sancaklarından oluşan Doğu Rumeli Vilayeti de kurul-
muştu. 1885’te bu topraklar da Bulgaristan Prensliğine bağlandı. Böylece 
Bulgaristan’daki Türk nüfusu daha da yükseldi. Uzun süre Osmanlı idare-
sinde kalan Bulgaristan, nihayet Osmanlının II. Meşrutiyet dönemine gir-
mesinden kısa bir süre sonra 5 Ekim 1908’de bağımsızlığını ilan etti. 

Mustafâ Hayrî Efendi, 1920’li yılların başlarında Bulgaristan’a gittiğin-
de Bulgaristan’ın bağımsızlığının üzerinden on küsûr yıl geçmiş; bura-
daki Müslüman azınlık eski rahatlığına kavuşamamıştı. Üstelik 1944’teki 
komünist işgal dönemi Müslüman azınlığı daha da baskıladı. Mustafâ 
Hayrî Efendi’nin Bulgaristan’a gittiği ilk dönemlerde henüz komünist iş-
gal başlamamış; krallık döneminde buradaki Müslümanlar daha rahat bir 
dönem yaşamışlardı. Bu dönemde Osmanlı etkisi hala canlı olarak yaşa-
makta; Osmanlı’dan kalan vakfiyeler varlığını ve misyonunu hala sürdür-
mekteydi. 1908’de Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanması ile vakıflara 
yeni bir statü verilmişti. 1909, 1913 ve 1919 yıllarında vakıflarla ilgili yeni 
düzenlemeler yapıldı. 1919 tarihli “Bulgaristan Müslümanları Müessesât-ı 
Diniyye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi”nin 130. Maddesine uygun olarak 
Başmüftülüğe bağlı “Müessesât-ı Diniye ve Vakfiye Müdürlüğü” kuruldu. 
179. Maddeye göre vakıflardan elde edilecek gelirlerin fazlası bir fonda 
toplanarak fakir çocukların tahsil masraflarında kullanılmaya başlandı. 
1932 yılında, vakıfların ıslahı için Sofya’da bir kongre yapılmıştır.

Mustafâ Hayrî Efendi’nin Bulgaristan’a gittiği yıllarda, buradaki 
Müslüman Türk azınlığın dini tedrisatı vakıflar desteği ile devam etmek-
teydi. Bulgaristan’da Osmanlı bakiyesi önemli sayıda bir topluluklar ve, 
camii, medrese, han, hamam, saat kuleleri gibi birçok yapı bulunmaktaydı. 

D. Şumnu Yılları    

Mustafâ Hayrî Efendi Bulgaristan’a geldiğinde Şumnu Sancağına bağlı 
Karalar Köyünde bir süre Ramazan hocası olarak bulunur. İstanbul’daki 
yıllarından tanıdığı Emrullah Feyzullah Efendi ise tam bu sıralarda 
Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvâb’ın açılması faaliyetlerini yürütmekteydi. 
Emrullah Feyzullah, medresenin eğitim kadrosunu tamamlamaya çalışır-
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ken Mustafâ Hayrî Efendi’nin Şumnu’da bulunmuş olmasını fırsat bilerek 
ona müderris olmayı teklif eder. Mustafâ Hayrî Efendi bu teklifi kabul 
eder ve böylece 1922 de bu medreseye öğretmen olarak atanır. 1939 yılına 
kadar bu medresede görev yapan Mustafâ Hayrî Efendi, burada Arapça, 
Farsa, Ulûm-ı Diniyye, Mecelle, Ferâiz, Fıkıh, İlmu’l-Usul, İ’lâmât-ı Şeri’yye/ 
Usulu’s-Sak ve Ahkâm-ı Evkâf derslerini okutmuştur. Mustafâ Hayrî Efendi 
aynı zamanda Medresetü’n- Nüvvâb’ın Âliye kısmının müdürlüğünü de 
yapmıştır. 

Mustafâ Hayrî Efendi eğitimde ve askerlik görevinde bulunması sebebi 
ile Şumnu’ya yerleşinceye kadar evlenememişti. Şumnu’da ikamet eden 
Tokoğlları aliesine mensup, rüşdiye mezunu ve Şumnu’da bir süre ilk mek-
tepte Kur’an muallimesi olarak hizmet etmiş olan Cemile Hanım ile evlendi. 

E. Sofya Yılları

Mustafâ Hayrî Efendi 1939 yılında Şumnu’daki görevini sürdürürken 
oradan Sofya Başmüftülüğü’ne bağlı Şer’i Divan-ı Âli Hey’et azalığına 
(Din işleri yüksek kurulu üyeliği) naklen atandı ve bu görevi sebebi ile 
Sofya’ya yerleşti. 1965 yılına kadar yaklaşık 26 yıl buradaki görevini sür-
dürdü. Mustafâ Hayrî Efendi’nin Fıkhın furuatı ile ilgili olarak yazdığı “el-
Muktataf [fi’l-Fıkh]” adlı eserinin kapağında “Sofya Müftüsü” ibaresi yer 
almaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Mustafâ Hayrî Efendi bir taraftan Sofya 
Başmüftülüğünde din işleri yüksek kurulu üyeliği görevini yaparken aynı 
zamanda Sofya Müftülüğü görevini de bir süre deruhte etmiştir. 

 Mustafâ Hayrî Efendi 1922 yılından 1965 yılına kadar 43 yıl Bulgaristan’da 
Müslüman Türk azınlığı arasında dini hizmet verdi. Bir yandan Müslüman 
azınlığın eğitim, bürokrasi ve hukuksal sorunları ile uğraşırken, diğer yan-
dan birçok eser yazdı. Fıkıh ile ilgili yazdığı eser Sofya’da ki Medresetü’n-
Nüvvâb matbaasında 1941 yılında basılmıştır. Bu kitap Fıkhın furuatı ile 
ilgili olup 120 sayfadan oluşmaktadır, eserin dili Arapça’dır. 

Mustafâ Hayrî Efendi Sofya’ da ikamet ettiği yıllarda el-Muktataf fi’t-
Tefsîr  adlı tefsirini yazmış, ama hayatta iken bu eserini basmaya fırsat 
bulamamıştır. Ancak bu eser vefâtından sonra 5 cilt olarak Lübnan’da 
Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin tahkiki ile yayınlanmıştır. Mustafâ Hayrî 
Efendi’nin bu iki basılı eseri dışında Luğatu’t-Tıbb, Mecmuat’ül-Fevâid adlı 
eserleri ve Müslüman çocuklar için yazdığı bir ilmihal kitabı bulunmakta-
dır. 

F. Anavatan’a Dönüşü ve Vefâtı

Krallık döneminde nisbeten rahat yaşayan Bulgaristan Müslüman Türk 
azınlığı, 1928’de ki yönetim değişikliğinden sonra daha fazla devlet bas-
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kısına maruz kaldı. Bu nedenle yoğun göçler yaşandı. 1950’de üç ay 
zarfında 250 bin Türk’ün Bulgaristan’dan Türkiye tehciri kararı çıkın-
ca 160 bin Türk arazi ve emlakini bırakarak anavatana geldi. Mustafâ 
Hayrî Efendi’nin aile fertleri de muhaceretlerde Türkiye’ye dönenler-
dendi. Bu nedenle görevini sürdürmek için Sofya’da bir süre tek başına 
ikamet etmek zorunda kaldı. 1965 yılında serbest göçmen statüsü ile 
Türkiye’ye dönerek ailesine kavuştu. Ömrünün son 5 yılını İstanbul’da 
ailesi ile birlikte geçirdi. 30.03.1970 tarihinde gece saat 22 sularında 
Beyoğlu İlkyardım Hastanesinde mide kanaması geçirerek vefât etti. 
Fatih Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından 
sonra, Topkapı Eski Kozlu Mezarlığına defnedildi.

G. Yetiştirdiği Öğrenciler

Mustafâ Hayri Efendi, Bulgaristan Türklüğünün en önemli eğitim ku-
rumu olan Nüvvâb’daki hocalığı esnasında yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 
Bu öğrencilerden bazıları Türkiye’ye göç ederek Türkiye’deki din eği-
timine çok büyük hizmet sundular. Burada Mustafâ Hayri Efendi’nin 
Türkiye’de tanınmış olan bazı öğrencilerine yer vereceğiz. 

1.Ahmed Davudoğlu

1912’de Bulgaristan’da doğdu. 1936 yılında Medrestü’n-Nüvvâb’ın, Âli 
kısmını  bitirdikten sonra Mısır’a giderek Ezher Üniversitesinin Şeria 
Fakültesini bitirdi. Mısır dönüşü, Nüvvâb’ın lise ve yüksek (Âli) kısmına 
muallim olarak atandı. 1944 Rus işgali döneminde Nüvvâb’ın müdürü 
istifa edince Davudoğlu, buraya müdür olarak atandı. İki yıl sonra ko-
münist rejim tarafından tutuklandı. İşkenceye maruz kaldı. 1949 yılının 
son gününde dört kişilik aile efradı ile Türkiye’ye döndü ve zamanla 
Türkiye vatandaşı oldu. Bir süre Vaiz ve Müftü olarak çalıştı. 1953 yılın-
da Fatih kütüphane memurluğuna geçti. 1959’da İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü öğretim üyesi ve müdür yardımcısı oldu. Bir süre sonra buraya 
müdür oldu. 1968’de yaptığı bir konuşma nedeniyle bir süre hapis yattı 
ve Kırşehir’e dört ay mecburi iskana tabi tutuldu. 1971’ de emekli oldu. 
İbn Abidin’in Reddu’l-Muhtar adlı eserini ve Sahih-i Müslim’i Türkçe’ye 
çevirdi. Ayrıca bir Kur’an meali yazdı. 1983’te İstanbul’da vefât etti.

Ahmed Davudoğlu, Ölüm Daha Güzeldi  adıyla kaleme aldığı ha-
tıratının sonunda “Vasiyyetim” başlığı altında hocası Mustafâ Hayri 
Efendi hakkında şu cümlelere yer vermiştir: 

“(…) Merhum üstadım Adıyaman’lı Mustafâ Hayri Efendi Hazretleri 
ömrü boyunca iman-ı kamil ile çene kapamayı niyaz etmiş; talebesine 
ve dostlarına bu hususta vasiyetlerde bulunmuş; dualarını rica etmiştir. 
Allah rahmetini gani etsin.”     
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2. İbrahim Tanır

1912’de Bulgaristan’da doğdu. 1937’de Nüvvâb’ın Ali kısmından me-
zun oldu. 1941’de Vidin’de Rüşdiye’de öğretmenlik yaptı, daha sonra 
1950’ye kadar Nüvvâb’da öğretmenlik yaptı. 1951 yılında Türkiye’ye 
göç etti Bursa’da Orhan Gazi, İstanbul’da Fatih, Millet ve Süleymaniye 
kütüphanelerinde çalıştı. Şumnu’da ki ikameti yıllarında Mustafâ Hayri 
Efendi’nin büyük kızı Fatma (Âliye) hanımla evlendi. 2001 yılının son 
ayında İstanbul’da vefât etti.

3. Osman Kılıç

1920 Bulgaristan doğumlu olan Osman Kılıç, 1943 yılında Nüvvâb’ın 
Âli kısmını bitirerek Şumnu’daki Kıllak Türk İlk Mektebinde öğretmen-
liğe başladı. Bir süre Rüşdiye’de öğretmenlik yapan Kılıç, 1946 yılında 
Nüvvâb’a öğretmen olarak atandı. 1948 yılında, Nüvvâb müdürlüğüne 
vekalet ederken, dönemin Bulgar hükümeti tarafından idama mahkum 
edildi ve idam kararı temyizen tasdik edildi. 1953 yılı sonlarında Bulgar 
Meclisi, idama mahkum olan Türklerin cezalarını müebbede çevirdi. 
1962 yılında mahkumiyeti sona erdi. 1965 yılında Türkiye’ye göç ede-
rek Türk vatandaşı oldu. Türk hariciyesine önemli katkıları olan Osman 
Kılıç, Kader Kurbanı adlı 600 küsûr sayfalık hatıratında Bulgaristan 
Müslüman Türk azınlığının bilhassa komünist rejimde çektiği ızdırab-
larını dile getirmiştir. 

Osman Kılıç Nüvvâb’daki ilk yıllarında Mustafâ Hayrî Efendi’den 
ders almıştır. Ancak Mustafâ Hayrî 1939 yılında, Nüvvâb’dan ayrılarak 
Sofya Başmüftülüğü’ndeki görevine gitmiştir. 

 4.  Osman Keskioğlu

1908 Bulgaristan doğumlu olan Keskioğlu, 1936 yılında Nüvvâb’ın 
Âli kısmını fevkalade diploma ile bitirdikten sonra Mısır’a giderek 
Ezher’de okudu. Döndükten sonra 10 yıl Nüvvâb’da öğretmenlik 
yaptı. 1950’de Türkiye’ye göç etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalıştı. Bir süre Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyeliği yaptı. 1989 yılında vefât etti. Osman Keskioğlu birçok eser 
yazdı. İslam Dünyası Dün ve Bugün adlı eseri 1964 yılında Ankara 
Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Yayınları arasında çıktı. Ali Himmet Berki 
ile birlikte yazdığı Hatemü’l-Enbiya adlı eseri yayınlandı. Muhammed 
Ebu Zehrâ’nın Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet Bin Hanbel ve 
İmam Şafiî dizisini tercüme etti. Ayrıca Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku. 
Hz. Ebubekir, Hz. Osman, İmam-ı A’zam, Kur’an Tarihi, Müslümanların 
İlim ve Medeniyete Hizmetleri, Nüzûlünden Günümüze Kur’anı Kerim 
Bilgileri adlı eserleri yayınlamıştır. 
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5. Diğer Bazı Öğrencileri

 Mustafâ Hayfi Efendi’nin Türkiye’de temâyüz etmiş bazı talebeleri 
de şunlardır: Hafız Nafiz Konuk, Mehmet Halil Öztürk, İsmail İbrahim 
Akdere, Muharrem Develioğlu. Nüvvâb’dan talebesi olan Akif Osman 
ise daha sonra Bulgaristan Başmüftüsü olmuş; ikisi Sofya’da mesai ar-
kadaşlığı yapmışlardır. 

H. Akrânları

Mustafâ Hayrî Efendi’nin gerek öğrencilik yıllarında gerek 
Bulgaristan’daki Müslüman Türklerin arasında birçok mesai arkadaşı 
olmuştur. Onu daha iyi tanıyabilmek adına bazı akranlarını burada zik-
retmeyi uygun gördük. 

1.Emrullah Feyzullah Efendi

1877 yılında Şumnu’da doğdu. Silistre’de medresede okuduktan sonra 
İstanbul’a geldi. İstanbul Daru’l-Funûn İlahiyât Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra 1913 yılında Bulgaristan’a döndü. I. Dünya savaşına katıldı, savaş-
tan sonra Bulgaristan’a tekrar döndü ve 1922’de Nüvvâb Medresesi’ni 
kurarak uzun yıllar burada müdürlük yaptı. Emrullah Feyzullah Efendi, 
aslen Malatya’dan Bulgaristan’a göç etmiş bir ailenin çocuğudur. 
Bilindiği üzere Hısnımansur (Adıyaman) da önceleri Malatya’ya bağlı 
bir ilçeydi. Bu bakımdan Mustafâ Hayrî Efendi 1908 yılında yüksek tah-
sil için İstanbul’a giderken o yıllarda İstanbul’da öğrenci olan Emrullah 
Feyzullah Efendi ile tanışmış olması ve doğal olarak hemşehrilik sâiki ile 
güçlü bağlantılar kurmuş olması muhtemeldir. Nitekim Mustafâ Hayrî 
Efendi’nin Nüvvâb’a müderris  olmasını sağlayan Emrullah Feyzullah 
Efendi’dir.

2.Yusuf Ziyâeddin Ersal

Kafkas asıllı bir ailenin bir çocuğu olarak 1888’de Düzce’de doğdu. 
İstanbul Medreselerindeki öğreniminden sonra Mısır’a gitti. Ezher’de 
Muhammed Abduh ve diğer Ezher ulemasından ders aldı. Ezher’den 
sonra bir süre Düzce’de müftülük yaptı. Bilahare Bulgaristan’a gitti ve 
Nüvvâb’da hoca oldu. Emrullah Feyzullah Efendi vefât edince 1941’den 
1954’e kadar Nüvvâb’da müdür olarak görev yaptı. 1945’de müdürlük-
ten alındı, ama 1948 yılında emekli oluncaya kadar Nüvvâb’da öğret-
menlik yapmaya devam etti. 1950 yılında Türkiye’ye göç etti ve Diyanet 
İşleri Başkanlığında çalıştı. 1961 yılında vefât etti. Ardından önemli dini 
yayınlar bıraktı. 
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Başmüftü Süleyman Faik Efendi, Süleyman Sırrı Efendi (Tokay), 
İsmail Ezherli’ de Mustafâ Hayrî Efendi’nin akranları arasında yer alır.  

I. Tefsîrinin Serencamı

Mustafâ Hayrî Efendi’nin Arapça olarak kaleme aldığı tefsirinin yazımı-
nı 15 Nisan 1964 yılında Sofya’da tamamladığı, tefsirinin el yazmasının 
sonunda yer alan tetimme bölümünden anlaşılmaktadır. 1965 yılında 
Türkiye’ye döndüğünde, Bulgar yetkililer eserin Türkiye’ye girişinde 
bazı problemler çıkarmışsa da sonunda kendi el yazısı ile yazdığı tefsi-
rin yazma nüshasını kendisi ile birlikte Türkiye’ye getirmeye muvaffak 
olur. Mustafâ Hayrî Efendi, yazma sayfalarla 3000 sayfayı aşan bu tef-
sirini, sağlığında basma imkanı bulamamış, ancak yakınlarına bu tefsiri 
basmalarını vasiyyet etmiştir. Müfessirimizin vefâtından yaklaşık on yıl 
sonra, 1980’li yılların başında Müfessirimizin yakınlarından Şerif Bucak, 
hac maksadıyla Mekke’ye gittiğinde yazma haldeki 3000 küsûr sayfalık 
bu tefsiri Muhammed Ali es-Sâbûnî’ye takdim eder. es-Sâbûnî, bu ese-
rin kamil manada bir tefsir olduğunu anlar ve görüşmeler devam eder. 
Nihayet eser es-Sâbûnî tarafından tahkik edilerek 1996 yılında beş cilt 
halinde Lübnan’da basılır. Ancak es-Sâbûnî’nin tahkiki mâlesef tefsirin 
orijinalini yansıtmaktan çok uzaktır. Biz, “Adıyaman’lı Mustafâ Hayrî 
Efendi ve Tefsiri: el-Muktataf fî’t-tefsîr” adlı kitabımızda, es-Sâbûnî’nin 
tahkikinin tahkik denilmeyi hak etmediğini isbat etmeye kâfi gelecek 
kadar hatalarını ortaya koyarak, eserin hala tahkik edilmeyi beklediği-
ni belirttik. Ayrıca anılan tefsirin 3000 küsûr sayfalık yazma halini diji-
tal ortama kaydederek CD’lerini, başta Diyanet İşleri Başkanlığı, İSAM 
ve IRCICA gibi kurumlara göndererek eserin orijinalinin, emin ellerde 
muhafaza edilmesini sağladık.  

Sonuç

Ulus-Devlet öncesi imparatorluk yapılanmasındaki muhaceretler daha 
çok, yapılan askeri futûhâtlardan sonra bölgenin kültürel anlamda da 
fethedilmesi amacına matuf idi. Selçuklu mirası üzerine Asya’da kuru-
lan Osman’lı devleti, zamanla Balkanlar’da da askeri futuhâtlar yaptı 
ve Anadolu’dan Türk boylarını buraya iskan ederek, bu bölgede daha 
önceden de varolan İslam kültürünü güçlendirdi. Önemli bir Balkan 
ülkesi olan Bulgaristan,  I. Murad zamanında fethedildikten sonra böl-
geye Türk boyları iskan edildi ve burada kısman var olan İslam kültürü 
daha da canlandırıldı. 1908 inkilâbı ertesinde Osmanlı’dan bağımsız-
laşan Bulgaristan’da Osmanlı’dan kalan birçok kurum bulunmaktaydı. 
Bu kurumlar bir süre ayakta kalabildi. Bilhassa Krallık döneminde nis-
peten daha rahat olan Müslüman Türkler, 1944  deki komünist işgal 
döneminden sonra büyük baskılara maruz kaldı ve bu defa adeta ter-
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sinden göç dalgası başladı. Zamanında Anadolu’dan buraya iskan yo-
luyla göç ettirilerek buranın İslamlaştırılmasını sağlayanların torunları 
bu defa buradan Anadolu’ya tekrar göçe zorlandı. 

Mustafâ Hayrî Efendi, Anadolu’dan Balkanlara doğru göç ederek 
Bulgaristan’da adeta bir mini Osmanlı toplumu oluşturan kervana ka-
tılmak üzere 1920’li yılların başlarında Bulgaristan’a göçerek ömrünün 
43 yılını buradaki Müslüman Türk azınlığa hizmet vererek geçirmiştir. 
Bulgaristan’daki Müslüman azınlık arasında “Kürt Mustafâ Efendi” 
diye tanınan Mustafâ Hayrî Efendi, göçmen Türk topluluğundan bir 
ailenin kızı ile evlenerek bu toplulukla bütünleşmiştir. Sofya’da yazı-
mını tamamladığı tefsir, onun ilmi kişiliğinin yüceliğinin en büyük ni-
şanesidir. 

Mustafâ Hayrî Efendi, iki defa muhacir olmuştur. Birincisi, 1929’le-
rin başlarında anavatanından Bulgaristan’a olan muhacereti. İkincisi 
de 1965’ te Bulgaristan’dan tekrar anavatana muhacereti. 

“Bulgar Göçmeni” olarak bilinen kardeşlerimizin hemen hemen hep-
sinin ortak kaderi, iki defa muhaceret etmiş olmalarıdır. İlkinde, impa-
ratorluğun sevki ile kültürel fetih amacıyla Anadolu’dan Bulgaristan’a 
göçüş. İkincisinde Bulgar rejiminin zoru ile Bulgaristan’dan tekrar 
Anadolu’ya göçüş. Bütün bu muhâceretler sürecinde büyük bir “mu-
haceret literatürü” oluşmuştur. Biz bu yazımız ile Balkan muhaceret 
literatürü”nün önemli bir simâsını ve tefsiri başta olmak üzere ortaya 
koyduğu sair eserlerini bir kez daha sirküle ettik. Kuşkusuz Balkan mu-
haceret literatürünün Türkiye’de gerek örgün gerek yaygın din eğiti-
mine de büyük katkısı olmuştur.               
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Balkanları İttihatçılar mı Kaybetti?

Öner Buçukcu

1908’de Meşrutiyet’in İlân edilmesi için bağlı bulunduğu kuvvetler-
den ayrılarak dağa çıkan, bu uğurda adam öldüren, devlet görevlile-
rini yıldıran gerektiğinde dağa kaldıran Resneli Niyazi Bey ve taburu-
nu harekete geçiren en önemli amillerden birisi Rus Çarı ile İngiltere 
Kralı’nın Reval’de bir araya gelmeleriydi. Avrupa güç dengesinin çok 
önemli bu iki ülkesinin monarklarının biraraya gelmeleri sonrasında 
ortalığa yayılan iki ülkenin Makedonya sorunu üzerinde anlaştıkları 
şayiası, 1908 yılı başlarından itibaren yavaş yavaş görünür olmaya baş-
layan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sivil ve asker mensupları arasında 
ciddi bir huzursuzluk meydana getirmişti. Çeşitli olayların da etkisiyle 
gittikçe etki alanını genişleten olaylar neticesinde 23 Temmuz 1908 
günü Makedonya’da Meşrutiyet top atışlarıyla ilân edildi. İstanbul, 
yani Osmanlı Devleti’nin başkenti bu durumu ertesi gün, Sultan’ın 
Meşrutiyet’i kendi ihsanı gibi gösterebilmek maksadıyla gazetelerde 
yayınlanan ufacık haber sütunlarıyla öğrenebilmişti. Makedonya’yı 
kaybetmemek için devrim yapan, suikastler tertipleyen, gözünü bu-
daktan sakınmayan İttihatçıların siyasal sistem içerisinde oldukları bir 
dönemde Balkan Savaşları’nın patlak vermesi ve Edirne dâhil neredeyse 
bütün bir Rumeli’nin kaybedilmesi, özellikle Türkiye’deki muhafazakâr 
/ sağ / islâmcı çevreler tarafından İTC tarafından izlenen yanlış politika-
ların bir sonucu olarak değerlendirildi. Peki, ama hakikaten Rumeli’yi 
İttihatçılar mı kaybetti? Provokatif ve kısmen retrospektif bir nitelik 
taşıyan bu soruya sağlıklı cevap verilebilmesi tarihsel sürecin gözden 
geçirilmesiyle mümkün olabilir.

Devletlerarası İlişkiler ve Uluslararası İlişkilerin Ekonomipolitiği
Bugün içinde yaşadığımız dünyanın kökenleri daha çok 16.yy dünyasın-
da yatmaktadır. “II. Philipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası” 
başlığını taşıyan eserinde Fernand Braudel 16.yy dolaylarında Akdeniz 
“havzasında” bir dünya-ekonomisi sisteminin hatlarının belirginleşme-
ye başladığını öne sürmektedir. Dünya-ekonomisi derken içinde bir iş 
bölümü olan ve bu yüzden temel ya da aslî malların dikkate değer bir 
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büyüklükte içsel mübadelesinin yapıldığı ve sermaye ve emek akışları-
nın gerçekleştiği büyük bir coğrafya alanı kastedilmektedir. Bu dünya 
ekonomisinin ayırt edici yanı birleştirici bir politik yapıyla sınırlandırıl-
mamış olmasıdır. Dünya-ekonomisi içinde pek çok politik birim vardır 
ve bunlar modern dünya sisteminde devletlerarası bir sistemde gevşek 
bir biçimde karşılıklı olarak birbirlerine bağlanmışlardır (Wallerstein, 
2005; 45). 16.yy’da belirginleşmeye başlayan kapitalist dünya-ekono-
misi dünyanın o güne kadar tecrübe ettiği ilk dünya-ekonomisi modeli 
değildir ancak en uzun süren dünya-ekonomisi modeli olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasına giden süreçte önemli bir aralığı 
ifade eden 19.yüzyıl Osmanlı Devleti’nin en uzun ortak sınırlarının 
bulunduğu Avrupa’da “sanayileşme” çağına ve kabaca 16.yy sonların-
da bir analiz birimi olarak belirmeye başlayan kapitalizmin o döneme 
kadarki en ileri safhasının tecrübe edildiği döneme rast gelmektedir. 
İslâm medeniyetinin siyasî ve kültürel örgütlenme anlamında en mü-
tekâmil hali olarak nitelendirilen ancak sistemsel açıdan eklektik bir 
yapı arzeden Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde dayandığı bir ta-
kım kurum ve kavramların yozlaşmasıyla eş zamanlı ilerleyen bir geri-
leme döneminin yanında, sınırların hemen öte tarafında, müthiş bir 
iktisadî ve siyasî hareketlilik dikkati çekmektedir. Avrupa’nın düşünsel 
anlamda bir dönüşüm yaşamaya başlaması ve Katolik kilisesinin siyasî, 
toplumsal ve iktisadî alandaki şekillendiriciliğinin sarsılmasıyla önceki 
dönemlerden beri biriktirilmekte olan teknolojiye ilişkin bilgilerin pra-
tiğe dönüştürülmesinde ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Bununla birlikte Britanya, Belçika ve Ren Vadisi’nde tutuştuktan 
sonra hızla Avrupa sisteminin her köşesine yayılan “modernleşme ve 
sanayileşme” yangınının, Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın Hıristiyan 
bölgelerini dahi için için yakarken, “Müslüman alanın asbestlenmiş 
ucuna gelince” aniden sönmüş olması (Jones, 2008; 103) Avrupa ile si-
yasî, iktisadî ve kültürel alış-veriş içerisinde olan, Avrupa’nın doğusun-
daki en uzun sınırları teşkil eden Osmanlı Devleti’nin “modernleşme ve 
sanayileşme” sürecinde edilgin bir rolde olması 20.yy öncesi tarihin en 
ilginç sorunsallarından birisi olarak hala önümüzde durmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin kapitalist bir ekonomik düzene ve dolayısıyla 
sanayileşme sürecine geçişine engel teşkil ediyor gibi gözüken ve eşit-
siz gümrük tarifeleri oluşturan 1838 İngiliz-Osmanlı Ticaret Antlaşması 
gibi süreci derinden etkileyen ve kapitalist ekonomiye geçişte engel-
leyici vasfıyla öne çıkan bir takım gelişmeler olmakla birlikte (Timur, 
1996; 181-206) bu gelişmelerden hiç birisi neden Osmanlı Devleti’nin 
özellikle Müslüman bölgelerinin hemen yanı başındaki bir coğrafya-
da yaşanan köklü iktisadî değişikliklere eklemlenemediğini açıklamaya 
yetmemektedir. 
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Sanayi devriminin temelinde denizaşırı sömürge ve azgelişmiş pa-
zarlar üzerinde yoğunlaşma; bunları kimseye kaptırmamak için verilen 
mücadele yatmaktadır. Britanya bu mücadeleyi 1766’da Çin’le yapılan 
ticarette Hollanda’yı safdışı bırakarak ve 1780’lerde Afrika’dan götü-
rülen köleler üzerinden yapılan ticarette Fransız tüccarları geçerek ka-
zanmıştır. Bu bağlamda Britanya’nın sınai ekonomisi azgelişmiş dünya 
ile kurduğu iktisadî ilişkilerden doğmuş ve 19.yy boyunca tarihî biçimi-
ni korumuştur. Bu dönem boyunca ödemeler dengesini ticaret ve de-
niz taşımacılığı sağlamış, uluslararası iktisadî ilişkilerin temelini İngiliz 
imalat ürünlerinin deniz aşırı ülkelerin ilkel ürünleriyle mübadelesi 
oluşturmuştur (Hobsbawm, 2005(a); 50).

Sanayi devriminin kıvılcımının İngiltere’de yakılmış olması 
İngiltere’nin toplumsal, siyasal ve iktisadî yapısıyla yakından ilgili ol-
makla birlikte yalnızca bu etmenler çerçevesinde anlaşılıp açıklanabi-
lirlikten uzaktır. Çünkü Britanya, bazıları sanayileşme potansiyeline 
sahip ya da bunu “arzulayan” birkaç gelişmiş bölgeyi, bağımlı ekono-
miye sahip bölgeleri ve bunun yanı sıra Avrupa ile henüz ciddi ölçüde 
ilişkiye girmemiş kenar bölgeleri de içeren iktisadî bir ilişkinin parçası 
durumundaydı (Hobsbawm, 2005(a); 33). Diğer taraftan sanayileşme 
için gerekli koşullar 18.yy Britanya’sında vardı ya da kolaylıkla hazır-
lanabilir durumdaydı: Sermaye kıtlığı yoktu, köylülük sosyal bir yapı 
olarak parçalanmak üzereydi, büyük bir nüfus artışı dolayısıyla ucuz 
işgücü imkânı mevcuttu ve birçok bakımdan ülke tek bir ulusal pazar 
haline gelmişti (Hobsbawm, Sanayi; 36-40, Polanyi, 1986; 57-65).

Korunmuş bir iç pazar ve gelişen üretim teknolojisi ile birlikte yo-
ğun seri üretim, mamul malların pazarlanması sorununu ortaya çıkar-
dı. Britanya’nın 18.yy’daki politikası sistematik saldırı biçiminde oldu. 
Britanya bu dönemde girdiği beş büyük savaştan yalnızca bir tanesinde 
savunma pozisyonundaydı. Bir yüzyıl kadar süren kesintili savaş döne-
minin Britanya açısından sonucu tarih boyunca hiçbir devlet tarafından 
kazanılmamış büyük bir zafer oldu. Britanya deniz aşırı sömürgeler 
ve dünya çapında bir donanma gücü tekeline sahipti.  Donanmanın 
tonajı 1685’te 100,000 ton iken 1760’ta 325,000 ton dolaylarındaydı 
(Hobsbawm, 2005(a); 46).

İngiliz ihracat sanayisinin hammaddesinin tümü tropikal ve astro-
pikal bölgelerden ithal edilirken mamulleri de büyük oranda dışarıya 
satılıyordu. 18.yy sonlarından itibaren pamuklu üretimi sanayi üretimi-
nin en büyük bölümünü; 1805’te üçte ikilik kısmını ihraç eder duruma 
gelmişti. Bu gelişmenin temelinde ihraç sanayilerinin iç talebin artış 
hızına bağlı olmaması yer alıyordu. Bununla birlikte dış talebe dayalı 
ihracat sanayinin verimliliğinin artması “istikrarlı” alıcıların varlığına 
ve dış talebin büyümesine bağlıydı. Bu durum savaş ve sömürgeler yo-
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luyla yeni pazarların ele geçirilmesi zorunluluğunu beraberinde geti-
riyordu. Ancak ihracat sanayi için sadece yeni pazarları sömürebilecek 
bir ekonomiye değil savaşı sürdürmeye ve sömürgeleştirmeye hazır bir 
devlete ihtiyaç vardı. Britanya bu ihtiyacı karşılayabilecek biçimde ör-
gütlenmiş bir devlet sistemine ve motivasyona sahipti.

Britanya 18.yy’a girilirken iktisadî göstergeler bakımından aynı ka-
tegoride değerlendirilebileceği ülkelerden bu bağlamda net bir biçim-
de ayrılıyordu. Britanya dış politikasını iktisadî hedeflere tabi kılmaya 
hazır durumdaydı ve savaşlardan beklentisi ticaret ve hemen hemen 
aynı anlama gelen denizlerle ilgiliydi (Hobsbawm, 2005(a); 45). Öte 
yandan İngiltere’nin toplam demir tüketimi 1720’de 50000 tondan 
daha azdı, hatta sanayi devriminin epeyce yol almasından sonra bile 
100,000 tondan fazla değildi. Demir üretim ve tüketiminde esas artış 
demiryolu döneminde gerçekleşti (Hobsbawm, 2005(a); 44).

İngiltere’nin sanayileşme ekseninde bir dış politika izlemesi etkisini 
özellikle ihracat sanayi üzerinde gösterdi. İngiltere’de ihracat sanayile-
ri çok daha farklı ve potansiyel olarak çok daha devrimci faaliyet gös-
terdiler. 1700 ile 1750 arasında iç pazara yönelik sanayiler üretimlerini 
%7 arttırırken ihracat sanayii üretimlerinde %76 arttı. İşte İngiltere’de 
sanayileşme ateşini tutuşturan kıvılcım bu gelişme oldu. Sanayi devri-
minden bahseden kabaca pamuktan bahsediyor demektir. İlk sanayi-
leşen ürün olan pamuklu üretimi esas olarak denizaşırı ticarete dayan-
maktaydı. 

Esasen İngiliz sanayi devrimi ne yalnızca pamuk ne de dokuma ürün-
leri demekti ve pamuk birkaç nesil sonra öncü rolünü kaybetti. Bununla 
birlikte pamuk sınai değişimin hızını belirliyordu ve sanayileşme olma-
saydı var olamayacak olan bölgelerin temelini oluşturdu (Hobsbawm, 
2005(a); 52). 1770’e kadar olan dönemde İngiltere’nin pamuklu ihraca-
tının % 90’ı sömürge pazarlarına, daha çok da Afrika’ya yapıldı. İngiliz 
pamuklusu 19.yy ortalarından itibaren ise esas piyasasını Hindistan ve 
uzak doğuda buldu. İngiliz pamuklu sanayi, döneminde kesinlikle dün-
yanın en iyisiydi ancak üstünlüğünü rekabet gücünden değil, sömürge 
ve azgelişmiş ekonomilerin pazarlarında Britanya İmparatorluğu’nun, 
Britanya donanmasının ve Birtanya’nın ticari üstünlüğünün kendisine 
sağladığı tekel konumundan elde etti (Hobsbawm, 2005(a); 54).

İhracatta 1750 sonrasında görülen büyük artış sanayiye hız kazan-
dıran gücü sağladı, 1750-1770 arasında pamuklu ihracatı on kat artış 
kaydetti. 1790’dan itibaren pamuklu üretiminin büyük bölümü ihraç 
edildi, bu oran 19.yy içerisinde üretimin %90’ına kadar ulaştı. Böylece 
pamuk, azgelişmiş dünya ile karakteristik ilişkisini kurdu ve bu ilişki-
yi çeşitli dalgalanmalara rağmen koruyarak güçlendirdi. Hammaddesi 
1790’a kadar batı Hint adalarındaki köle emeğine dayalı üretim; bu 



Tartışma / Kitabiyat 227

Ta
rt

ış
m

a 
/ 

K
it

ab
iy

at

tarihten itibaren de Güney Amerika’da köle emeğine dayalı üretim 
sağladı (Hobsbawm, 2005(a); 54).

19.yy başlarında fabrikalarda gaz lambalarının da kullanılmasıyla 
çalışma süreleri uzamış, sermaye birikimi ihracat oranlarının da tesiriy-
le ciddi biçimde artmıştı. Gittikçe şişkinleşen sermaye ekonomik yapı 
üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Bu dönemde pamuklu sanayinde 
gelişmeler yaşanırken sanayi devriminin ikinci aşamasının gerçekleş-
mesi için gereken kömür üretim ve tüketim düzeyi ile demir üretim ve 
tüketim düzeyine henüz ulaşılabilmiş değildi. 

İşçiler üzerindeki sömürünün gittikçe artması İngiliz işçisinin fab-
rikalardan çekilmesi ile sonuçlanmış; üretim daha çok kadınlar ve ço-
cuklar eliyle gerçekleştirilir bir hal almıştı. Bu süreç içerisinde kentleş-
me oranlarının artması hem demir üretiminde hem kömür üretimine 
önemli miktarda artışlar getirmeye başladı. Napoleon savaşları sonra-
sında İngiltere, yeni sanayileşen ülkelerle olan demir ticaretini arttıra-
rak demir için iyi bir ihracat pazarı bulmuştu. Üretimin %15-20 civarı 
dış pazarlarda alıcı bulabiliyordu. Ayrıca İngiliz ekonomisi için demir 
yalnızca makine ve teçhizat açısından değil köprü, boru, inşaat malze-
meleri ve mutfak gereçleri için de bir pazar meydana getirmiş durum-
daydı (Hobsbawm, 2005(a); 65).

1840 sonrasında tekstile dayalı İngiliz sanayileşmesi yerini demiryo-
luna dayalı bir sanayileşmeye terk etmeye başladı. Bu durum pamuk 
sanayinin gelişiminden daha devrimci bir gelişmeydi ve sanayi devri-
minin ileri bir safhasına işaret ediyordu. 1850’li yıllara gelindiğinde 
İngiliz demiryolu sistemi kaba hatlarıyla neredeyse tamamlanmış gi-
biydi. Esasen malların karadan taşınmasının maliyetini düşürmek için 
18.yy başlarından itibaren ülke içi taşımacılıkta çok önemli boyutta ve 
masraflı iyileştirmelere gidilmişti. Bu iyileştirmeler neticesinde taşıma 
maliyetleri arasında eski ve yeni arasındaki maliyet farkı, bu alanda ya-
pılacak büyük yatırımları kesin biçimde karlı kılacak kadar büyümüştü. 
Denize ve akarsulara inşa edilen kanallar Liverpool ve Manchester ya 
da Birmingham arasında yapılan taşımanın maliyetini % 80 oranında 
azaltmıştı (Hobsbawm, 2005(a); 42-43).

Demiryolu hatlarının tamamlanması kırsal kesimlerin de etkin bir 
biçimde pazara dâhil olmalarıyla neticelenmesi demekti. 1830 / 40’a ka-
dar devam eden sanayi devriminin birinci aşamasında oluşan sermaye 
birikiminin ekonomi üzerinde yarattığı baskı da sermayenin demiryolu-
na kaymasıyla birlikte önemli oranda kırılmış oldu. Neticede 1840-1860 
arası dönemde İngiliz ekonomisi daha önce hiç görülmemiş, sonraki 
dönemlerde de görülmeyecek bir büyüme gerçekleştirdi. Demiryolu 
inşaatı İngiliz ekonomisine hızlı bir ivme kazandırmıştı. Bunun yanı sıra 
1840-1880 arasında dünyanın çeşitli yerlerinde sürdürülen demiryolu 
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inşaatlarında da İngiliz sermayesi ve İngiliz mühendisliğinin izi vardı. 
Bu durum artı değer aktarımında yeni bir kalem de ortaya çıkarmış 
bulunuyordu. Demir-çelik ve kömür endüstrisinde yaşanan gelişme ve 
demiryolları sonraki dönemi ciddî biçimde etkileyecek bir başka geliş-
menin de kapısını araladı: Buharlı gemi. Ayrıca çeliğin kitlesel üreti-
mi savunma ve silah sanayinde de kendisini önemli ölçüde hissettirdi 
(Hobsbawm, 2005(a); 100-106). Kısacası Britanya ekonomisi demiryolu 
endüstrisi ile birlikte tam bir sanayileşme dönemine girmiş oluyordu.

1873-1896 arasındaki dönem iktisat tarihçileri tarafından “büyük 
bunalım” dönemi olarak adlandırılmaktadır. İngiliz ekonomisinin 
1870’lerin başına kadar süren olağanüstü genişleme eğilimi 1870’li 
yılların başından itibaren durmuş ve engellenemez bir inişe sürük-
lenmiştir (Hobsbawm, 2005(a); 116). İngiliz ekonomisinin 1870 önce-
si dönemde yaşadığı hızlı büyümenin arkasında yatan en önemli et-
kenlerin başında İngiltere’nin sanayileşen ilk ülke olması sebebiyle o 
güne kadar sömürülmemiş birinci üretime ve tarıma dayalı gelişmemiş 
bölgelerin sömürüye açılmasında bir adım önde olmasıdır. 1870-1890 
arasındaki büyük bunalım süreci ise kâr marjlarında düşüşün yarattı-
ğı bir iktisadî kriz dönemine işaret etmektedir (Hobsbawm, 2010; 46). 
Önceki dönemde İngiliz rantiyeleri Kuzey Amerika’dan ve dünyanın 
gelişmemiş bölgelerinden sağladıkları gelir akışına o kadar alışmışlardı 
ki, 1870’lerde yabancı borçluların borçlarını ödeyememeleri, örneğin 
Osmanlı maliyesinin 1876’da çöküşü, Bournemouth ve Folkestone gibi 
yerlerde vagonların birikmesine ve vagon üretiminde geçici bir dur-
gunluğa yol açtı (Hobsbawm, 2005(a); 119).

1873-1896 arası iktisat tarihçileri tarafından büyük bunalım dönemi 
olarak değerlendirilmekle birlikte ekonominin temel ritmini oluşturan 
ticaret döngüsünün durgunlaşmaması, aksine çarpıcı bir biçimde ge-
nişlemesi bu dönemin kriz ortamının ayırt edici özelliği olarak nite-
lendirilebilir. 1870-1890 arasında demir üretimi beş ana üretici ülkede 
yaklaşık iki katına (11 milyon tondan 23 milyon tona) bir bütün olarak 
endüstrileşmenin en önemli göstergesi haline gelen çelik üretimi ise 
yaklaşık yirmi katına (yarım milyon tondan 11 milyon tona) yükselmiştir 
(Hobsbawm, 2010; 45).  Bu durumun ortaya çıkmasında Britanya eko-
nomisinin endüstrileşmedeki öncü rolünü kaybetmesi; ABD, Almanya 
gibi ülkelerin dev adımlarla endüstrileşme yönünde ilerlemesinin etkisi; 
diğer bir ifadeyle rekabet ortamının sertleşmesinin etkisi belirgindir.

19.yy sonlarına doğru gelinirken İngiltere sanayileşme konusunda 
artık yalnız değildi ve teknolojide yaşanan bazı dönüşümler sebebiyle 
sanayileşme süreçlerinde rakiplerine karşı derinden yaralanmış görü-
nüyordu. 1890 ve 1895 arasında hem ABD hem de Almanya çelik üre-
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timinde Britanya’yı geride bıraktılar.2 Britanya büyük bunalım sırasın-
da dünyanın atölyesi olma özelliğini kaybetti ve yalnızca en büyük üç 
sanayi gücünden birisi ve bazı yönlerden bu üç sınaî güç arasında en 
zayıfı durumuna geldi (Hobsbawm, 2005(a); 117).

Diğer taraftan teknolojik gelişmeler yavaş yavaş kauçuk ve petrol 
gibi endüstrileşmiş ülkelerde bulunmayan malzemelere ihtiyaç duy-
maya başlamıştı. Sanayi devriminin yeni aşamasının en mükemmel 
numunesi içten yanmalı motor kauçuk ve petrole ihtiyaç duyuyordu. 
İlk zamanlar petrol ihtiyacı Romanya, Rusya ve ABD’den karşılanmış 
olmakla birlikte Ortadoğu’daki petrol rezervleri gittikçe önem kazan-
maya başlamıştı (Hobsbawm, 2010; 74).

İngiltere’nin bu durumda gücünü koruyabilmek için yapabileceği 
tek şey dünyanın, o güne kadar sömürülmemiş bölgelerinin iktisadî ve 
siyasî açıdan fethedilmesiydi. Bir başka ifadeyle büyük bunalım dönemi 
“emperyalizm çağı”nı başlattı: Afrika’nın paylaşılması biçimindeki res-
mi emperyalizm, ulusal ve uluslararası konsorsiyumların zayıf ülkelerin 
malî yönetimlerini ele geçirme biçimindeki yarı-resmi emperyalizm ve 
yabancı yatırımlar biçimindeki gayri-resmi emperyalizm. 

Resmi retorik ne olursa olsun sömürgelerin ve gayri resmi bağımlı 
ülkelerin işlevi merkez ekonomileriyle rekabet etmek değil onları ta-
mamlamaktı. Diğer bir ifadeyle emperyalizmin arkasındaki temel moti-
vasyon verimli pazarlar yaratma kaygısıydı. İngiliz pamuklu ihracatının 
%60’ı Hindistan’a ve uzakdoğu’ya gerçekleşmekteydi ve Britanya’nın 
uluslararası ödemeler dengesi Hindistan’ın ödemeler fazlasına dayan-
maktaydı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili 1900’de bu duru-
mu şu şekilde ifade etmişti: “Ülkesel yayılma, ticaretteki genişleme-
nin yan ürününden başka bir şey değildir” (Hobsbawm, 2010; 76-81, 
Hobsbawm, 2005(a); 120, Hobsbawm, 2005(b); 55-56).

Kapitalist ülkelerin askerî ve siyasî üstünlüğü uzun zamandır bir 
meydan okumayla karşılaşmamış olmakla birlikte kabaca 1880-1914 
arasındaki dönemde olduğu gibi resmi fetih, doğrudan ilhak ya da 
doğrudan yönetime dönüşmemişti. Dünyanın iki büyük bölgesi, Afrika 
ve pasifik tamamen bölüşüldü. Batılı devletlerarasında nüfuz alanları 
halinde, hatta bütün toprakları kapsayacak şekilde doğrudan yöne-
tim biçiminde paylaşılmış olmakla birlikte Asya’nın geleneksel büyük 
imparatorluklarının çoğu görünüşte bağımsız kaldı. Bağımsızlıkları ya 
tampon devlet oluşlarına uygun oluşlarından(İran) ya da rakip emper-
yal güçlerin bir bölüşüm formülü üzerinde anlaşamamış olmalarından 
kaynaklanmaktaydı (Osmanlı Devleti). Bu süreçte Britanya topraklarını 

2 Almanya 1913’te mamül mal ihracında da Britanya’yı geride bırakacaktır.(Hobsbawm, ser-
maye; 57)
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4 milyon metrekare, Fransa 3,5 milyon metrekare, Almanya, Belçika 
ve İtalya ise birer milyon metre kare büyüttü (Hobsbawm, 2010; 68-
70). Dünyanın haritası çıkarılmadık neredeyse hiçbir yeri kalmamıştı ve 
19.yy sonlarında iktisadî ve siyasî bakımdan “küreselleşmiş” bir dünya 
söz konusuydu. Bununla birlikte 18.yy dünyasına göre 19.yy dünyası 
birçok bakımdan daha “Avrupalı”ydı.

Emperyalizm Britanya için yeni bir pratik değildi. Britanya açısın-
dan yeni olan gelişme Britanya’nın gelişmemiş dünya üzerindeki fiili 
hakimiyet tekelinin sona ermesi ve bunun sonucunda emperyalist etki 
bölgelerinin, potansiyel rakiplere karşı resmen belirlenmesinin gerek-
li duruma gelmesiydi. Siyasî ve iktisadî rekabetin emperyal politikalar 
bağlamında birleşmek mecburiyetinde olması aslında özel girişimin 
devlet desteğiyle birleşmesidir ve bunun iktisadî yansıması yeni bir 
korunmacılık dönemi; politik yansıması emparyalist çekişme olmuştur. 
Diğer bir ifadeyle büyük bunalım mal ticareti konusunda uzun süren 
ekonomik liberalizm çağını sona erdirmiştir (Hobsbawm, 2005(b); 62-
84, Hobsbawm, 2010; 49). Bu dönemde ulusötesi girişimler bile kendi-
lerini önemli bir ulusla ekonomiye bağlama noktasında dikkatli dav-
ranmışlardır. Örneğin ticarî bankacılık yapan Alman aileler 1860’tan 
itibaren yönetim merkezlerini Londra’ya taşımaya başlamışlardır.

Diğer taraftan dünyayı dönüştürmekte olan ekonomik devrimin 
temellerini oluşturan batılı ülkelerle dünyanın geri kalanı arasındaki 
uçurum, ondokuzuncu yüzyılda önce yavaş, sonra artan bir hızla bü-
yüdü. Aynı hesaplamaya göre, 1880’e gelindiğinde gelişmiş dünya-
da kişi başına gelir üçüncü dünyadakinin yaklaşık iki katıydı. Fransız 
Devrimi’nden yüz yıl sonra sahip oldukları silahların teknik açıdan geri 
olması sebebiyle yoksul ve geri kalmış ülkelerin kolaylıkla bozguna uğ-
ratılabileceği ve çok büyük değillerse işgal edilebilecekleri fikri daha 
açık bir biçimde belirdi. Endüstri devrimi tahrip gücü yüksek patlayı-
cılar, makineli tüfekler ve buharlılar aracılığıyla dengeyi birinci dünya 
lehine daha fazla bozmuş oldu (Hobsbawm, 2010; 24).

İngiliz sanayinin yakaladığı büyük ivmenin içsel ve dışsal etkileri 
sebebiyle 19.yy dünya ekonomisinin İngiliz endüstri devriminin etkisi 
altında şekillendiğini iddia etmek olanaklıdır. Bununla birlikte gele-
neksel üretim tüketim ilişkilerinde inanılmaz bir dönüşüm gerçekleşti-
ren endüstri devriminin dünya iktisadında oluşturduğu yarıklar Fransız 
Devrimi’nin ön plana çıkardığı siyasî söylemler marifetiyle tahkim edil-
miştir. Diğer bir ifadeyle 19.yy iktisadı İngilizler tarafından, siyaseti 
Fransızlar tarafından şekillendirilmiştir. İngiltere, Avrupalı olmayan 
dünyanın geleneksel ekonomik ve toplumsal yapılarında derin çat-
laklar meydana getirecek ekonomik dinamiti sağlamış; çağın dünya-
sının demiryolları ve fabrikaları için prototip sunmuş, bununla birlikte 
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Fransa da onun devrimlerini gerçekleştirmiş, yaşanan derin dönüşüme 
düşüncelerini vermiştir. Fransız Devrimi’ne anlamını veren üç renk o ta-
rihten sonra doğacak yeni ulusların amblemi haline gelmiştir. O zama-
na kadar Avrupalı düşüncelere direnmiş olan eski uygarlıklara modern 
dünyanın ideolojisi Fransız Devrimi’nin etkisiyle yerleşmeye başlamıştır 
(Hobsbawm, 2006; 63, Wallerstein, 2005; 18-19).

20.yy’a girilriken dünya ekonomisi önceki döneme göre derin 
farklılıklar göstermektedir. Öncelikle emperyal çekişme ve dağılımın 
neticesinde ekonomik yapı / hareketlilik çok daha geniş bir coğraf-
yayı içerisine almış durumdadır. Buna bağlı olarak endüstrileşmiş ve 
endüstrileşmekte olan ülkeler kategorisinde de genişleme meydana 
gelmiş durumdadır.(Japonya örneğinde olduğu gibi) Bununla birlikte 
Britanya’nın maliye, ticaret ve gemi taşımacılığı alanlarında sunduğu 
hizmetlere olan bağımlılık ekonomideki çok merkezli yapıyı gizlemiş-
tir. Bu durum sterlini güçlendirmiş; İngiltere’nin uluslararası sistem içe-
risinde hâlâ merkezi güç olarak algılanmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca 
endüstrileşmekte olan ülkelerin Britanya’dan birincil mallar ihraç et-
meye devam etmesi İngiliz ekonomisine artı değer aktarımının azala-
rak da olsa sürmesi sonucunu doğurmuştur. 

Emperyalizm çağında yaşanan en önemli gelişme teknolojik dev-
rimlerde hızlı gelişmelerin yaşanması olmuştur. Kimya vb. alanlarda 
endüstrinin gelişmesine koşut olarak gelişen bilim dalları eski teknolo-
jinin yerini almak yerine onu güçlendirmiş ve etkisinin çok çeşitli alan-
larda (iktisadî, askerî, tıbbî vb.) göstermesinin önünü açmıştır. Yine 
bu dönemde kapitalist işletmenin yapısında ve işleyişinde, işletmenin 
sunduğu hizmetlerin muhtevasında ve hizmetin sunuş şeklinde köklü 
dönüşümler meydana gelmiştir. Dönem ekonomisinin sonraki dönem 
siyasetini etkilemiş olması bakımından en önemli özelliği ise devletle-
rin kapitalist rekabet ortamına müdahil olmaları ve dış politikalarının 
motivasyonu haline getirmeleridir (Hobsbawm, 2010; 60-63).

Bu süreçte bir tek Britanya serbest ticarete sonuna kadar bağlı kal-
mıştır. Bu dönemde İngiliz endüstrisi yabancı rekabeti hissettikçe fi-
nansal açıdan City of London’ı ve gemicilik açısından İngiliz endüstrisi-
ni dünya sisteminin merkezî bir unsuru haline getirmiştir (Hobsbawm, 
2010; 49). Bununla birlikte 20.yy’a giderken Britanya ekonomisinin ya-
şadığı kriz ve uluslararası sistemdeki gelişmeler uluslararası politikada-
ki dengeleri değiştirecek ve yepyeni unsurlar ekleyecektir.

1789-1800 arasında Fransa siyasetine ise ilginç bir karmaşa hâkim 
oldu. Fransa bu dönemde devrim hükümetlerini, terör rejimini ve di-
rektuvar rejimini tecrübe etti. Bu arada Fransız Devrimi’nin Avrupa’nın 
“geleneksel yönetim değerlerine” yani hanedanlıklara bir tehdit teşkil 
etmeye başlaması üzerine Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun başını 
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çektiği monarklarla Fransa birkaç cephede birden savaşmak durumun-
da kaldı. 1800’de yapılan oylamada kabul edilen Anayasa ile üç kon-
süllük yönetimi kuruldu ve Avrupa siyasetine 1815 Viyana Kongresi’ne 
kadar yön verece olan Napoleon Bonaparte yönetimdeki inisiyatifi ele 
geçirdi.

Napoleon Bonaparte bütün Avrupa kıtasını Fransa’nın “patrona-
jında” bir araya getirmek ve bütünleşik bir sistem kurmak istiyordu. 
Napoleon’un bu süreçte İngiltere’yi sistemin dışında tutmak istemesi 
İngiltere’nin Fransa’ya karşı çeşitli devletlerle birlikte mücadele etmesi-
nin zeminini hazırladı. İngiltere’yi tecrit edebilmek için “kıtasal sistem” 
adı verilen bir politika uygulayan Napoleon bu sistemi parlak askerî 
başarılarla süslemesine rağmen İngiltere’nin tartışmasız deniz üstün-
lüğüyle sağladığı deniz ablukasına direnemedi. Napoleon’un kendi 
anılarında da yazdığı üzere “Avrupa’nın siyasal kaderi bir fıçı şeker 
çevresinde dönmeye başlamıştı.” 1807 Tilsit Antlaşmasından itibaren 
Napoleon ile iyi ilişkiler içerisinde olan Rus Çarı Alexander’ın kıtasal 
sistemden çekilmesi Napoleon’un da sonunun başlangıcı oldu. Büyük 
bir ordu ile Rusya üzerine yürüyen Napoleon ağır bir yenilgiyle geri 
döndü ve Napoleon Savaşları adı verilen nispeten küçük çaplı fakat 
uzun süre çeşitli cephelerde devam eden sürecin sonucunda Napoleon 
yönetimi devrildi.

Napoleon iktidara geçtikten sonra Fransız Devrimi’nin kalıcı sonuç-
larını kendi denetimi altında güçlendirdi, aşırı yönlerini ise bastırdı. Bu 
şekilde Napoleon devrimin hem mirasçısı hem de yumuşatıcısı oldu. 
Bununla birlikte liberalizm ve milliyetçilik akımlarını silah zoruyla 
Avrupa kıtasına yayma girişimi Avrupa kıtasının en önemli güçlerin-
den birisi olan Avusturya-Macaristan ve kıta ile iktisadî ve ticarî ilişki-
leri bulunan İngiltere’nin çıkarlarıyla çatışıyordu. Dolayısıyla Napoleon 
Savaşları sonrası oluşan düzenin kurucuları İngiltere Dışişleri Bakanı 
Castlereagh ve Avusturya-Macaristan dışişleri Bakanı Metternich oldu. 
Napoleon Savaşları İngiltere’yi adaya kapanık halinden çıkardı ve İngiliz 
devlet adamları Avrupa siyaseti ile daha sıkı ilişkiler içerisine girdi. 

Bir ada devleti olarak İngiltere’nin dış politikasının özü, Avrupa kıta-
sında bir devletin egemen olmasını engellemek ve Manş Denizi’nin gü-
venliğini sağlamaktı. Bu çerçevede İngiltere Napoleon Savaşları’ndan 
sonra Fransa’yı cezalandırmak yerine Avrupa’da güç dengesi sistemi-
ni tesis etme gayreti içerisinde oldu. Avrupa’daki istikrar Avusturya-
Macaristan ile Prusya arasında herhangi bir çatışma alanının oluşma-
masına ve Rusya’nın Avrupa ve “yakın doğu”da etkinliğini arttırmama-
sına bağlıydı. Napoleon Savaşları sonrasında kurulan yeni uluslararası 
düzen bu anlayış üzerine temellendirilmişti. Bununla birlikte Viyana 
Kongresi ile kurulan yeni düzen Napoleon’un 19.yy’ın ilk onbeş yılı 
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içerisinde silah zoruyla kabul ettirmeye çalıştığı düzeni reddediyordu. 
Metternich ve dolayısıyla Viyana Kongresi’nin meşruiyet iddiası mevcut 
devletlerin sınırlarının dokunulamaz olduğu ve her devletin bu kutsal 
sınırlar içerisinde istediği gibi hareket etme ve istediği rejimi kurma 
hakkına sahip olduğuydu.

Viyana Kongresi öncesinde Rusya, Osmanlı Devleti ve Balkanlar ko-
nularının Kongre’de konuşulacak konular arasında olmamasını sağla-
dı. Bu çerçevede Osmanlı Devleti ile yapılan son savaştan ele geçirdi-
ği Baserebya ve özerk büyük dükalık olarak Finlandiya’yı ele geçirdi. 
İngiltere de deniz ve sömürgeler konularını kongre gündeminin dışın-
da tuttu. Viyana Kongresi Napoleon’un “Kıtasal Sistem”inin yıkılması, 
bir diğer deyişle endüstri devrimini gerçekleştirmiş, buharlı gücüyle de-
niz aşırı sömürgecilkte tekel haline gelmiş İngiltere’nin yüz yıl sürecek 
dünya egemenliği dönemine girilmesi anlamına geliyordu.

Fransız Devrimi’ni tecrübe etmiş ve endüstrileşme yolunda mesa-
fe katetme gayretleri olan ülkelerin bulunduğu bir yapı üzerine otur-
tulmaya çalışılan Viyana Düzeni kendi içerisinde önemli sorunlar ba-
rındırmaktaydı. Öncelikle sistem Rusya’nın kurulan düzene ve Yakın 
Doğu’daki status quoya saygılı davranmasına dayanıyordu. Rusya’nın 
status quoyu değiştirmeye yönelik herhangi bir hareketi ince hesaplar 
üzerine oturtulmuş Avrupa güç dengesi sisteminin ve Viyana düzeni’nin 
çökmesi ile sonuçlanabilirdi (Taylor, 1954; 1-2). Nitekim Rusya Osmanlı 
Devleti toprakları üzerinde genişlemeye çalışınca Viyana Düzeni çök-
tü. Viyana Düzeni’nin mimarı “Devrim Doktoru” Metternich ise 1848 
devrimlerinin Avusturya-Macaristan’da da hissedilmesi üzerine ülkeyi 
terketmek mecburiyetinde kaldı (Taylor, 1954; 7-8).

19.yy’da kendisinden sonraki dönemi derinden etkileyen iki büyük 
gelişme yaşandı. Bunlardan İtalyan Birliği’nin sağlanması daha yerel 
ölçekte sonuçlar doğururken ciddi bir düşünsel gelenekten beslenen 
Alman ulusal birliğinin 1871’de sağlanması dünya tarihi açısından 
daha önemli neticeler doğurdu ve uluslararası sistemde derin çatlakla-
rın oluşmasına sebep oldu. Alman endüstrisi millî birliğin sağlanmasın-
dan itibaren daha hızlı bir biçimde büyüdü. Güçlü bir siyasal birim ola-
rak Avrupa kıtasında beliren Almanya Viyana Düzeni’nin ve dolayısıyla 
Avrupa Güç Dengesi sisteminin çökmesine sebep oldu. 

Almanya’ya yenilen Fransa ve Avusturya-Macaristan Avrupa kıta-
sındaki etkinliklerini önemli ölçüde yitirdiler. Avrupa’da genişleme 
şansını kaybeden Fransa deniz aşırı sömürgeler edinme yolunu ter-
cih ederken Avusturya-Macaristan güneye yönelerek varlığı tartışma-
lı Osmanlı Devleti’nden aslan payını koparma politikasını benimse-
di. Avsuturya-Macaristan’ın Avrupa’da güç kaybetmesini fırsat bilen 
Rusya pan-slavizm politikasına hız vererek Avusturya-Macaristan’ın 
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çıkar alanı olarak gördüğü Balkanlar’da etkisini arttırma yolunu se-
çecek ve Avusturya-Macaristan ile sürekli anlaşmazlığa düşecektir. Bu 
süreçte İngiltere, Balkanlar’da kısmî denge ve sükûn sağlayabilmek 
için Osmanlı Devleti’ni Balkan politikasında taviz vermeye zorlamıştır. 
1876’da I. Meşrutiyet ilân edildiğinde Avrupa politikasının merkezi 
Bosna-Hersek İsyanı nedeniyle Balkanlara kaymış bulunuyordu.

Avrupa kıtasında üstün bir karasal güç olarak beliren Almanya stra-
tejik açıdan önemli handikaplar taşımaktaydı. Almanya sınırlarının do-
ğal şartlar açısından korunması nispeten daha zor bir durumdu. Diğer 
taraftan Alman ulusal birliği Fransız düşmanlığı üzerinden Fransa’ya 
rağmen gerçekleştirilmişti. 19.yy başlarındaki Alman romantizminin 
temelinde dahi Fransız kültürünün şekillendiriciliğine duyulan tepki 
yatıyordu. Dolayısıyla Fransa’nın Rusya ile anlaşarak Almanya’dan in-
tikam alma yolunu tercih etmesi, diğer bir ifadeyle Almanya’nın iki 
cepheli bir savaşa muhatap olmasının önlenmesi Alman birliğinin sağ-
lanmasında önemli pay sahibi olan Prens Bismarck’ın oluşturduğu poli-
tikanın temel argümanını oluşturdu. 

İngiltere bu süreçte temel önceliklerini Rusya’nın Mısır, Süveyş 
Kanalı ve İstanbul’a el sürmemesi olarak belirlemiş, kıta Avrupası si-
yasetinde pasif hale gelmişti. İngiltere’de iktidara gelen Goldstone 
1793’ten beri uygulanmakta olan Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlü-
ğünün korunması politikasından da vazgeçmiş, Osmanlı coğrafyasında 
İngiltere’ye “bağlı” bağımsız devletler oluşturma politikası izlemeye 
başlamıştı. Bu dönemde Goldstone’un Ermeni meselesi gibi Osmanlı 
“ekalliyetleri” meseleleriyle ilgilenmesinin sebebi buydu. Dolayısıyla 
İngiltere ne Fransa ne de Almanya için müttefik olma potansiyeli-
ne sahipti. İtalya da malî bunalım içerisinde olduğu için Fransa ile 
Almanya’ya karşı bir ittifak kurması mümkün gözükmüyordu. Bu çer-
çevede Fransa’nın Almanya’ya karşı ittifak edebileceği iki ülke olarak 
Avusturya-Macaristan ve Rusya belirmekteydi.

Bismarck Avusturya-Macaristan’ı kendisine potansiyel mütte-
fik olarak belirledi. Bu sırada Avusturya’da iktidara gelen Andrassy 
Avusturya’nın Balkanlara yönelmesi gerektiğini düşünüyordu. 1872’de 
Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun Berlin’i ziyaret edeceğini duyan 
Rus Çarı tek başına kalmaktan çekinerek görüşmelere dâhil olmak is-
tediğini St. Petersburg’daki Alman Büyükelçisine bildirdi. Eylül 1872’de 
Berlin’de gerçekleşen görüşmelerde yazılı bir metin çıkmadı ancak I. 
ve II. Üç İmparator Ligi olarak bilinen antlaşmalar dizisinin temelleri 
atıldı. Bu görüşmelerde devletler Doğu Sorunu’nda ortaya çıkacak her-
hangi bir krizin birlikte çözülmesi noktasında anlaştılar ve 1973 yılında 
monarkların karşılıklı ziyaretleri ve bu ziyaretler sırasında imzalanan 
antlaşmalarla I. Üç İmparator Ligi kuruldu. 



Tartışma / Kitabiyat 235

Ta
rt

ış
m

a 
/ 

K
it

ab
iy

at

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında imzalanan Ayestefanos 
Antlaşması Rusya ve Avusturya-Macaristan ilişkilerinin bozulmasına se-
bep oldu. Bismarck’ın çağrısı ile toplanan Berlin Kongresi’nde Bismarck 
Avusturya’yı destekledi ve Ayestefanos’la alt-üst edilmiş olan Avrupa 
dengesi nispî biçimde sağlanmış oldu. Ancak Ayestefanos antlaşması 
aleyhine tadil edilen Rusya aniden Polonya’ya asker yığmaya başladı. 
Bu durum karşısında Bismarck Avusturya Başbakanı Andrassy ile görü-
şerek 1879 tarihli ittifak antlaşmasını imzaladı (Taylor, 1954; 260-262). 
Avusturya-Macaristan bu ittifak antlaşması ile Rusya kanadını güvence 
altına aldığı için Balkanlar’da daha rahat hareket etme imkânı bulmuş-
tur.

Orta-Asya’da İngiltere ile ihtilaf içerisinde olan, Almanya ve 
Avusturya-Macaristan’la ilişkileri bozulan Rusya sürecin sonunda yal-
nız kalma tehlikesinin belirdiğini görerek yeni bir ittifak sistemi oluş-
turma girişiminde bulundu. 1881’de Rusya’nın teklifi üzerine, bu kez 
yazılı olarak II. Üç İmparator Ligi kuruldu. Ancak bu antlaşma son de-
rece gizli tutulmuş, antlaşmanın varlığından 1918 yılında haberdar 
olunabilmiştir. Antlaşmaya göre Rusya, Osmanlı Devleti ile savaşa gir-
meden önce savaşın sonuçları hakkında diğer taraflarla müzakerede 
bulunacaktır. Böylelikle Avusturya’nın Balkanlardaki çıkarları garanti 
altına alınmış ve yeni bir Ayestefanos’un önüne geçilmiştir. Ayrıca ta-
raflar 1878 Berlin Antlaşması ile Avusturya-Macaristan’a verilen Bosna-
Hersek kazanımına saygı duyacaklar, taraflar anlaşmadıkça Osmanlı 
Avrupası’nın statusquosunun muhafazasını sağlayacaklardı. Bu madde 
ile Rusya, Osmanlı topraklarının bulunduğu Kafkas bölgesindeki ha-
reketlerinde serbest bırakılmıştır. Boğazların istisnasız olarak bütün 
devletlere kapalı olduğu da antlaşmada yer almaktadır (Taylor, 1954; 
270-273).

II. Üç İmparator Ligi’ni kuran antlaşmaya ek bir protokolle 
Bulgaristan ve Doğu Rumeli’nin birleşmesi, Avusturya-Macaristan’ın 
uygun gördüğü bir zamanda Bosna-Hersek’i ilhâk hakkı olduğu karar-
laştırılmıştır. Böylece Bismarck bu iki bölge arasında kalan bölgeler Rus 
ve Avusturya çıkarlarının çatışmasını önlemek amacıyla tampon bölge 
olarak bırakmak suretiyle Balkanları Avusturya ve Rusya arasında pay-
laştırmıştır. Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın Avrupa dikkatlerinin 
Balkanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlayan Almanya Avrupa’da kara-
sal üstünlüğü ele geçirmiştir.

İmparator II. Wilhelm endüstrisi hızla gelişen Almanya’nın sosyo-
ekonomik ve sosyo-politik itkisinin de tesiriyle sömürge politikasında 
daha aktif bir tutum takınılması gerektiğini düşünüyordu. Almanya’nın 
dış politikasını hassas dengeler üzerine ve zarurî olmadıkça uluslara-
rası anlaşmazlıklara taraf olmama üzerine oturtmuş olan Bismarck 
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ile II. Wilhelm’in anlaşmaları pek mümkün görünmüyordu. Bismarck 
Osmanlı Devleti’ne ilişkin çıkar uyuşmazlıklarına Almanya’nın taraf ol-
masından yana değildi (Trumpener, 1968; 4-5). Neticede Prens Bismarck 
görevinden istifa etti ve İmparator II. Wilhelm 1890’lardan itibaren 
Almanya’nın dış politikasının belirlenmesinde çok daha etkin bir hale 
geldi. Almanya 1890’larda hızlı bir donanma yapımına girişti. 1905’te 
“dreadnought” denen zırhlı savaş gemisinin yapılması İngiltere’nin 
donanma üstünlüğünü bir “görüngü” haline getirmiş ve Almanya-
İngiltere rekabetine ayrı bir içerik kazandırmıştı.

Yukarda da ifade edildiği üzere İngiltere’nin dış politikası bu dö-
nemde daha çok Manş Denizi’nin güvenliği ve İngiltere’nin sömür-
geleri bağlamında son derece jeo-stratejik bir konumda bulunan 
Ortadoğu’nun güvence altına alınması olarak belirmişti. Fransa ise bu 
dönemde Avrupa kıtasında karasal üstünlüğün Almanya’ya kaptırıl-
masının etkisiyle deniz aşırı sömürgeler çerçevesinde dış politikasını 
belirliyordu. Bu çerçevede Osmanlı hâkimiyetinde olan Mezopotamya 
ve Kuzey Afrika Fransa açısından da önem arzetmekteydi. Fransa ve 
İngiltere arasındaki ilişkiler ise ententê cordialê olarak bilinen 1904 
tarihli Fransa-İngiltere ittifak antlaşması üzerinde şekillenmekteydi. 
1904 antlaşmasında İngiltere ile Fransa arasındaki temel pazarlık ko-
nusu İngiltere’nin Mısır’daki hâkimiyetinin Fransa tarafından kabul 
edilmesine karşılık İngiltere’nin, Fransa’nın Tunus’taki hâkimiyetini ta-
nımasıydı (Nevakivi, 1969; 1-4, Taylor, 1954; 415-417).

1870’lere gelinceye kadar sömürgecilikte “sözlü işgal” ilkesi geçerli 
olmuştur. Buna göre özellikle Afrika’da bir toprak parçasına kıyıdan 
çıkan ülke istediği yere kadar hâkimiyet alanını uzatabiliyordu. Ancak 
bir başka devletin de hâkimiyet iddia edilen toprak parçası üzerinde 
hak iddia etmesi olası bir durumdu. Böyle bir durumda büyük anlaş-
mazlıklar yaşanıyor; anlaşmazlıkların çözümü için zaman zaman sava-
şa da başvuruluyordu. Bu sorunu çözüme kavuşturabilmek için 1884-
1885’te Berlin’de uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Konferans 
neticesinde sömürgeleştirmede “fiili işgal” ilkesi benimsendi. Buna 
göre herhangi bir devletin hak iddia edebileceği topraklar o devletin 
fiilen askerî denetim altına aldığı topraklardan ibaret olacaktı. Berlin 
Konferansı özellikle Afrika kıtasının sömürgeleştirilmesini hızlandırdı 
(Sander, 2005; 229-230).

Bu bölümde son olarak Osmanlı Devleti’nde kapitalist üretim ilişki-
lerinin neden gelişmediği üzerinde durulması sürecin daha sağlıklı ana-
liz edilmesine yardımcı olabilir. Öncelikli olarak ifade edilmesi gereken 
husus 19.yy’a kadar mal ve para ticaretinin devletin gayri müslim teba-
sına özgü bir iş olduğu yönündeki yaygın kanaattir. Bu durum 19.yy’da 
Avrupa ülkelerine verilen kapitülasyonlar bağlamında Osmanlı’da fa-
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aliyet gösteren büyükelçilere verilen Osmanlı topraklarında faaliyet 
gösteren kendi vatandaşlarını himaye hakkı ile birleşince himaye altın-
daki yerli gruplar ile diğer Osmanlı tebası arasında hukukî prosedürler 
açısından önemli farklar oluşmuştur. Bu bağlamda Osmanlı pazarı ile 
Avrupalı kapitalist üretici arasındaki bağ hıristiyan ve levanten nüfus 
tarafından sağlanmıştır (Keyder, 1990; 23-24).

Osmanlı Devleti’nin iç ekonomik örgütlenme konusundaki politika-
sı her zaman tüketici sınıfın korunması olmuştur. Bu çerçevede lüks 
malların ve hammaddelerin ithali teşvik edilirken ülkeye, özellikle bü-
yük şehirlere erzak temininin tehlikeye düşeceği endişesiyle ihracata 
izin verilmemiştir. Bu durum dünyadaki mal mübadelesinin ve ticaretin 
yarattığı sermaye birikiminin arttığı bir dönemde Osmanlı tüccarları-
nın durumdan yararlanamaması sonucunu doğurmuş; serbest ticaret 
antlaşmalarından sonra hem Osmanlı pazarı yabancı ürünlerin istilası-
na uğramış hem de serbest ticaret antlaşmalarının getirdiği hükümler 
kapitalist gelişme imkânını neredeyse yok etmiştir.

Bütün bu gelişmelere ek olarak Osmanlı Devleti’nde küçük köylü-
nün korunmasının bir devlet refleksi olarak 19.yy boyunca da devam 
etmesinin altı çizilmelidir. 19.yy başlarında âyan adı verilen, genellik-
le bulundukları vilayetlerin mültezim haklarını ellerinde bulunduran 
kimseler merkezî otoriteyi tehdit eder bir tutum içerisinde olmuşlar; 
1808 Sened-i İttifak belgesi âyanların merkezî otorite tarafından ta-
nınmasını güvence altına almıştır. Âyanların toplumsal yapı üzerindeki 
en önemli etkisi köylüler üzerindeki iş yükünü arttırabilecek durumda 
olmalarıdır. Ancak Osmanlı Devleti’nin âyanların nüfuzunun kırılması 
yönünde attığı adımlar ve gerçekleştirilen toprak düzenlemeleri “ba-
ğımsız” küçük köylünün yeniden yaşam alanı bulmasına sebep olmuş-
tur. Bu durum sanayileşmenin ve dolayısıyla kapitalizmin ihtiyaç duy-
duğu kentlerin çevresine yığılan vasıfsız, ucuz işgücünün oluşmasını 
engellemiştir (Keyder, 1990; 31-35).

II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Dış Politikası

İlber Ortaylı’nın  “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” (Ortaylı, 2005) 
olarak nitelendirdiği 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 
Devleti açısından durum gittikçe kötüleşmekteydi. 1861-1876 yılları 
arasında padişah olan Sultan Abdülaziz malî ve siyasî açıdan sorunlu 
bir devlet devralmıştı. İlk defa Kırım savaşında dış borç alan Osmanlı 
İmparatorluğunun maliyesi her geçen gün zayıflıyor bununla bağlan-
tılı olarak büyük emperyalist güçlerin devlet üzerindeki baskıları her 
geçen gün artıyordu. Abdülaziz’in saltanatı döneminde Balkan ulusla-
rının isyanları ardı ardına geldi. Osmanlı İmparatorluğunun içerisinde 
bulunduğu bu zor durum özellikle Tercüme Odası’nda çalışan ve dış 
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dünya ile irtibat sağlayabilen Osmanlı aydınlarını, memleketi içerisinde 
bulunduğu zor durumdan kurtarmak üzere çareler düşünmeye sevk et-
mişti. Dolayısıyla Abdülaziz’in saltanatı Osmanlı coğrafyasında Avrupaî 
anlamda ilk özgürlük hareketi olarak nitelendirilen Genç Osmanlılar 
hareketinin doğması ile de aynı yıllara rastladı (Akşin, 1990, 141). 
Osmanlı aydınlarındaki “devleti nasıl kurtarabiliriz?” düşüncesi zamanla 
bütün sorunların Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve meşrutiyetin ilanı 
ile çözülebileceği halini aldı.

1875 Hersek isyanı (Tuncer, 2009; 119-125) ve 1876 Bulgar isyanı 
İstanbul’da medrese öğrencilerinin hükümet aleyhtarı gösteriler dü-
zenlemesine sebep oldu. Sultan Abdülaziz’in malî ve siyasî bunalımla-
rın zorlamasıyla kabineye almak zorunda kaldığı Mithat Paşa ve grubu, 
30 Mayıs 1876 günü Dolmabahçe Sarayını karadan ve denizden kuşat-
mak suretiyle Abdülaziz’i tahttan indirdi ve yerine V. Murad’ı tahta 
çıkardı (Akşin, 1990; 150, Lewis, 2009; 219-222, Tuncer, 2003; 114-115). 
V. Murad’ın sağlık açısından problemli oluşu onun tahtta uzun süre 
kalmasına engel teşkil edince meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 
Abdülhamid V. Murad’ın yerine tahta geçti.

Bu arada Hersek ve Bulgaristan isyanı dolayısıyla, halen Osmanlı’nın 
hukukî hâkimiyetinde bulunan Sırbistan’da askerî bir hareketlilik ya-
şanıyordu. Osmanlı hükümeti bu hareketliliğin sebebini Sırbistan Beyi 
Milan’dan sordu. Milan verdiği cevapta Bulgaristan ve Hersek isyan-
ları dolayısıyla Sırbistan’ın bir istikrarsızlık içerisinde bulunduğunu, 
Bulgaristan ve Hersek’teki halk ile Sırbistan’daki halkın aynı soydan 
geldiklerini ve bu bağlamda her iki coğrafyadaki düzenin Sırbistan 
askerî güçleri tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti. Osmanlı 
Devleti’nin hukuken kendi hâkimiyetinde bulunan bir siyasî birimin 
böyle bir teklifini kabul etmesi mümkün değildi. Zaten bu esnada 
Avrupa kamuoyunun Osmanlı aleyhine dönmüş bulunması,3 Karadağ’ın 
Sırbistan’ı desteklediğini açıklaması gibi durumların da etkisiyle Sırbistan 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etmişti. 

Bu sırada biraraya gelen Rus Çarı ve Avusturya İmparatoru arasın-
da imzalanan Reichstad Antlaşması çerçevesinde her iki devlet harp-
ten Osmanlı Devleti’nin galip çıkması halinde status-quonun temini; 
Sırbistan’ın galip çıkması halinde Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan, 
Sırbistan ve Karadağ tarafından paylaşılması; Bulgaristan’ın da Rusya 
tarafından işgali üzerinde anlaşmışlardı (Taylor, 1954; 237-238, Tuncer, 
2003; 121-122,Karal, c.IV; 18). İki aşamalı savaştan Osmanlı Devleti ga-
lip ayrıldı ancak Büyük Devletler Osmanlı Devleti’ne galip muamelesi 
yapmadılar. Bu durumun ortaya çıkmasındaki başlıca âmil Rusya’nın 

3 İngilitere siyasetinin muhafazakâr isimlerinden Gladstone yayınladığı risale ile Türklerin 
Avrupa’dan atılmaları gerektiği fikrini ileri sürmüştü.
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tutumu idi. Osmanlı Devleti’nin yanında yer alabilecek Fransa, millî bir-
liğini sağladıktan sonra kendisi için bir tehdit haline gelen Almanya’ya 
karşı Rusya’ya yaklaşma politikası izliyordu. İngiltere ise Rusya’nın 
Balkanlarda kendisinden bir adım öne geçmesini engellemek için en 
az Rusya kadar Osmanlı Devleti’ne karşı sert tutum içindeydi (Tuncer, 
2009; 135-136).

Hersek ve Bulgaristan İsyanı ile gündeme gelen büyük devletlerin 
söz konusu yerlerde reform isteklerini iletecekleri “Tersane Konferansı” 
toplandığı gün Meşrutiyet ilan edildi ve Meşrutiyetin ilanı ile söz ko-
nusu coğrafyalarda yaşayan Osmanlı vatandaşlarının kendi reform ça-
lışmalarını kendilerinin yapabileceği bir ortam oluştuğu gerekçesi ile 
Konferansın artık anlamsız olduğu duyuruldu.4(Davison, 1963; 358) 
Ancak konferansa katılmak üzere gelen elçiler toplantıya Osmanlı hü-
kümetinin temsilcisi katılmadan devam edip belirli noktalar üzerinde 
uzlaştıkları bir plan hazırladılar. Fakat teklifler Osmanlı hükümeti ta-
rafından reddedildi (Taylor, 1954; 241-242, Karal, c.IV; 31-35, Tuncer, 
2003; 126-128).

İstanbul Konferansı’na katılan devletlerin temsilcileri Londra’da bi-
raraya gelerek Osmanlı Devleti’ndeki durumu yeniden masaya yatır-
dılar. Söz konusu devletler Bulgaristan, Bosna ve Hersek’te bir takım 
reformların gerçekleştirilmesini istiyorlardı. Yapılan toplantılar netice-
sinde Londra Protokolü imzalandı ve reform talepleri tekrar edildikten 
sonra Sırbistan’la imzalanan barış antlaşmasının tanındığı açıklanmak-
la birlikte Osmanlı ordusunda güvenliğin korunması için gerekli olan-
dan fazla kısmın silahsızlandırılmasını istediler. İngiltere Başbakanı bu 
protokolü sadece Osmanlı Devleti’nin değil Rusya’nın da güvenliğin 
sağlanması için gereken miktarın fazlası askerini silahsızlandırması 
şartına bağlamıştı. Rusya bu şartı Osmanlı Devleti’nin St. Petersburg’a 
bir elçi göndermesi şartı ile kabul etmişti. Londra Protokolü Osmanlı 
Devleti’nin egemenlik haklarına açık bir saldırı hükmündeydi. Paris 
Antlaşması hükümlerine de aykırı olduğu düşünülen protokolün gö-
rüşmeleri sırasında Osmanlı Devleti’nin temsilcisinin bulunmaması da 
Osmanlı Hükümeti tarafından soğuk karşılanmıştı. Hükümet Londra 
Protokolü’nün reddedildiğini duyurdu. Hükümetin Londra Protokolünü 
reddetmesi üzerine Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilân ettiğini bildir-
di (Karal, c. IV; 38-40, Tuncer, 2003; 134-143).

Ünlü Plevne ve Erzurum savunmalarının yaşandığı ve tarihe 93 Harbi 
olarak geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ni Osmanlı Devleti yürüteme-

4 Meşrutiyet’in bu şekilde duyurulmuş olmasının Büyük Devletler temsilcilerinde ne gibi bir 
etki doğrduğunu merak eden Sadrazam Mithat Paşa Hariciye Nazırı’na “Ne dediler?” diye 
sorduğunda Hariciye Nazırı Saffet Paşa “ne diyecekler, çocuk oyuncağı dediler” diye cevap 
vermiştir. (İnal; 1965; 349)
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yecek noktaya gelince Büyük Devletlerin aracı olması için girişimlerde 
bulunuldu. Önce Fransa’ya başvuruldu fakat cevap alınamadı. Ardından 
İngiliz hükümeti nezdinde girişimlerde bulunuldu. İngiltere hükümeti 
ilk önce Rus hükümeti nezdinde çalışma yapacağını bildirmişse de ar-
dından verdiği cevapta Rusya’nın mütareke şartlarını ordu komutanla-
rına bildirmiş olduğunu; dolayısıyla bu işin ordu komutanları arasında 
çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Büyük Devletler nezdinde soruna bir 
çözüm bulamayacağını anlayan Osmanlı hükümeti doğrudan Rus hü-
kümeti ile temas etti. II. Abdülhamid’in Rus Çarı II. Alexandre’a müta-
rekeye talip olduğunu bildiren telgrafına Rus Çarı mütareke işinin Rus 
orduları komutanı Grandük Nikola ile görüşülmesi gerektiği şeklinde 
bir cevap verdi. Bu sırada Edirne’yi de ele geçirmiş bulunan Rus komu-
tanının ortaya koyduğu hükümler savaş öncesi Londra Protokolü’nde 
ortaya konan hükümlerden daha ağırdı fakat Osmanlı Devleti’nin bu 
savaşı daha fazla sürdürmeye gücü yoktu. Neticede mütareke şartları 
kabul edildi fakat şartların ağırlığı Avrupa kamuoyunda ciddi bir in-
fial yaratmıştı. Rusya “Hasta Adam”ın mirasını tek başına ele geçir-
mek ve Avrupa sistemine yepyeni bir şekil vermek üzereydi. Osmanlı 
Devleti ile Rus Çarlığı arasında imzalanan 1878 Ayestefanos Antlaşması 
Avrupa’daki huzursuzluğu iyice arttırdı (Tuncer, 2003; 154-160).

Sultan Abdülhamid Kanun-i Esasi’nin ilânı ile büyük devletlerin bas-
kısını kırabileceğini umuyordu ama beklediği gerçekleşmeyince daha 
önce sadrazam yaptığı Mithat Paşa’yı görevinden azlederek İtalya’ya 
sürgüne gönderdi. Ancak Abdülhamid Meşrutiyet rejiminden hemen 
vazgeçmedi zira bu bir Osmanlı padişahı için büyük bir laubalilik olur-
du (Akşin, 1990; 160). Aynı zamanda Abdülhamid Meşrutiyet’in ne ge-
tireceğini de görmek istiyordu. Bu sırada tersane konferansının sonuç-
suz kalmasından dolayı Osmanlı Devleti’ne savaş ilan eden Rus Çarlığı 
Sultan Abdülhamid’e en azından iç politika için önemli bir fırsat sunmuş 
oldu.  II. Abdülhamid İngiliz ve Rus donanmalarının İstanbul’a yaklaştı-
ğı bir sırada topladığı danışma meclisinde büyük babası II. Mahmud’un 
yolundan gideceğini ve Allah’ın kendisine güvendiğine inandığını söy-
leyerek Meclis-i Mebusan’ı tatil ettiğini duyurdu. Böylece Osmanlı im-
paratorluğundaki ilk anayasal deneme akim kalmış oluyordu  (Lewis, 
2009; 231-237, Davison, 1963; 403).

Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında imzalanan Ayestefanos 
Antlaşması’nın başlıca hükümleri şu şekildeydi:

- Karadağ’a bağımsızlık verilmiştir. 

- Sırbistan’a bağımsızlık verilmiştir.

- Romanya’nın bağımsızlığı Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır. 
Bu bağlamda Romanya da harp tazminatı hakkı sahibidir.
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- Bulgaristan Osmanlı Devleti hakimiyetinde özerk bir prenslik ha-
line getirilecektir. Bulgaristan’ın sınırları Rus ordularının bölgeyi terk 
etmesinden sonra saptanacak olmakla birlikte bu sınırlar Tuna’dan 
Ege Denizi’ne kadar olan toprakları, Kosova ve Manastır vilayetlerinin 
tamamını, Batı Trakya ve Selanik vilayetlerinin de bir kısmını kapsaya-
caktır.

- Bosna ve Hersek için daha önce İstanbul Konferansı’nda kabul edi-
len hükümler Avusturya ve Rus hükümetlerinin birlikte belirleyeceği 
yeni hükümleri de içerecek şekilde kabul edilecektir.

- Osmanlı Devleti 1,410,000,000 ruble tutarındaki savaş tazminatı-
nın bir bölümüne karşılık olarak Kars, Ardahan, Batum ve Beyazıt (Ka-
raköse) vilayetlerini Rus Çarlığı’na terk edecektir. Toprak terkleri karşı-
lığında Osmanlı savaş tazminatı 400,000,000 rubleye düşürülmüştür.

- Osmanlı Devleti Doğu Anadolu’da Ermenilerin meskûn bulunduğu 
mahallerde ıslahat yapmayı kabul etmiştir (Tuncer, 2003; 154-160).

Ayestafanos Antlaşması ile Rusya’nın Avrupa’ya yepyeni bir şekil 
vermesi, Balkanlar ve Doğu Anadolu’da elde ettiği 4 büyük şehir sebe-
biyle kaygı uyandırıcı bir güç olarak belirmesi İngiltere ve Avusturya’da 
endişeye sebep oldu. İngilizler’in ihtiyat kuvvetlerini de askere alıp 
bir savaş hazırlığı içerisine girmesi Rusya’da da tedirginlik yarattı. 93 
Harbi’nde hem insan hem de para açısından büyük kayıplar yaşamış 
bulunan Rusya’nın İngiltere ile bir savaşı kaldırabilecek gücü bulun-
muyordu. Bu çerçevede çıkacak bir savaşta Almanya’nın da İngiltere 
ve Avusturya safında yer alacağı düşüncesi Ayestefanos Antlaşması 
yerine toplanacak bir kongre neticesinde imzalanacak antlaşmanın 
hükümlerinin uygulanması teklifi Rus Çarlığı tarafından kabul edildi. 
Kongreye katılan Osmanlı temsilcilerine Alman Şansölyesi Bismarck 
bu durumu şöyle izah etmişti: “Bugünkü durumu sizden saklamak is-
temem, Kongrenin Osmanlı Devleti için toplandığı zannına kapılarak 
kendinizi aldatmayın. Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında imzala-
nan Ayestafanos Antlaşması Avrupa devletlerinin menfaatlerine doku-
nur bazı hükümler ihtiva etmeseydi olduğu gibi bırakılırdı. Kongre bu 
menfaatlerin uzlaştırılması için toplanmıştır” (Karal, c.IV; 75). 

Berlin Kongresi sonrasında imzalanan, Ayestafanos Antlaşmasının 
yerini alacak olan Berlin Antlaşmasının başlıca hükümleri şu şekilde-
dir:

- Sırbistan’ın bağımsızlığı tanınmıştır.

- Karadağ’ın bağımsızlığı tanınmıştır.

-Romanya bağımsız devlet olarak tanınmıştır. Ayrıca çoğunluğu 
Romen olan Baserabya’yı Rusya’ya terk edip çoğunluğu Türk olan 
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Dobriçe’yi almıştır.

- Bulgaristan için Ayestafanos Antlaşması’nda öngörülen sınırlar 
üç parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan birincisinde Osmanlı hâkimiye-
tinde, özerk bir Bulgar Prensliği oluşturulmuştur. İkinci parçaya Doğu 
Rumeli denilerek Osmanlı hâkimiyetine bırakılmıştır. Doğu Rumeli Pa-
dişahın atayacağı Hıristiyan bir vali tarafından yönetilecektir. Üçüncü 
bölge ise Makedonya olup ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devleti’ne 
bırakılmıştır.

- Bosna-Hersek Osmanlı hâkimiyetinde bırakılmış fakat Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu tarafından işgal edilip idare edilecektir. Bos-
na-Hersek’in Avusturya-Macaristan’a bırakılmış olması Sırplar arasında 
derin bir üzüntü doğuracaktır.

- Rusya Kars, Ardahan ve Batum şehirlerini muhafaza edecek; 
Beyazıt’ı Osmanlı Devleti’ne iade edecek, Batum’da ise askerî tesisler 
yapmayacaktır.

- İngiltere Kıbrıs’a yerleşecektir.

- Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yeni bir idare tarzının oluştu-
rulması hükme bağlanmıştır (Taylor, 1954; 250-254, Karal, c.IV; 75-77, 
Tuncer, 2003; 164-168).

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin ve ardından imzalanan(önce 
Ayestafanos) Berlin Antlaşması’nın Osmanlı siyaseti ve dış politikası 
üzerindeki etkisi oldukça derin olacaktır. Hem Hersek ve Bulgaristan 
İsyanları sonrasında Sırbistan’la yapılan savaşta hem de 93 Harbi’nde 
Osmanlı Devleti’nin Büyük Güçler tarafından kendi kaderine terk edil-
miş olması Osmanlı yönetici sınıfında İngiltere ve Fransa’ya karşı bir 
tepki meydana getirecektir. Buna bağlı olarak Osmanlı dış politikasın-
da da ilginç bir dönüşüm yaşanmıştır. Uzun yıllardır Avrupalı büyük 
güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki çıkar uzlaşmazlıkları dolayısıyla 
Babıâli “denge politikası” adı verilen değişken ittifaklar bağlamında 
dış politika belirleme stratejisini uygulayabilmişti. 1877-78 Osmanlı Rus 
Harbi öncesi ve sonrasında bu politikanın izlenmesinin zorlaşması ve 
İngiltere-Fransa’ya duyulan tepkinin neticesinde Osmanlı Devleti’nde 
Almanya’nın nüfuzu gittikçe artacaktır. Millî birliğini geç sağlamış olan 
ve sömürge yarışına geç giren Almanya, gittikçe artan sömürge ihtiya-
cını karşılayabilmek amacıyla henüz üzerinde anlaşma sağlanamamış 
Osmanlı mirasından aslan payını almak üzere harekete geçecek; bu du-
rum Birinci Büyük Savaş’a giden süreci hızlandıracaktır.

Bulgaristan Meselesi: Bulgarlar Osmanlı Devleti’nde eyalet statüsü-
ne sahip olmuşlardır. Osmanlı millet sistemi örgütlenmesi çerçevesinde 
din ve mezhep işleri bakımından İstanbul’daki Fener Patrikhanesi’ne 
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bağlanmışlardır. Bu bağlamda dünya 18.yy’da Bulgar diye bir et-
nik grubun varlığından habersiz gibidir. Ruslar da Bulgarları 1829 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında “farketmişlerdir.” 19.yy’da gelişen mil-
liyetçi hareketlerin tesiri, Fener Patrikhanesinin 19.yy’da kendisine 
bağlanmış etnik grupları Rumlaştırma çabalarını arttırması, Sırbistan 
ve Rusya’nın Bulgarlar üzerindeki tahriklerinin artması Bulgarların da 
1830’lardan itibaren hareketlenmesi ile neticelenmiştir. Özellikle 1830 
Yunanistan’ın bağımsızlığının ardından Bulgarlar ardıardına isyan et-
meye başlamışlardır. Bu çerçevede 1848’de Avrupa’da gözlemlenen 
halk hareketleri Bulgaristan’da da etkisini hissettirmiş; 1849’da Vidin 
İsyanı patlak vermiştir. İsyan aralıklarla iki yıl kadar sürmüştür.

Rus Çarı I. Nikola’nın temel politikası Rusya’ya bağımlı müstakil bir 
Bulgaristan oluşturmaktı. Ancak 1856 Kırım Muharebesi Çar’ın bu pla-
nının uygulanmasını engelledi. 

Bulgarlar ise 1856’dan itibaren Bulgar milliyet fikrinin de gelişimini 
sağlamak için bağımsız bir Bulgar kilisesi için mücadele etmeye baş-
ladılar ve 1860’da, 1856 Islahat Fermanı’na dayanarak Fener Patriğini 
ruhanî lider olarak tanımadıklarını ilân ettiler (Tuncer, 2009; 109-111). 
Ancak millî kilise talepleri kabul edilmeyen Bulgarlar aykırı bir strateji 
izleyip Katolik Kilisesi’ne bağlanmaya başladılar. Rusya bu durumdan 
ciddi biçimde rahatsız oldu çünkü Katolik Kilisesi’nin etkisi altına giren 
Bulgarlar Fransız etkisine açık hale gelebilirdi (Davison, 1963; 115-116). 
Bu yüzden Rusya, Osmanlı Devleti üzerinde bağımsız Bulgar Kilisesi’nin 
kurulması yönünde baskılarını arttırdı. Neticede 1870 tarihli bir fer-
manla bağımsız Bulgar Kilisesi kuruldu.Bulgar tarihi üzerine çalışan 
birçok araştırmacı bağımsız Bulgar kilisesinin oluşmasının Bulgar kim-
liğinin ve intelijansiyasının oluşmasında son derece önemli bir dönüm 
noktası olduğu fikrindedir (Crampton, 1983; 16, Todorov, 1979; 66-67, 
İrtem, 1999; 79-81).

Bu tarihten itibaren Bulgarların faaliyetleri daha da artmaya başla-
dı. 1876’da Rus Konsolosu Naydankerof’un örgütlediği bir isyan patlak 
verdi. İsyan planına göre Bulgarlar bölgedeki Müslüman kesimleri yıl-
dırma harekâtına girişecekti. İsyan kısa zamanda bütün Bulgaristan’a 
yayıldı ancak bölgeye sevkedilen hükümet kuvvetleri isyanı bastırmaya 
muvaffak oldu (Crampton, 1983; 19-20, Todorov, 1979; 76-78). Ancak 
1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Bulgaristan Meselesi açısından da bir dö-
nüm noktası oldu. 

Berlin Düzenlemelerine dayanrak Rusya, Bulgar Prensliği için bir 
anayasa hazırlanmasını ve Sabranya adı verilen bir meclisin toplanma-
sını sağladı. Meclis Nisan 1979’da hazırlanan Anayasa’yı kabul etti ve 
Batembergli Alexandre’ı Bulgar Prensi seçti. Prens tahta çıkar çıkmaz 
Rus Çarı’na bağlılıklarını bildirdi. Ancak halk arasında Bulgaristan üze-
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rindeki Rus nüfuzunun azaltılaması gerektiğini savunanların sayısı da 
az değildi. Tartışmalar sebebiyle 1881’de Prens Alexandre Sabranya’yı 
dağıttı (Crampton, 1983; 37-43) ancak halktan gelen baskı karşısında 
meclis 1883’te yeniden toplantıya çağrıldı (Crampton, 1983; 54-57). 
Kurulan kabinenin programında “Doğu Rumeli” ile birleşmek bulunu-
yordu (İrtem, 1999; 93-94).

Doğu Rumeli tabiri ilk kez Ayestefanos Antlaşması’nın Rusya ve 
İngiltere arasında sebep olduğu ihtilaf üzerine İngiliz Başvekil tarafın-
dan ortaya atılmış, Berlin Düzenlemelerinde farklı bir statüyle Osmanlı 
Devleti’ne bırakılmıştı. Jeo-stratejik doğal geçitleri barındıran bu bölge 
Ayestefanos Antlaşması’nda Büyük Bulgaristan sınırları içerisinde bı-
rakılmıştı. Berlin Düzenlemeleri’nden kısa süre sonra Rusya Bulgarları 
Doğu Rumeli ile birleşmeleri doğrultusunda teşvik etmeye başladı. 

Doğu Rumeli’de ilk büyük buhran 1879’da Osmanlı Devleti’nin böl-
gede asayişi sağlamak için asker sevketmek istemesiyle baş gösterdi. 
Bölge halkı gönderilen askerlere karşı çıktı. Gelişmeler üzerine Rus 
Çarı, Sultan Abdülhamid’e bir mesaj göndererek bir Rus temsilcisinin 
bölge halkını sükûnete davet etmek için bölgeye gönderilmesine izin 
verilmesini, bunun yanı sıra bölgeye asker sevkedilmesi fikrinden vaz-
geçilmesini istedi. Sultan Abdülhamid öneriyi kabul etti ve böylece ilk 
bunalım aşılmış oldu (İrtem, 1999; 94-96). Ancak Rusya Doğu Rumeli ile 
Bulgaristan’ın birleşmesini sağlamak üzere İngiltere hükümeti nezdin-
de de girişimlerde bulunmaya devam etti. 

1885’te ise daha büyük bir kriz patlak verdi. Bulgar Milis güçleri 
Filibe’de bir ayaklanma başlatarak hükümet konağını işgal edip vali 
Gabril Paşa’yı tutukladılar. Doğu rumeli ile Bulgaristan’ın birleştiğini 
ilân eden milis güçler Prens Alexandre’ı Filibe’ye davet ettiler. Prens 
Filibe’de coşkun tezahüratlarla karşılandı, Sabranya birleşmeyi onay-
layarak Prensi Doğu Rumeli ve Bulgaristan’ın prensi olarak tasdik etti. 
Ancak yaşanan gelişmelerden Rus Çarı rahatsız oldu çünkü birleşme ken-
disine haber verilmeden gerçekleştirilmişti, karar Bulgaristan Prensi’nin 
Londra ziyaretinin ardından uygulanmıştı ve I. Üç İmparator Ligi’ni 
oluşturan antlaşmalar çerçevesinde Rusya, Avusturya-Macaristan’a 
Osmanlı Avrupası’nın statusquosunun korunması yönünde teminat 
vermişti (Crampton, 1983; 85-103, Castellan, 1995; 336-337, Adanır, 
1996; 113-114).

Doğu Rumeli Krizi üzerine Rus Çarı Babıâli’ye İstanbul’da bir kon-
ferans toplanması ve sorunun Berlin Antlaşması’na taraf devletlerce 
tartışılmasını önerdi. Konferans İstanbul’da toplanıp çalışmalarına 
başlamışken Sırbistan, Doğu rumeli ile Bulgaristan’ın birleşmesinin 
Balkanlar’daki muvazeneyi bozduğunu söyleyerek Bulgaristan’a sa-
vaş ilân etti. Herkes Sırbistan’ın Bulgaristan’ı yeneceğini beklerken 
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Bulgar orduları Sırp ordularını püskürtüp Belgrad yolunu açınca Büyük 
Devletler, özellikle Avusturya araya girerek barış antlaşmasının imza-
lanmasını sağladı (Castellan, 1995; 337, İrtem, 1999; 101).

İmzalanan Bükreş Antlaşması’na göre Sırbistan ve Bulgaristan sa-
vaş öncesi durumlarına geri döndü ancak Haziran 1886’da Prens 
Alexandre’a bir darbe girişimi oldu. Prens darbe girişiminden kurtuldu 
fakat sürecin sonunda tahttan çekilmek zorunda kaldı. Alexandre’ın 
yerine Viyana doğumlu, Alman asıllı Ferdinand prens seçildi (Crampton, 
1983; 120-124, Castellan, 1995; 338).

Avusturya, Almanya ve İngiltere Ferdinand’ın prens seçilmesini 
desteklemişlerdi. Bu durum Rusya’da Avusturya’ya yönelik ciddi bir 
tepki oluşmasına sebep oldu. Alman Şansölyesi Bismarck, Rusya’nın 
Avusturya’ya tepkisinin dozunun kaçabileceğini düşünerek 1879 
Almanya-Avusturya ittifak antlaşmasını açıkladı ve herhangi bir savaş-
ta Avusturya’nın yanında yer alacağını duyurdu. Gelişmeler üzerine 
Rus Çarı geri adım attı ve bütün Avrupa devletlerinin tanıdığı Prens 
Ferdinand’ı 1896 yılına kadar tanımadı (Forbes, 2007; 56).

Doğu Rumeli krizinin Osmanlı Devleti açısından sonucu Doğu 
Rumeli’den bir parça toprağın Osmanlı hâkimiyetine bırakılarak böl-
genin Bulgaristan’a bağlanması olmuştur. Doğu Rumeli Buhranı 
Yunanistan’ı da Makedonya, Epir, Teselya üzerindeki hak talepleri çer-
çevesinde hareketlendirecek ve neticede 1897 Osmanlı-Yunan savaşına 
giden süreç başlayacaktır.

Makedonya Sorunu: Makedonya tabiri Osmanlı Devleti döneminde 
kullanılmış bir terim değildir. Terimin kullanılışı ise kabaca 6.yy’a ka-
dar uzamaktadır. (Castellan, 1995;364) Osmanlı’da ilk kez 1902 yılında 
Bulgaristan’da kurulan ve Makedonya nitelemesini isminde kullanan 
bir örgüt tarafından Osmanlı Rumelisinin bir bölümü için kullanılmış-
tır. Kosova, Selanik, Manastır vilayetlerinin tümünü kapsayan bölgeyi 
niteler biçimde kullanılıyordu. Bölgeye 1902 ayaklanmalarını soruştur-
mak için gönderilen Hüseyin Hilmi Paşa’nın verdiği bilgilere göre 1,5 
milyon Müslüman, 900 bin Bulgar, 300 bin Rum ve yüzer bin civarın-
da Sırp ve Ulah yaşıyordu. Bölge karışık bir salatayı andırmasına rağ-
men Bulgarlar, Yunanlar ve Sırplar bölgede hak iddiası içerisindeydiler 
(İrtem, 1999; 148-154). Bu devletlerin oluşturdukları komisyonlar ta-
rafından yayınlanan raporlarda bölgede yaşayan halkların dağılımını 
gösterir aşağıdaki tablo Makedonya sorununun müşahhas hale getiril-
mesine yardımcı olabilir (Castellan, 1995; 369).
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Bulgar İstatistikleri 
(1900 yılı)

Yunan İstatistikleri 
(1904 yılı, Kosova 
vilayeti hariç)

Sırp İstatistikleri
(1889 yılı)

Türk 499,200 634,000 231,000
Bulgar 1,181,000 332,000 57,600
Yunan 228,700 652,700 201,100
Sırp 700 - 2,048,000
Eflaklı 80,700 25,000 69,600
Arnavut 128,700 - 165,000
Yahudi 67,800 53,100 64,600
Çingene 54,500 8,900 28,700
Diğerleri 16,500 18,600 3,500
Toplam 2,258,000 1,724,000 2,870,000

Makedonya, Ayestefanos Antlaşması’nda Büyük Bulgaristan sınırları 
içerisinde bulunuyordu. Ancak Berlin Düzenlemeleri ile Makedonya’nın 
ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devleti’ne geri verilmesi Makedonya 
Meselesi’nin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Bu tarihten sonra 
Bulgarlar Makedonya’nın Bulgaristan’ın bir parçası olduğu yönünde 
propagandaya başlamışlar ve 1890’lı yılların başlarında Makedonya’daki 
ilk komitayı kurmuşlardır. Bulgaristan’ın Makedonya’ya sert angajma-
nı üzerine bölgede hak iddiasında bulunan Yunanlılar ve Sırplar da 
komitacılık faaliyetlerine girişecektir (Castellan, 1995; 370).

Aslında Avrupa’nın büyük güçleri bölgenin Osmanlı egemenliğin-
den çıkarılması üzerinde üstü örtük bir anlaşma içerisindeydiler. Ancak 
bölgede yaşayan etnik ve dinsel grupların çok dağınık olması bölge-
nin kimler arasında pay edileceği sorununu derinleştiriyor ve bölgede 
Osmanlı hâkimiyeti bu çözümsüzlük vesilesiyle sürüp gidiyordu. 1897 
yılından itibaren Bulgar komitacıları bölgedeki diğer etnik ve dinsel 
grupları yıldırabilmek için tedhiş faaliyetlerine başlamıştı. Bu süreçte 
Osmanlı Devleti Bulgaristan’ı kontrol altına alabilmek için 1896’da 
Bulgar Prensi’ni tanıdı ve Rumeli vilayetlerinde ıslahat yapılacağına 
dair bir nizamname yayınladı.

1897’de Rusya ve Avusturya Balkanlar üzerindeki çıkarlarını yeniden 
uyumlaştırdılar. Buna göre Makedonya’daki statusquonun devamının 
sağlanması, eğer statusquo bozulacaksa bir Arnavutluk Devleti’nin 
kurulması; geri kalan Makedonya topraklarının da diğer Balkan 
Devletleri arasında adilane paylaşımı üzerinde mutabık kaldılar. Ancak 
Bulgaristan Makedonya’nın bölünmesi taraftarı değildi. 

1901’den itibaren Makedonya’da adeta bir devamlı isyan hali mev-
cut oldu. 1902’de Büyük Devletler’in teklifi, Sultan Abdülhamid’in emri 
ile Makedonya’da bir ıslahat programı hazırlanıp uygulamaya konul-
muş fakat eşkiyalık faaliyetlerinin önüne geçilememiştir (Adanır, 1996; 
172-175).
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Ekim 1904’te ise Avusturya ve Rusya Dışişleri Bakanları Balkanlar’da 
barışı sağlamak ve statusquoyu temin amacıyla Murzsteg de yeni bir 
program meydana getirdiler. Berlin Antlaşması’nda imzası olan devlet-
lerin de Almanya hariç muvafakati alındıktan sonra plan uygulanmak 
üzere Osmanlı hükümetine verildi. Jandarma teşkilatının komutasının 
yabancı bir generale devri, umumi af çıkarılması, yıkılan köylere destek 
sağlanması gibi maddeler içeren plan Osmanlı hükümeti tarafından 
kabul edilmiştir (Castellan, 1995; 371, Adanır, 1996; 216-223). 1908’e 
kadar geçen sürede Osmanlı Devleti, Bulgar çetelerine karşı bir den-
ge unsuru oluşturmaları için Sırp ve Yunan çetelerine göz yumdu. Bu 
sırada Türkler de Makedonya’da komitacılık faaliyetlerine başladı ve 
bu durum Makedonya sorununun kronik bir hâl almasına sebep oldu 
(Jelavich, 1997; 207-213).

Sultan Abdülhamid oluşturduğu istibdat rejiminin güvence altın-
da olabilmesi için Mekteb-i Harbiye’den mezun olanları Payitahttan 
uzakta görevlendiriyordu. Çünkü söz konusu zabitler batı tarzı askeri 
eğitim veren okullarda askeri eğitimin yanı sıra Abdülhamid rejimini 
tehdit edecek batı tarzı ilimler de alıyorlardı. Abdülhamid güvenlik 
gerekçesiyle başkent dışında vazifelendirilen bu zabitlerin Makedonya 
havarisinde bulunan 2. ve 3. Orduda istihdam edilmesini sağlıyordu. 
Zira bu zabitler savaş konusunda uzman eğitimi almış kimselerdi. 
Böylelikle hem zabitlerin iyi bir gelişim süreci geçirmesi sağlanıyor hem 
de Makedonya’daki durum kontrol altında tutuluyordu. Ancak Sultan 
Abdülhamid’in 33 yıllık tek elden iktidarının sonunu getiren gelişme-
nin önünü açan yani Meşrutiyet’in ilân edilmesini sağlayan dinamikler 
de bu subaylar tarafından harekete geçirilecektir.

II. Meşrutiyet Öncesi Arnavutluk Meselesi: Arnavutlar arasında ulusal 
bilincin uyanması 1878 Berlin Düzenlemeleri’ne kadar götürülebilirse 
de 1908’den sonra görülen millî nitelikli isyanlara yakın nitelikte isyan-
lar tespit etmek mümkün değildir. Berlin Düzenlemeleri neticesinde 
Arnavutluk topraklarının Balkan devletleri arasında taksiminin önüne 
geçebilmek için 1878’de Prizren’de Arnavut Birliği adında bir yapılan-
maya gidlimiştir. 1880’de Arnavutluk’un bazı bölgelerinin Karadağ’a 
verilmesini önlemek üzere örgütlenen Arnavutlar silahlı direnişe baş-
lamışlar ve bu çerçevede Babıâli’yle zaman zaman çatışma halinde ol-
muşlardır (Castellan, 1995; 373). Örneğin Osmanlı hükümeti tarafın-
dan nasihatçi olarak gönderilen Mehmed Ali Paşa Arnavut komitacıları 
tarafından katledilmiştir.

Arnavutların 1880’den itibaren silahlı direniş örgütlemeleri İngiliz 
hükümetinin dikkatini çekmiştir. Arnavut silahlı direnişinin yaşan-
dığı dönemlerde İngiltere’de iktidara gelen Goldstone Osmanlı 
Devleti’nin kontrolsüz dağılması durumunda Avrupa’da Rusya’nın ya 
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da Avusturya’nın güçleneceği düşüncesiyle özerk bir Arnavutluk fik-
rini savunmaya başlamıştır. İngiltere’nin Osmanlı hükümeti nezdin-
de özerk bir Arnavutluk teşkil ettirilmesi için yaptığı girişimler Sultan 
Abdülhamid tarafından kabul edilmemiş bununla birlikte Arnavutların 
merkezî hükümetle ilişkilerinin güçlendirilebilmesi adımlar atılmıştır 
(Castellan, 1995; 375, Bozbora, 1997; 207-212).

II. Abdülhamid dönemi Osmanlı Devleti’nin nisbî bir rahatlama 
yaşadığı dönem olarak adlandırılabilir. Uzun yıllardır yıkıcı savaşların 
tesiri altında kalmış ve çeşitli kurumlarında büyük tahribat oluşmuş 
devlet bu dönemde kısmî bir yeniden yapılanmanın içerisine girmiş-
tir. Bu dönemde yaşanan Osmanlı-Yunanistan Savaşı büyük boyutlu 
olmamış ancak muhtevası bakımından önemli sonuçlar doğurmuş; Jön 
Türk hareketinin etkili bir muhalefet olarak gelişimini geciktirmiştir. II. 
Abdülhamid Dönemi’nde Osmanlı kurumlarının ve toplumsal yapısı-
nın modernleştirilmesinde ciddî mesafeler katedilmiştir. Dış politikada 
ise Sultan Abdülhamid ihtiyatlı bir Almanya yanlısı politika izlemiş; o 
dönem için oldukça önem arzeden demiryolları ihalelerini Almanlara 
vermek suretiyle İngiltere ve Fransa karşısında elini güçlendirmeye 
gayret etmiş; ancak açıktan bir çatışma içerisinde olmamaya çalışmış-
tır. Almanya İmparatoru II. Wilhelm’in önce İstanbul’a ardından Kudüs 
ve Şam’a ziyaretler gerçekleştirmiş ve kendisini İslâm dünyasının büyük 
bir dostu olarak takdim etmiştir (Trumpener, 1968; 4).

“İmparatorlukların Brest-Litovsk Akşamı”na Gidilirken Kaybedilen 
Balkanlar

Bu kadar uzun kelam, kabaca 19.yy başından itibaren Osmanlı 
Devleti’nin uluslararası politikada “etkin değil edilgin bir özne” oldu-
ğu tespitini yapabilmek için edildi. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin 
yazgısını şekillendiren birbiriyle bağlantılı üç önemli gelişmeden söz 
edilebilir.

Öncelikle İngiltere’nin bütün dünyayı bir iktisadi düzen çerçevesinde 
örgütlemesinin altı çizilmelidir. Bu düzende İngiltere dışındaki aktör-
lere düşen görev İngiltere’yi çeşitli şekillerde tamamlamaktır. Örneğin 
alt kıta hem hammadde sağlanmasında hem de Pazar ihtiyacının karşı-
lanmasında önemli bir yer tutarken görüntüde bağımsız olmak zorun-
da olan Osmanlı Devleti, Çin İmparatorluğu gibi siyasî birimler de Balta 
Limanı Ticaret Sözleşmesi benzeri ticaret sözleşmeleri ile ekonomik ve 
siyasal sisteme bağımlı hale getirilmişler, İngiliz sanayisinin Pazar ihti-
yacını karşılamışlardır. Osmanlı Devleti ve diğer siyasi oluşumların ka-
pitalist gelişme gösterememeleri sorunun bir başka önemli boyutudur. 
Burada Osmanlı Devleti’ni etkin özne olmaktan edilgin özne olmaya 
yaklaştıran en önemli gelişme ise İngiltere’nin kabaca 19.yy ortalarına 
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kadar devam eden ekonomik ve siyasî patronajının; bir diğer ifadeyle 
1815 Viyana Düzeni’nin sorgulanması ve bozulmasıdır. Bu bağlamda 
İtalyan Birliği’nin sağlanması kısmen, Alman Millî Birliği’nin sağlanma-
sı ise tamamıyla Avrupa dengesini alt-üst etmiştir. 

Gelişkin bir burjuvazisi olmadığı için devlet eliyle sanayileşen 
Almanya’nın 19.yy sonlarına doğru ekonomik göstergelerde İngiltere’ye 
yaklaşması ve bazı alanlarda geçmesi, kapitalist rekabetin Avrupa kı-
tasının çok ötesinde coğrafyalarda bir sömürge yarışına dönüşmesi ve 
bu yarışa geç katılan Almanya’nın, gelişmekte olan sanayisinin artan 
hammadde ve Pazar ihtiyacını karşılayabilmek için görüntüde bağım-
sız bırakılmış Osmanlı Devleti’ne yönelmesi 20.yy başlarında yaşanan 
gelişmelerin esas sebebini teşkil etmektedir. Önceki dönemlerde im-
zalanan antlaşmalar ile hukukî ve siyasî hakları Makedonya üzerinde 
oldukça kısıtlanmış olan Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan tasfiyesi için 
belki bir Balkan Savaşı tasarlanmıyordu ama Osmanlı Devleti aleyhine 
gelişen neticeye Almanya da dâhil hiç kimse ses çıkarmadı. Halbuki sa-
vaş başlamadan önce Osmanlı Devleti’nin bu tecrübesiz Balkan devlet-
lerini bozguna uğratacağını düşünen büyük devletler savaş sonrasında 
ortaya çıkabilecek sınır değişikliklerini kabul etmeyeceklerini ilân et-
mişlerdi. 

Kıyamet Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin mirasını tek başına yutma 
girişimi üzerine koparken iktidara gelen İttihatçılar siyasî suikastlerden 
hükümet darbesine, diplomatik girişimlerden oldu-bittilere kadar ge-
niş spektrumlu bir siyaset pratiği izleyerek Osmanlı Devleti’ni yeniden 
etkin özne haline getirmeye çalıştılar. Ancak Osmanlı Devleti varlığı-
nı sağlayan dinamikleri kendi kudretinden sağlamıyordu. İttihatçılar, 
bir anlamda, ölmek üzere olan bir hastaya yanlış biçimde kalp masajı 
uyguladılar. Kalp çalıştı ama organizma bitkisel hayata girdi. Öyle ki 
Almanlar 1917’de Osmanlı için “Enverland” diyorlar savaş sonrasında 
Almanya’ya bağlı bir dominyon olabileceği üzerinde tartışıyorlardı.
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