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Sunuş

100. Yılında Çanakkale Zaferi

Tarihimizin dönüm noktalarından birinin 100. yılındayız. Çanakkale Zaferi 
nasıl bahaneler icad edilirse edilsin, ne gibi iddialar ortaya sürülürse sürülsün 
önemsizleştirilemez. Mütareke’nin ardından Çanakkale’nin geçilmesi de so-
nucu değiştirmez. Eğer Çanakkale 1915’te mağlubiyetimiz sonucu geçilse idi, 
tarih başka yazılacaktı.

Çanakkale Zaferini önemine mütenasip kutluyor muyuz? 

Resmen kutlanan, “Şehidler günü” olarak kayıtlara geçen 18 Mart Deniz 
Zaferi. Çanakkale muharebeleri sadece deniz cephesinden ibaret değil, uzun 
süren kanlı kara savaşları var. Bu itibarla, en azından bu sene, yani yüzüncü 
yılda, bir veya birkaç önemli yıldönümünde kutlamalar yapılmalı. 

Resmî kutlamaların bugününe bakıp, baştan itibaren Çanakkale zaferinin 
resmen hatırlandığını, devlet imkânlarının bu maksatla seferber edildiğini sa-
nabiliriz. Mesela, 1930’larda Çanakkale ile ilgili kutlamalar yapıldığına dair 
bir bilgiye sahip değiliz. Zaferin yirminci yıldönümünde, yani 1935 yılının ga-
zetelerini tarayanlar hayal kırıklığına uğrarlar.  

Mesela yarı resmi bir gazete olan Ulus 18 Mart 1935’te yayınlanmaz. 
Kapandığını filan sanmayın. O zamanlar dinî bayramlarda günlük gazeteler 
yayınlanmaz, yerine Hilaliahmer, yani Kızılay gazetesi çıkardı. 15-17 Mart 
Kurban bayramı idi. Hilaliahmer’de de bir haber yok. İstanbul’daki yarı resmî 
gazete Cumhuriyet’e de bakarsak; keza, o da aynı şekilde. Sonraki günlerde de 
bir haber yoktur. 

Çanakkale Zaferi hiç kutlanmıyor muydu? Üniversite öğrencileri bir va-
purla Çanakkale’ye gönderiliyor, gemiden sahillere bakılarak bir kutlama ya-
pılıyordu! Buna karşılık İngiliz donanmasına mensup askerler karaya çıka-
rak kendi mezarlarını ve anıtlarını ziyaret ediyorlar, törenlerini yapıyorlardı. 
Türkiye, zaferin sahibi iken neden kutlamalar yapılamıyordu, hatta Atatürk 
1934’te Çanakkale’de telef olan Anzak askerlerinin annelerine yönelik bir me-
saj yayınlıyordu? 

1930’larda Çanakkale zaferinin kutlanması bir yana, Anzak mezarları ve 
burada yapılan şafak ayinlerini normalleştirmek için Cumhurbaşkanı’nın me-
saj yayınlaması âlicenaplık olarak mı yorumlanmalı? 



Çanakkale Boğazı arazisinde Lozan’daki kabuller böylece dile getirilmek-
tedir! O “muhteşem” Lozan’a göre Boğazlar üzerinde Türkiye’nin bir yetkisi 
yoktu, hatta orada askerimiz yoktu! Bu durum büyük zaferimizi anmamızı 
dahi engelliyor olmalıydı. 

Çanakkale zaferinin ardından yaşananlar, büyük savaşın mağlubiyetle 
sonuçlanması, Mondros Mütarekesi…Gerçi bunun ardından Türkiye’yi iş-
gale yeltenen Yunanlılara karşı zafer kazanmıştık, ama büyük savaşın galibi 
İngilizler’e karşı öne sürülecek bir muvaffakiyet değildi bu. İngiltere’nin dün-
ya hâkimi olduğu o dönemde Çanakkale zaferinin kutlanmaması hususunda 
resmî tarihin bize söyleyebildiği bir şey yok. 

Sen zaferini kutla(ya)mıyorsun, mağluplar mağlubiyetleri üzerinden kim-
lik inşa ediyorlar!

Çanakkale Zaferi’ni gerçekten kutlamaya başlamamız 1950’den sonradır. 
Anıt da o zaman yapılmıştır. Sonraki yıllarda Anzak kutlamaları karşısında bir 
denge kurulmaya çalışılmış, şehitlikler imar edilmiş ve nihayet son senelerde 
daha derli toplu düzenlemeler ve kutlamalar yapılmıştır. 

Bu sene yüzüncü yıldı...18 Mart sönük geçti. 24 Nisan’da yabancı devlet 
erkânının katıldığı törenler iyi düşünülmüş olmakla beraber, halkın coşkusu-
nu ifadeye müsait bir uygulama değildi. 100. yıl kutlamalarını bütün Türkiye 
dağıyla taşıyla, köyüyle şehriyle derinden hissetmeliydi.

Hatırlama, kutlama konusundaki beceriksizliğimiz, Çanakkale muha-
rebelerini ve zaferini yazma hususunda da sözkonusu. Zamanında Harbiye 
Nezareti “Çanakkale edebiyatı” oluşturmak için bir hayli çaba sarfetmiş. Hatta 
cepheye zamanın bazıları Mehmet Emin Yurdakul ve Ömer Seyfeddin gibi ta-
nınmış, bazıları genç ve fazla bilinmeyen şair ve yazarları, iki ressam ve bir 
bestekâr, bir fotoğrafçı ve kameramanla birlikte gönderilmiş. 

Türkler yapar, fakat yazmaz!

En büyük savaşlar bile birkaç satırla geçiştirilir. Buna daha önce büyük şa-
irimiz Yahya Kemal dikkat çekmişti. O yüzden 20. yüzyılın başında eski zafer-
leri tasvir eden şiirler yazdı. Mohaç Türküsü, İstanbulu Fetheden Yeniçeriye 
Gazel, Alparslan’ın Ruhuna Gazel, Selimname gibi... -Onun Çanakkale ile il-
gili şiiri Sultan Reşad’ın gazelini tahmisidir 

Edebiyatçıların Çanakkale seferinin zaferle sonuçlandığını söylemek güç. 
Bu kadar edebiyatçı, sanatçı cepheye gidiyor, birçok fevkakalade olaya şahit 
oluyor, cephenin gerçeklerini görüyor, kan ve barut kokusu alıyor, hatta bazan 
tehlikeli durumlarla karşılaşılıyor, fakat sonuçta çok güçlü bir Çanakkale ede-
biyatı otaya çıkmıyor. Heyettekilerin bazısı tek satır bile yazmıyor. Yazılanlar 
önemli, fakat yeterli değil. 



Yine de diyebiliriz ki, Çanakkale en çok yazılmış zaferimiz! İstanbul’un 
Fethi, bilhassa da 500. yılı dolayısıyla edebiyatımızda çok işlenmiştir. 
Ondan sonra galiba Çanakkale gelir. 

Çanakkale edebiyatının şahikası ise, edebiyatçıların Çanakkale gezisi 
sırasında Arabistan seferinde olan Mehmed Âkif’in Medine’ye yakın bir 
istasyonda, çölün ortasında kaleme aldığı “Çanakkale şehidlerine” şiiri...

Geçen sene, 11. sayımızı 1. Dünya Savaşı’na ayırmıştık, bu sene de 
Çanakkale Zaferi’ne tahsis ederek hatırlatma vazifemizi yerine getirmeye 
çalıştık. 

           D. Mehmet Doğan
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Çanakkale Edebiyatı ve 
Mehmed Âkif

D. Mehmet Doğan

Çanakkale; Birinci Dünya Harbi’nin vitrin savaşı. O zamanki dünya hâkimi 
İngiltere’nin müttefikleriyle açtığı flaş (gösterişli, çarpıcı) cephe. Önce 
dünyanın en büyük donanmaları, sonra en güçlü orduları Çanakkale’yi 
geçmeye çalıştılar. 

Çanakkale geçilse, İstanbul düşecek… 

Osmanlıların sultanı, Türklerin hakanı, müslümanların halifesinin baş-
kenti düşmanın eline geçecek. Bu Devlet’in sonu demek, müslümanların 
atıf merkezinin tamamen çökertilmesi demek… 

Bu savaşın ve zaferin şiirini Mehmet Âkif yazdı. Safahat’ın 6. kitabı 
Âsım’da yer alan parça destanî (epik) şiirin emsali görülmemiş muhteşem 
örneği. Şiir olarak da şaheser olduğundan şüphe yok. Mehmed Âkif’in “ru-
hunun vahyi”ni duyarak yazdığı şiir, ilhamın ulaşabileceği şahika.

“Çanakkale şehidlerine” diye bilinen bu şaheser şiiri Mehmet Âkif savaş 
devam ederken zihninde taşıyor ve zafer haberini yol arkadaşı Teşkilat-ı 
Muhsusa Reisi Kuşcubaşı Eşref’den duyunca Çanakkale’den binler-
ce kilometre uzakta, Hicaz demiryolu hattında bir tren istasyonunda, El 
Muazzam’da, bir gecede hıçkırıklar içinde yazıyor.1 “Allahım bu şiiri yaz-
madan canımı alma” diye dua ediyor2… 

Bir kâbusun, ferdiyet adına değil; bir millet adına, bir din adına duyu-
lan yok olma hissiyatının yerini zafer heyecanına bırakması şiirin bütü-
nünde farkediliyor. 

“Şu boğaz harbi nedir” diye başlıyan şiir çok canlı ve gerçekçi savaş tas-
virleri ihtiva ediyor. Savaşın mahiyeti, düşmanın üstün savaş teknolojisi, 
dünyanın her tarafındaki sömürgelerden toplanmış asker kalabalığı ve her 
şeye rağmen tevhidi kurtaran askerin olağanüstü ve insanüstü kahraman-
lığı Mehmed Âkif’e Bedr’i, Kılıçarslan’ı, Selahaddin’i hatırlatıyor. 

Bedr islâmın ilk harbi; varlık yokluk savaşı. 

Kılıçarslan haçlıları Anadolu’da durduran kahraman Selçuklu sultanı… 
Anadoludaki tarihimizin daha başlangıçta kesintiye uğramamasını sağlı-
yor. 

1 Çanakkale ile Şam arası 1550 kilometrerden fazladır. Şam’la El-Muazzam arası ise 829 kilometre.

2  Cemal Kutay: Necid Çöllerinde Mehmed Âkif. İstanbul 1992, sf. 89-90
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Selahaddin Kudüs’ü işgalden kurtaran büyük kahraman. O yüzden 
“Şarkın en sevgili sultanı.”

Çanakkale’de savaşan asker kanıyla tevhidi kurtarıyor ve Hz. 
Peygamber’in kucak açtığı bir şahsiyet olarak övülüyor. 

Mehmed Âkif şiiri savaşın sıcağında yazıyor ve bu zaferin doğurduğu 
gelecek ümidini ifade ediyor. 

Çanakkale’yi görmeden destanını yazdı, 

Sakarya’yı yaşadı, fakat yazmadı

Mehmed Âkif Millî Mücadele’nin başlangıç safhasında dâvet üzerine 
“İslâm şairi” kimliği ile Ankara’ya geçti, Anadolu’nun ihtilaflı bölgelerinde, 
cephelerde dolaştı; halkı İslâmı boğmak isteyen emperyalizmle mücadele-
ye çağırdı. Sakarya Savaşı sırasında Ankara’yı terk etmeyenlerdendi.3 

Sakarya muharebelerinin top seslerini Ankara’da duydu, fakat 
Sakarya’nın şiirini yazmadı… 

Ankara’da yazdığı İstiklâl Marşı, Çanakkale Şehidlerine şiiri ile aynı 
zeminde yazılmış bir metin ve bir kimlik tanımlaması. Mehmed Âkif onu 
ısrar üzerine, mecbur kaldığı için yazdı. Yazdığında Millî Mücadele’nin 
elle tutulur bir başarısı sözkonusu değildi, aksine Yunan kuvvetleri Batı 
Anadolu’da ilerliyordu. Millî Mücadele’nin kazanılmasında bu şiirin de pa-
yının olduğunda şüphe yoktur. 

İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 1921 yılının mart ayı, Yunan kuvvet-
lerinin taarruza geçtiği bir dönemdir. 23 martta Yunan ordusunun Bursa 
ve Uşak cephelerinde ileri harekatı başlamıştır. 25 martta Sapanca’yı, 26 
martta Adapazarı’nı işgal etmişler, 27 martta İnönü’ye taarruza geçmişler, 
ertesi gün, Kanlısırt ve Metristepe’yi ele geçirmişlerdir. Bu sıkıntılı zaman-
da BMM’nin Muhafız Taburu Batı Cephesi’ne sevkedilmiştir. 

Hâkimiyet-i Milliye’nin 28 mart nüshasında, birinci sayfanın sol alt kö-
şesinde, üç sütun üzerine “Cebhelerde kahraman mücahidlerimize” başlı-
ğı altında Mehmed Âkif’in Berlin Hatıraları şiirinin bir bölümü yayınlan-
mıştır. Bilindiği üzere, Mehmed Âkif bu şiiri, Çanakkale muharebeleri de-
vam ederken yazmıştır. Şiirin bu kısmının birinci bölümünde cephelerde 
savaşan, alınları dine en son istihkâm olan büyük mücahidlerden sebatı 
kesmemeleri, sonuna kadar mücadele etmeleri istenmekte, “korkma” diye 
başlayan ikinci bölümünde ise, savaşan askerlerin, büyük mücahidlerin ce-
vabı şiirleştirilmektedir.

3 Mehmed Âkif’in Ankara’ya davet edilişi, geçişi, burada “İslâm şairi” olarak  karşılanışı  ve 
Ankara’daki hayatı  konusunda bkz. D. Mehmet Doğan: İslâm Şairi İstiklâl Şairi Mehmed Âkif. 
Ankara, 2008 sf. 41-82
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Huda rızası için ey mücahidîni kiram

…..

Huda rızası için ricat etmeyin

     -Korkma

Cehenenem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun

Meğer ki harbe giren son nefer şehid olsun

….

Değil mi cebhemizin sinesinde iman bir, 

Sevinme bir, acı bir; gaye aynı, vicdan bir,

Değil mi ortada bir sine çarpıyor...Yılmaz.4 

Cihan yıkılsa, emin ol bu cebhe sarsılmaz.5

Mehmed Âkif’in Çanakkale için sadece Çanakkale şehidlerine şi-
irini değil, Berlin hatıraları’nın sonundaki bu şiiri de yazmıştır. Bu şiir 
de Türkiye’den, uzakta; bir hayli kuzey ve batıda Berlin’de yazılmıştır. 
Mehmed Âkif, Almanlara esir düşen İngiliz ve Fransız sömürgelerinden 
toplanmış askerleri aydınlatmak için Berlin’de bulunduğu süre içinde sü-
rekli Çanakkale cephesini düşünmüştür. Bu cephedeki savaşın seyri üzeri-
ne etrafında bulunan askerlerden bilgi almaya çalışmıştır. Ve nihayetinde 
bu şiiri yazmıştır. Şiirin altındaki tarih ilgi çekicidir: 18 Mart 1915!6

Bu tarih Çanakkale deniz zaferinin tarihidir! 

Mehmed Âkif, o zamanın haberleşme imkânları ile Berlin’de, deniz 
zaferinden hemen haberdar olup şiiri böylece bitirerek tarihlemiş olabilir 
mi? Bu hususta bir bilgiye sahip değiliz. Fakat Mehmed Âkif’e yakışır bir 
tevafuktan hatta “keşif”den söz edebiliriz. 

Çanakkale şehidlerine ikinci millî marşımız!

İstiklâl Marşı’nı bir tarafa bırakalım. Mehmet Âkif’in “millî marş” ma-
hiyetinde bir şiiri daha var ki resmî koruma olmadan, hiç bir mecburiyet 
yokken sürekli okunmaya devam ediyor. 

Bu “Çanakkale şehidleri”ne diye bilinen muhteşem şiirdir. Bu şiir ede-
biyatımızın daha önce örneği olmadığı gibi sonra da benzeri yazılmamış 
olan muazzam bir destanî örneğidir. Biz Çanakkale’nin ruhunu ondan öğ-
reniriz. O olmasa Çanakkale zaferi önemsiz sayılmazdı elbette. Fakat bu 

4  Kitap halindeki baskılarda “Değil mi sînede birdir vuran yürek...Yılmaz.” şeklindedir.

5  D.M.Doğan, a.g.e, sf. 76-79

6  5 Mart 1331, 1917’de takvim düzeltme maksadıyla Juliyen takviminden  Gregoryen takvimine 
geçildiğinden,  daha önceki yıllar için 13 gün ilavesiyle 18 marta tekabül etmektedir.
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edebî metnin Çanakkale muharebelerinin ve muzafferiyetinin öneminin 
kavranmasında nasıl büyük bir rolü olduğunu görmemek mümkün değil-
dir. 

Bildik kelimelerle yazılmış bu şiirin vazgeçilmezlik sırrı belki de şairin 
“ruhunun vahyini” duyarak yazmasından kaynaklanır. Bazı kelimeleri bu-
gün gençler tarafından bilinmemektedir, ama bu onun tesirini azaltma-
maz. Millî günlerde, Çanakkale ile ilgili toplantılarda onun okunmaması 
mümkün değildir. Sunucular ondan mısralar aktarır, konuşmacılar sözle-
rini bu şiirle takviye eder ve nihayet güzel şiir okuyan birisi baştan sona 
okur. Hiç bir şiir, hiç bir metin onun yerini tutamaz.

Mehmed Âkif’in bu şiiri Arabistan görevi sırasında yazdığı, seyahatte 
beraber olduğu Teşkilat-ı Mahsusa reislerinden Eşref Sencer Kuşcubaşı’na 
dayanılarak iddia edilmiştir.7 Bu iddia bize şiiri 1915 yılının ikinci yarısına 
tarihleme imkânını veriyor. Eğer böyle ise, şair şiiri yayınlamakta aceleci 
davranmamıştır. Safahat’ın 6. Kitabını teşkil eden Âsım’ın Sebilürreşad’da 
tefrika edilişi sırasında, bu şiir parçasının 10 temmuz 1340 (1924) nüsha-
sında yayınlandığı bilinmektedir. Bu durumda, Çanakkale Şehidlerine şii-
rinden, kamuoyunun yazılışından ancak 9 yıl sonra, 1924 yılında haberdar 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Aslında Mehmed Âkif Çanakkale ile ilgili şiir yazmakta yalnız değildir. 
Bir hayli şair ve yazarımız Çanakkale’yi yazmış, bu şiirlerin önemli bir kıs-
mı döneminin dergilerinde, şiir kitaplarında yer almış, daha sonra da kah-
ramanlık şiirleri antolojisi kavramı içinde ifade edilebilecek kitaplarla oku-
yuculara ulaşmıştır. Bu anlamda diyebiliriz ki, hayli zengin bir “Çanakkale 
edebiyatı” vardır ve daha sonra da bu edebiyata ilâveler yapılmıştır.

Çanakkale edebiyatı ve “Edebî heyet”

“Askerin millî ve vatanî hislerini ayaklandıracak” asker şarkıları mü-
sabakası tertib edileceği, daha savaş öncesinde, 1914 haziranında Harbiye 
Nezareti tarafından duyurulmuş.8 Balkan felaketinden sonra yaklaşan 
harb dikkate alınarak bu çağrının yapıldığı tahmin edilebilir. 

Çanakkale edebiyatını harekete geçiren unsurlar arasında 
Başkumandanlık Vekaleti İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün organizasyo-
nunu ihmal etmemek gerekir. Bu müdürlük 1915 yılının haziran ayında 
İstanbul’da bulunan edebiyat ve güzel sanatlarla ilgili şahsiyetlere birer 
yazı gönderip Çanakkale Harb sahasını ziyaret ederek hissiyatlarını halka 
ve gelecek nesillere aktarmalarını duyurmuştur. “Edebî heyet” denilen bu 
grup, 11 Temmuz 1915 günü sol kollarında çift yeşil defne dalından işaretli 
hâkî keten elbiseleriyle Sirkeci Garı’nda bir araya gelmiş, onları taşıyacak 

7  Cemal Kutay: Necid Çöllerinde Mehmed Âkif. İstanbul 1992

8  Tasvir-i Efkâr’ın 15 Haziran 1914 nüshasında yer alan ilan için bkz. Ömer Çakır: Türk Şiirinde 
Çanakkale Muharebeleri. Ankara, 2004, sf. 38
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tren de saat 8.00’de hareket etmiştir.9

“İstanbul edebiyat heyeti” veya “Heyet-i edebiye” denilen topluluğa 
edebiyat ve sanat camiasından herkes davet edilmiş, ancak çağrılanların 
pek azı icabet etmiş, bazıları ise son günlerde kararlarından vazgeçmişler.10 
Tevfik Fikret’in de davet edildiği, fakat hastalığından ötürü katılamadığı 
söylenmektedir. (Ölümü: 19 Ağustos 1915)

Edebî heyette şu isimler yer almaktadır: Ağaoğlu Ahmet, Orhan Seyfi 
(Orhon), Enis Behiç (Koryürek), İbrahim Alaeddin (Gövsa), Ali Canib 
(Yöntem), Celâl Sahir (Erozan), Hıfzı Tevfik (Gönensay), Hamdullah 
Subhi (Tanrıöver), Hakkı Süha (Gezgin), Ömer Seyfeddin, Mehmet 
Emin (Yurdakul), Yusuf Razî; ressamlar: Çallı İbrahim, Nazmi Ziya; 
mûsıkîşinaslar: Ahmet Yekta ve Selahaddin. Yazar Müfid Ratib yolda has-
talanmış, Uzunköprü’den dönmüştür. Heyetin rehberleri Erkân-ı harb 
(kurmay) binbaşı Edib Servet11 ve Yüzbaşı Hulusî beydir. Dr. Fikri Servet 
bey heyetin sağlık ihtiyaçları ile ilgili olarak, bir fotoğrafçı ile bir sinemacı 
heyetin faaliyetlerini tesbit maksadıyla görevlendirilmişlerdir. 

Katılanlar listesinde o zamanın orta yaşlı yazar ve şairleri yanında, 
Orhan Seyfi ve Enis Behiç gibi genç edebiyatçılar da vardır. 

Gidiş ve dönüş hariç, 10 günlük bir seyahat sözkonusudur. İlk gece 
Uzunköprü’de geçirilir. Oradan Keşan üzerinden Bolayır’a gelinir. 
Bolayır’da Rumeli Fatihi Süleyman Paşa ile vatan şairi Namık KemaI’in 
düşman mermilerine hedef olan kabirleri ziyaret edilir. Ardından 
Gelibolu’da 5. Ordu kumandanı Mareşal Liman von Sanders karargâhında 
ziyaret edilir, daha sonra Arıburnu ve Seddülbahir’deki harb sahaları ge-
zilir. Heyettekiler mümkün olduğu kadar düşmana yakın siperlere kadar 
götürülerek savaşın havası hissettirilmeye çalışılır. Gerçekten kara savaş-
larının devam ettiği bu dönemde harbin bütün vechelerini görmek ve his-
setmek mümkündür. Kan ve barut kokuları alınmakta, savaşın meydana 
getirdiği hasarlar çıplak gözle görülmektedir. 

Arıburnu bölgesi gezilirken Ali Canib, 3. Kolordu ve Arıburnu Kuzey 
Grubu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa’ya Selânik’ten tanıdığı Mustafa Kemal 
Bey’in halini hatırını sorma arzusunu belirtir.  Esat Paşa Mustafa Kemal’i 
telefonla bulur. Mustafa Kemal, Ali Canib’e heyette kimlerin bulunduğunu 
sorar; içlerinden yalnızca şair Mehmed Emin (Yurdakul) beyi tanımakta-
dır. Heyeti kendi bulunduğu yere davet eder. Ancak aradaki bir buçuk kilo-
metrelik bölge ateş hattı olduğu için ziyaret mümkün olmaz.12 

15 Temmuz 1915 Perşembe günü Liman Paşa ziyaret edilir. Daha son-
ra Çanakkale’ye geçilerek oradaki savunma tesisleri görülür. Dönüş za-

9 Ziver Tezeren: Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri Antolojisi. (bs. yeri yok) 1990?, 
Ömer Çakır, a.g.e, sf. 41

10  İ. Alaeddin Gövsa’yı zikreden Ö.Çakır, sf. 42

11 Edib Servet (Tör) orduda muhtelif görevlerde bulunduktan sonra İstanbul milletvekilliği yap-
mış, 1927’de M. Kemal Paşa tarafından Mekke’de toplanan İslâm kongresine göderilmiş, bu 
kongreye şapkası ile katılmıştır. 

12 Ömer Çakır, a.g.e, sf. 43
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manı gelmiştir. Kafiledekilerin bir kısmı Çanakkale’den 22 Temmuz 1915 
Perşembe akşamı Basra torpidosuna binip deniz yoluyla 23 Temmuz saba-
hı İstanbul’a gelmiştir. Bir kısmı da Gelibolu’ya geçerek oradan yine kara 
yoluyla geri dönmüştür.”13 

İstanbul’a dönüşten sonra Heyet adına bir beyanname yayınlanır. Sabah 
gazetesinde “hitabe-i şükran” başlığı ile neşredilen beyannamede orduya 
şükran duyguları dile getirilir: “Ey vatanın kurucu ve kurtarıcı kahra-
man ordusu! Biz miletin düşünen ve duyan evladları namına size geldik. 
Alnımızda bir millî gurur, gönlümüzde derin bir minnet ve şükran... Ey 
müslümanlık ve Türklüğün namusunu, şerefini mübarek kanıyla yıkayan 
ordu! Bolayır’da Şehzade Sülayman’ın, Lala Şahin’in düşman gülleriy-
le viran olmuş mezarları mağrur ve hayran sana bakıyor. Düşmanların 
bile senin mertliğini alkışlıyor. Gölgesi altında arslanlar gibi doğüşerek 
yükselttiğin ay yıldızlı al bayrak haşre kadar camilerimizin, türbeleri-
mizin üzerinde parlasın. Şehidlerin ruhları göklere yükselirken gazilerin 
damarlarında kin ve intikam kaynasın. Ölürsen Allah’ın cenneti kalırsan 
milletin minneti senindir. Sen var ol ve düşmanlarımız kahrolsun.”14

İtilaf devletlerinin muazzam deniz güçlerinin başarısızlığından sonra 25 
nisanda çıkarma başlamış, her iki taraf da ağır kayıplar vermiştir. Temmuz 
ayının bu günlerinin son saldırı öncesi çıkarma yapmayı planlayan düşman 
tarafın bekleme dönemi olduğu tahmin edilebilir. Edebî heyet’in ayrılma-
sından on gün kadar sonra İtilaf güçleri son hamlelerini yapmışlar ve yeni 
kuvvetler çıkararak başlattıkları bu saldırı da 8-9 ağustosda püskürtülmüş, 
son olarak 21 Ağustosda Anafartalar zaferinden sonra savaşın kaderi belli 
olmuştur. 

Kafile İstanbul’a ulaştıktan bir kaç gün sonra edebî heyettekilerin 
bazı yazı ve şiirleri gazete ve dergilerde çıkmaya başlar. İlk Celâl Sahir’in 
“Ordunun duası” şiiri Türk Yurdu dergisinin temmuz sayısında yayın-
lanır. Takiben İbrahim Alaeddin’in Çanakkale izleri üst başlıklı şiirleri 
Tanin’de yayınlanmaya başlanır. Hamdullah Subhi de cephe izlenimlerini 
“Gördüklerimiz” başlığı ile Tanin gazetesinde yayınlar. Edebi Heyet men-
supları daha sonraki aylarda ve 1916 yılında yazı ve şiirleriyle görevlerini 
yerine getirmeye çalışırlar. Ancak bu kamuoyunu ve basını tatmin etmez. 
Harbiye Nezareti de sonuçtan memnun değildir. Gazetelerde edebî heyetle 
ilgili eleştiri yazıları yayınlanır. Edebî heyetin ziyaretinden tam iki yıl sonra 
Harbiye Nezareti “zabitan ve askeri savaşa teşvik ve onların kahramanlık-
larını teşci edecek eserlerin hazırlanması” konusunda Cenab Şehabeddin 
ve Süleyman Nazif’i davet eder. Onların gayretleri de yeterli bulunmamış 
olmalı ki, 1918 yılında da şikâyetler devam eder. 

Edebî heyet’te yer alan şair ve yazarların önemli bir kısmı Çanakkale 
ile ilgili olarak şöyle veya böyle eser ortaya koymuştur. 1917 yılında İttihat 
ve Terakki’nin desteği ile çıkarılan Yeni Mecmua, Çanakkale zaferinin 3. 

13  Ö. Çakır, 44

14  Ö. Çakır, 45
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yıldönümünde “Çanakkale nüsha-i fevkalade”sini yayınlar. Bu dolgun özel 
sayıda savaşın safahatı ile ilgili yazılar yanında bir çok ünlü şair ve yazarın 
şiir ve yazıları da yer alır.15 Ebedî heyette yer almayan şair ve yazarların 
katılmasıyla güçlü bir Çanakkale edebiyatı ortaya çıkmıştır. Heyette yer al-
mayan Abdülhak Hamid (Tarhan), Yahya Kemal (Beyatlı), Midhat Cemal 
(Kuntay), Ziya Gökalp, Faik Ali (Ozansoy) gibi dönemin meşhur şairleri ya-
nında, sonradan romanlarıyla meşhur olacak Hüseyin Rahmi (Gürpınar) 
gibi bazı gençler de bu edebiyatta yerini almıştır. 

Elbette burada ismi zikredilen veya zikredilmeyen edebiyatçıların eser-
leri önemlidir ve Çanakkale mahşerinin bugüne yansıtılmasında mühim 
rolleri olmuştur. Fakat Mehmed Âkif’in Çanakkale şehidlerine şiiri bütün 
bunların fevkinde bir tesir icra etmiştir. Tek başına bir Çanakkale edebiyatı 
olan Âsım’ın “Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi” bölümü, bu 
bölümün içinde yer alan “Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor/
Bir hilâl uğruna, yârab, ne güneşler batıyor” beytiyle başlayan kısmı bü-
tün bir Çanakkale edebiyatına denk sayılabilir. 

Mehmed Âkif’le ilgili ilk kitabın müellifi, dönemin büyük edebiyatçıla-
rından Süleyman Nazif’in Çanakkale şehidlerine şiirini okuduktan sonra, 
“Bir mu’cize-i ş’ir” yazısını kaleme alır ve yazının sonunda “Allah’ın yalnız 
şehidleri değil, şairleri de var” der.16 

Mehmed Âkif, Çanakkale muharebelerini yakından müşahade etme 
imkânı olmadan, harb sahasını görüp savaş havasını koklamadan, binlerce 
kilometne uzakta iki şiir yazmıştır. İlki kuzey ve batıda Berlin’de, ikinci-
si güney ve doğuda, Arabistan’da, El-Muazzam’da. Görenler hissiyatları-
nı konuşturmuş, eserlerine yansıtmıştır. Buna rağmen binlerce kilometre 
uzakta bulunan Mehmed Âkif, Çanakkale’nin şiirini bütün gerçekliğiyle ve 
şumüliyle, en ihatalı haliyle kaleme almıştır. Böylece bize vazgeçilmez, her 
okunuşunda hissiyatımızı ayağa kaldıran muazzam bir destanî eser arma-
ğan etmiştir. Mehmed Âkif’in savaşı yakınından görmese bile bile yakînen 
gördüğünü söyleyebiliriz17!.

15 Yeni Mecmua’nın bu fevkalade nüshası “Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı” başlığı ile Latin 
harfleri ile ve sadeleştirilerek yayınlanmıştır (Haz: Muzaffer Albayrak ve Ayhan Özyurt), İstan-
bul 2006

16 Süleyman Nazif: Mehmed Âkif. Şairin Zâtı ve Âsârı Hakkında Bazı Ma’lûmat ve Tedkîkat. 
İstanbul, 1924

17 Yakîn: Şüpheden kurtulmuş, doğru, sağlam ve kesin bilgi; doğru ve kuvvetle bilme, kanaat-i 
mutlaka, itminan-ı tam. Tasavvufta; delille değil iman kuvveti ile apaçık görme, saf kalble gaybı 
temaşa, fikri muhafaza ile sırrı mülahaza etme. “Yakîn gaib olan hakkında öyle kesin bir bilgi-
dir ki, o gaib gözle görülse bu bilginin kesinliğinde ve doğruluğunda her hangi bir değişiklik 
olmaz.” (Süleyman Uludağ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul 1991, sf. 528-529)
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Literature of Çanakkale and Mehmed Akif

D. Mehmet Doğan

Abstract

The victory/frontline of Çanakkale of the first World War has been permanently placed in our 
nation’s mind by also a strong written literature in addition to several ballads. Efforts of Ministry of 
War about this war, most particularly establishing a committee and sending it to the frontline du-
ring the war, have an important role in formation of the literature of Çanakkale. Besides, the poets 
and writers who have not been a part in this committee also have contributed greatly to literature of 
Çanakkale. However, Mehmet Akif is the first whom comes to people’s mind when it is talked about 
the victory of Çanakkale. His poem which is in the part of “ Asım”, 6th book of Safahat, has been 
called as “To the Martyrs of Çanakkale” since the time of publishing this book, has been keeping 
Çanakkale alive in nation’s mind although it was written a century. ago.

It is a great and unexampled heroic masterpiece which has not been met before and later in our 
literature. Surely the victory of Çanakkale would not remain insignificant if this poem had not been 
written. But it is not possible to ignore the great role of this literary text in recognizing the impor-
tance of wars and victory of Çanakkale.

Key Words: Çanakkale, Literature, Committee for literature, Mehmed Âkif, To the Martyrs of 
Çanakkale

Çanakkale Edebiyatı ve  Mehmed Âkif

D. Mehmet Doğan

Özet

1.Dünya Savaşı’nın Çanakkale cephesi/zaferi çeşitli türküler yanında güçlü bir yazılı edebiyatla 
da milletimizin zihninde kalıcı şekilde yer etmiştir. Bu savaşla ilgili Harbiye Nezareti’nin çalışma-
larının, bilhassa bir edebi heyet teşkil ederek savaş sürerken cepheye göndermesinin Çanakkale 
edebiyatının oluşmasında önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte bu heyette yer almayan şair ve 
yazarlar da Çanakkale edebiyatına ciddi katkıda bulunmuştur. Buna rağmen, Çanakkale zaferi 
denildiğin halkın ilk hatırına gelen isim Mehmed Âkif’dir. Onun Safahat isimli şiir külliyatının 6. 
kitabı Âsım’da yer alan ve kitap olarak yayınlandığı tarihten itibaren “Çanakkale şehidlerine” ola-
rak anılan şiiri aradan geçen bir asra rağmen milletimizin zihninde Çanakkale’yi yaşatmaya devam 
etmektedir.

Bu şiir edebiyatımızın daha önce örneği olmadığı gibi sonra da benzeri yazılmamış olan muaz-
zam bir destanî örneğidir. Bu şiir yazılmasa Çanakkale zaferi önemsiz sayılmazdı elbette. Fakat bu 
edebî metnin Çanakkale muharebelerinin ve muzafferiyetinin öneminin kavranmasında büyük bir 
rolünün olduğunu görmemek mümkün değildir

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Edebiyat, Edebi Heyet, Mehmed Âkif, Çanakkale Şehidlerine
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Çanakkale Şehidlerine
Şiirinin Yazılışı

D. Mehmet Doğan

Türkiye’de en çok okunan ve ezberlenen, Çanakkale tasavvurunu bir asır-
dır canlı tutan anıt şiirin yazılış zamanı ve hikâyesi elbette merak edilir. 

Mehmed Âkif’in Safahat’ı teşkil eden şiir kitaplarının altıncısı olan 
Âsım’ın “Çanakkale şehidlerine” olarak adlandırılan bölümünün ne zaman 
yazıldığı konusunda tek bilgi/iddia Cemal Kutay tarafından Necid Çölle-
rinde Mehmed Âkif kitabında hikâye edildiği şekliyledir.1 

Şaheser çölde mi doğdu?

Cemal Kutay, bu kitapta yer alan bilgilerin Teşkilat-ı Mahsusa reislerinden 
Eşref Sencer Kuşcubaşı’na ait olduğunu “Elinizdeki kitap” başlıklı sunuş-
ta belirtmekte ve metinde de sık sık onun ağzından nakiller yapmaktadır. 
Kitabın ilk baskısı Eşref Sencer Kuşçubaşı hayatta iken yapıldığına göre, 
yazarın tekzib edilme kuşkusu olmadığı tahmin edilebilir.2 

Yazar, Çanakkale şehidlerine şiirinin Arabistan görevi sırasında yazıl-
dığını Eşref Sencer Bey’in ağzından şöyle naklediyor: “Şimdi size bir haki-
kati iblağ edeyim (ulaştırayım)...Çanakkale destanını Mehmed Âkif Hicaz 
yolculuğu devam ederken, daha yolda yazdı.”3 

Şair’in Hicaz seferi

Seyahatin zamanı, gün olarak tam bilinmese de, takribi tarihi bilinmekte-
dir. Kitapta tek doğrudan zaman belirtici ibare, “1916 başları…Teşkilat-ı 
Mahsusa Reisi Eşref Bey, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin Paşa ile oğullarının, 
harbin en çetin safhaları içinde olan ve ölüm kalım savaşını yapan dev-
letimize karşı isyana hazırlandığını inanılır kaynaklardan tesbit etmiş, 

1 Cemal Kutay: Necid Çöllerinde Mehmed Âkif. İstanbul 1992. Kitabın ilk baskısı 1963’te 
yapılmıştır

2 Eşref Sencer Kuşçubaşı 1964’te vefat etmiş. Kabri Söke-Kuşadası(Aydın) yolu Yaylaköy Caferli 
Granta Mezarlığı yanında imiş, (www.kimkimdir.tv/esref-sencar.kuscubası.kimdir).

3  Necid Çöllerinde Mehmed Âkif. İstanbul 1992, sf. 90
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şahsî müşahadeleri ile bu hakikati kuvvetlendirmiştir4” şeklindedir. Bu 
tarihlemenin kronolojik olarak doğrulanması mümkün değildir. Çünkü 
1916 başlarında İtilaf güçleri Gelibolu yarımadasını kesin olarak terk et-
mişlerdir (9 Ocak).  Şerif Hüseyin isyanı ile ilgili başlangıç safhası 1915’in 
11 haziranında Hüseyin’le İngiltere Kıralı’nın Mısır Yüksek Temsilcisi 
McMahon arasındaki görüşmelerin başlaması olarak kabul edilebilir. Bu 
da Eşref Sencer ve heyetinin Arabistan seferine denk düşmektedir. Dolayı-
sıyla görev için en uygun zamandır 

Berlin’den Necid çölüne

1914’ün kasım sonunda Mehmed Âkif’in Salih el-Tunusî ile birlikte gö-
revli olarak Berlin’e gittiği biliniyor5 1915 Mart ortalarında dönmüş, dö-
nüş haberi 18 Mart 1915 tarihli Sebilürreşad dergisinde yer almış, mayıs 
ayında Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Kuşçubaşı Eşref’le Arabistan seyahatine 
çıkmıştır.6 Aslında bu zamanlama doğrudur. Eşref Bey, İngilizlerin, bir 
askerî harekatının başarısında etken olacak bir zamanda Hüseyin’in isyan 
etmesini sağlayacakları kanaatindedir.7  Eşref Sencer Bey, Emir’in isyanı 
sırasında onun tesir sahası dışındaki mıntakaların tarafsızlığını temin ede-
rek harekatı tahdit etmeyi düşünüyor. Ona göre, bu bölgelere asker gön-
dermek yanlıştır, çöl şartları ancak çete savaşlarına müsaittir. Arabistan 
seyahatı 108 günde (yaklaşık 3,5 ay) tamamlanmış.8 Bu durumda eylül 
ayında veya ekim başında dönülmüş olması gerekir. 

Osmanlı’ya sâdık kalan Necid Emiri İbnürreşid ile Hail’de görüşülmüş, 
haber verilmiş olmasına rağmen Riyad’da değil, Basra Körfezi kıyısındaki 
Hassa’da olan Suudî emiri ile görüşmek mümkün olmamıştır. 

Necid Çöllerinden Medine’ye

Âkif bu seyahat sırasında Medine’yi tekrar ziyaret etmiş, güçlü bir dinî 
heyecanı yansıtan Necid Çöllerinden Medineye şiirini bu sırada yazmış, 
dönüşte Şam ve Beyrut’a da uğramıştır.9 Mehmed Âkif en geç 1915’in ekim 
ayında İstanbul’dadır. 11 Haziran 1916’de Şerif Hüseyin isyanı başladığına 

4  a.g.e., sf. 25
5 Kadir Kon, 25 Kasım olabileceğini öne sürüyor: “Yeni bilgiler ışığında Mehmed Âkif’in Almanya 

seyahati” Mehmed Âkif Ersoy. Kültür Bakanlığı Y. Ankara 2011, sf. 109

6 Bu özel görev için teşkil edilen heyette Mehmed Âkif ve Eşref Sencer’den başka Enver Paşa’nın 
başyaveri Mümtaz Bey ve Şeyh Salih el-Tunusî de vardır. Yazara göre, Mehmed Âkif’in küçük 
oğlu Tahir bu seyahat sırasında doğmuştur. (Necid Çöllerinde…, sf. 27)

7 Cemal Kutay: Birinci Dünya Harbinde Teşkilat-ı Mahsusa ve Hayber’de Türk Cengi. İstanbul 
1962, sf. 109

8 a.g.e., 117

9 Şiir bu seyahat sırasında yazılmışsa bile, Sebilürreşad’da yayınlanışı 4 temmuz 1918 
nüshasındadır. Hatıralar kitap olarak 1917’de yayınlandığına göre, kitabın ilk baskısında bu şiir 
yoktur. Mehmed Âkif’in Necid seyahati sırasında Sebilürreşad’da Berlin hatıraları yayınlanır. 
(8 nisan 1915-5 Eylül 1918, 10 bölüm halinde)
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göre, eğer Âkif Teşkilat-ı Mahsusa heyeti ile 1916 yazında Arabistan’da olsa 
idi, bu isyanla karşı karşıya kalacaktı. 

Popüler bir tarihçi olan Cemal Kutay’ın10, bu konuyla ilgili tahkiye-
sini 1916 tarihini görmeksizin okursak, 1915 Ağustosunda müttefikle-
rin Gelibolu’ya yeni kuvvetler çıkardığını, buna rağmen 8-9 ağustosta 
Anafartalar’da püskürtüldüklerini, 21 Ağustosta yaptıkları hamlenin de 
başarısızlıkla sonuçlandığını, 15 Ekimde General Hamilton’un Çanakkale 
Seferî Kuvvetler Kumandanlığından azledildiğini, 7 kasımda İngiliz Harb 
Kabinesi’nin Çanakkale’den çekilme kararı aldığını, 19-20 kasımda da 
Anafartalar-Arıburnu bölgesini terk ettiklerini hatırlayarak bir tahminde 
bulunabiliriz. Bu durumda Enver Paşa’nın Eşref Sencer Bey’e zafer ve müt-
tefiklerin çekilme haberini en erken 8-9 Ağustos 1915’te veya 15 Ağustos-
da Kocaçimen ve Conkbayırı taarruzları sonucu düşmanın püskürtülmesi 
üzerine verdiği, yahud da 2. Anafartalar zaferi ile sonuçlanan 21 Ağustos 
taarruzu sonrası olduğu düşünülebilir ve “Çanakkale şehidlerine” şiiri bu-
nun üzerine yazılmış olabilir. Daha sonraki tarihler zaman sırasına uygun 
düşmemektedir. 

“Tarihçi”nin kronoloji ile imtihanı

Cemal Kutay’ın Necid Çöllerinde Mehmed Âkif kitabında olayların akışı 
ile fazla ilgilenmediği söylenebilir. Nitekim, kafile Çanakkale deniz zafe-
rinden sonra yola çıkmış olmasına rağmen Teşkilat-ı Mahsusa reisinin 
Çanakkale boğazına üstün deniz gücü ile yüklenen İtilaf donanması kar-
şısında olup biteni merak etmesini tasviri kafa karışıklığını açıkça ortaya 
koymaktadır.11 Yine Eşref Bey’in ağzından nakledilen Mehmed Âkif’e zafer 
müjdesini verdiği satırlarda da deniz zaferinin kastedildiği açıkça görülü-
yor: “Üstad...Aziz Üstad...Size hayatımın en büyük müjdesini vereceğim. 
Bana bu saadeti bahşeden Cenab-ı Hakka nasıl şükredeceğimi bilemiyo-
rum. Çanakkale’de muhteşem bir zafer kazandık. Sizin duanız makbul 

10 Cemal Kutay. (d.Konya 1909-ö. İstanbul 2006) Ünlü Bedirhaniler ailesinden. Babası istinaf 
mahkemesi reisi Tahir Bey, Konya’da vazifeli iken burada doğdu. Anadolu Ajansı’nda mu-
habirlikle (1924-1928) işe başlayan Kutay, Hakimiyet-i Milliye (sonradan Ulus) gazetesinde is-
tihbarat şefliği ve fıkra yazarlığı yaptı (1928-1939). CHP’nin organı olan bu gazetede çalışırken 
dönemin birçok ünlü yazar ve siyasetcisi ile tanıştı. Ulus’tan ayrıldıktan sonra Konya’da Yeni 
Anadolu gazetesini ve Zaman dergisini, İstanbul’da Halk gazetesini, Millet ve Hakka Doğru 
dergilerini çıkardı (1944-1951). 1952’de Türkiye Hürriyet ve İstiklâl Mücadeleleri Tarihi’ni 
cüzler halinde yayınlamaya başladı. Kitap 1957’de 20. ciltle tamamlandı. Çok sayıda gazetede 
yazan, tefrikaları yayınlanan Kutay 1960’lı yıllarda Tarih Konuşuyor dergisini çıkardı. (1964-
1967) İki yüze yakın kitap yayınlamış olan Kutay, çok farklı sahalara el attı, yazı hayatı boyunca 
eline geçen birçok tarihi malzemeyi, ekseriya keyfine göre, kullandı. Fikirleri ve yaklaşımları 
zaman içinde değişiklik gösterdi. Bir çok kitabını piyasayı gözeterek yazdığı, çoğu zaman tarihin 
magazin tarafını öne çıkardığı söylenebilir. Necid Çöllerinde Mehmed Âkif kitabının İstiklâl 
Marşı şairi üzerinden Yüz Ellilikler arasında yer alan ve 1950’de yurda dönen Eşref Sencer 
Kuşcubaşı’nı halka benimsetmek maksatlı bir yayın olduğu söylenebilir. (bkz. İhsan Işık: Tür-
kiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, C.6)

11  Necid Çöllerinde… sf. 81
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oldu. Düşman o muazzam donanmasını da beraberine alarak mağlup 
ve makhur Boğaz’ı terk etti. İstanbul kurtuldu, vatanın şeref ve haysiyeti 
halâs oldu.”12 Bu itibarla, Cemal Kutay’ın Âkif’in şiirini sırf Çanakkale de-
niz zaferi ile ilgili sandığı dahi düşünülebilir.13  

Şiir 2. Anafartalar zaferi sonrası mı yazıldı?

Bu durumda Mehmed Âkif’in muhtemelen Anafartalar zaferi dolayısıy-
la ulaşan bilgiler üzerine yazdığı tahmin edilebilecek destanî şiir Âsım’ın 
hangi bölümüdür, daha doğrusu “Çanakkale şehidlerine” şiirinin hangi 
kısmıdır, bu da çok açık değildir. Şiirin ilk baskılardan itibaren çerçeve 
içinde yayınlanan “Şu Boğaz harbi nedir?” mısraı ile başlayan bölümü  ola-
bileceği gibi, “Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar” mısraı ile başla-
yan veya bir mısra sonra gelen “Yaralanmış temiz alnından uzanmış ya-
tıyor/Bir hilâl uğruna yârab ne güneşler batıyor” mısraları ile başlayan 
kısmı da olabilir. Başka bir mesele de, Âkif’in bu kısmı yazdıktan nice son-
ra Âsım’ı tefrika olarak yayınlatmaya başlaması ve en vurucu bölümünü 
yayınlamaktan kaçınmasıdır. 1921 martında, Yunan ilerlemesi sürerken, 
Mehmed Âkif’in Berlin hatıraları şiirinin son kısmı askeri teşci etmek için 
Hâkimiyet-i Milliye’nin 1. sayfasında çerçeve içinde yayınlanmıştır. Elbet-
te böyle bir zamanda Çanakkale şehidlerine şiiri daha etkileyeci olurdu ve 
o yayınlanırdı diye düşünüyoruz. 

Çanakkale şehidlerine şiiri neden müstakil olarak yayınlanmadı? 

Mehmed Âkif’in Çanakkale şehidlerine şiirini o sıralar müstakillen yayın-
lamaması, resmin bütününü tamamlayarak topluma güçlü bir söz söyle-
mek kaygısı ile açıklanabilir. Elbette Çanakkale şehidlerine şiiri başlıba-
şına büyük bir eserdir. İlk yayınlandığı anda geniş ilgi görecek ve topluma 
mal olacaktı. Daha sonra onun bir kitabın parçası olması, şöhreti kitaptan 
her zaman önde olan bu şiirden ötürü, çok fazla önemsenmeyecekti. Bu 
şiirin Âsım içinde bir gençlik modelinin temsili çerçevesinde değerlendi-
rilmesi Mehmed Âkif’in yaşadığı topluma ümit ve ideal aşılama azim ve 
gayretinin bir sonucu olarak görülmelidir. 

Mehmed Âkif’in Çanakkale şehidlerine şiirini yayınlamaktan imtina 

12  Necid Çöllerinde… sf. 97

13  Kitapta, yazarın Mehmed Âkif’in eserleri ve hayatının bazı safhaları konusunda kafa karışıklığı 
içinde olduğuna dair belirtiler de hayli fazla: “Safahat’ın en güzel, en içli bölümlerinden birisi 
olan Berlin Mektupları bu duyguların ifadesi idi (sf. 24) Bu seyahatin berceste eseri olan Berlin 
Mektupları’nda… (sf. 100) Berlin Hatıraları, Âkif’in Hatıralar isimli Safahat’ın 5. kitabında yer 
alan uzun şiirdir. 

 “Mehmed Akif’, Birinci Büyük Millet Meclisi’ne meb’us olarak göndermek hiç kolay olmamıştı. 
Bunun için Ahmed Naim, Fatin Hoca, Eşref Edib beyler çok sıkıntı çektiler. Üstad iki yerden 
seçilmişti.” (sf.103) 

 Mehmed Âkif’in milletvekilliği Ankara’ya gittikten bir sene sonranın konusudur. 
 İstiklâl Marşı’nın “Bülbül”den sonra yazıldığını sanıyor (sf. 105) Kutay’ın, Âkif’in küçük oğlu 

Tahir’in seyahat sırasında doğduğu iddiasının konuyu dramatize etmek için kullandığını 
düşünebiliriz (sf. 56). Kaynaklar, Tahir’in 1916’da doğduğu hususunda ittifak ediyor. 
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etmesinin sebepleri arasında döneminde Harbiye Nezareti’nin hamasî şiir 
yazan şairlere yüklü paralar vermesi de zikredilebilir. Şair’in bu konudaki 
hassasiyetinin İstiklâl Marşı yarışmasında açıkça ortaya konulmasından 
bu sonucu çıkarabiliriz. 

Savaş devam ederken, 1917 temmuzunda bir gün Harbiye Nazırı Enver 
Paşa, zamanın ünlü ediblerinden Cenab Şehabeddin ve Süleyman Nazif’i 
makamına davet ederek “zabitan (subaylar) ve asakiri (askerleri) teşvik ve 
teşci edecek (cesaretlendirecek) âsâr-ı edebiye (edebî eserler) yetiştiriniz” 
diyor. Cenab Şehabeddin bu durumu bir mektupla Rıza Tevfik’e ulaştırı-
yor. Mektupta, “yazılacak âsâra (eserlere) gayet vâsî (bol), ama gayet vâsî 
ücretler vaad buyuruluyor” deniliyor. Rıza Tevfik, bu sebeple “değerli ve 
değersiz bir çok şairlere ve muharirlere külliyetli paralar ihsan ediliyordu” 
diyor.14 Bu hususta en bilinen örnek, o zaman genç bir şair olan Yusuf Ziya 
(Ortaç)’nın 20 şiirden mürekkep küçük bir kitap olan Akından Akın’a ese-
rine 450 altın verilmesidir.15 

Çanakkale şehidlerine şiirinin ilk yayınlanışı

Çanakkale şehidlerine şiiri ancak Âsım kitab olarak tamamlanıp yayına 
hazır olduktan sonra, 1924 yılının yazında, Sebilürreşad’ın 10 Temmuz 
1340 (1924)-7 zilhicce 1342 tarihli 608. sayısında yayınlanmıştır. Kitap da 
bir ay sonra, 1924 ağustosunda çıkmıştır. 

Mehmed Âkif, 1923 Ekiminde Abbas Halim Paşa ile Mısır’a gitmiş, 
1924 yazında dönmüştür. Şairin bu arada Âsım’ı tamamlayarak yayına ha-
zır hale getirdiği tahmin edilebilir. 

Sebilürreşad’ın sözü edilen sayısında kapak sayfasında “Âsım’dan bir 
parça” başlığı ile yayınlanan şiirin altında şu not bulunmaktadır: “Âsım 
Harbıumuminin (1. Dünya Harbinin) son senelerinde yazılmıştır. Bu par-
ça Köse İmam’la vuku bulan bir muhaverenin (konuşmanın) mâbadıdır 
(sonudur). Bin üç yüz küsur beyitden ibaret olan Âsım, Safahat’ın altıncı 
kitabı olmak üzere yakında intişar edecektir.” 

“Âsım’dan bir parça” 

Şimdi, oğlum, kızacaksın ya, fakat, boş ne desen

mısraı ile başlamaktadır. Bu, 

Şu Boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi

mısraından önce 25 mısra demektir. “Âsım’dan bir parça” arka sayfada 
da devam etmekte, “Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber” mısraı ile 
sona ermektedir. 

14  Tahir Alangu: Ömer Seyfeddin-Ülkücü bir yazarın romanı. İstanbul 1968, sf. 346; Ömer Ça-
kır: Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri. Ankara 2004, sf. 49-50

15  Alangu, a.g.e sf. 364, Çakır, a.g.e, sf. 74-76



24 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

Şiirin dergideki bu ilk yayınlanışı ile kitap halinde baskıları arasında 
bazı farklar vardır. 

“Kaynıyor kum gibi...mahşer mi, hakikat mahşer” mısraı, 1. baskıda 
da böyle iken 1928’deki 2. baskıda “Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer 
mahşer” yapılmıştır. 

“Lekesiz, tertemiz alnından vurulmuş yatıyor;” mısraı, 1. baskıda “Vu-
rulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;” yapılmışken 1928’deki ikinci 
baskıdaki son şekli şöyledir: 

Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor

Değişiklik yapılan bir diğer mısra da “Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da 
tavan”dır.  Bu mısra 1. baskıda aynen kalmış, fakat ikinci baskıda “Mor 
bulutlarla açık türbene çatsam da tavan” yapılmıştır. 

“Türbedar gibi ta fecre kadar bekletsem.” Bu mısrada muhtemelen göz-
den kaçmış bir noksanlık kitap halindeki baskılarda düzeltilmiştir: “Tür-
bedarın gibi..”

Âsım’ın Çanakkale şehidlerine bölümü, Sahafat’ın Latin harfli baskısı 
1943 yılında yapılmasına rağmen, çok iktibas edilen ve ezberlenen bir şiir 
olduğu için, nüsha farkları da günümüze kadar devam etmiştir. Okunuşla-
ra bakarak birinci baskının esas alındığını söyleyebiliriz. 

Âsım’ın yazılışı

Âsım’ın başlangıcında mekân ve zaman ibareleri yer almaktadır. Bu iba-
relerden eserin Necid seyahatinden dönüşte Âkif’in evinde, Köse İmam’ın 
ziyareti ile başladığı kabul edilebilir. Şair, önce kuzey batıya Berlin’e, sonra 
güney doğuya, Arabistan’a görevli olarak gitmiş ve bir hayli intiba biriktir-
miştir. Muhtemelen Arabistan görevi dönüşü sırasında Çanakkale şehid-
lerine şiirini yazmıştır. Metinde bu birikimin yansımaları kolaylıkla teşhis 
edilebilir. 

Âsım’ın sonunda 22 Zilhicce 1337 hicrî, 18 Eylül 1335 (1919) miladî 
tarihi vardır. Bu tarih, Âsım’ın ilk parçasının Sebilürreşad’da yayınlanış 
tarihidir. Şiir bu tarihten önce yazılmaya başlanmış, yazımı Mütareke dö-
neminde sürmüş, hatta Millî Mücadele döneminde Ankara’da da devam 
etmiştir. Ankara’da komşusu olan Mahir İz, hatıralarında Âsım’ın aslında 
kolay yazılmadığını şöyle anlatıyor:

“Birgün sade kahvesini getirmeye gitmiştim. Dönüşte elinde tashih 
edilmekten beyazı kalmamış bir sahifeye baktığını gördüm. Kahvesini 
verdikten sonra, ben de dikkatlice baktım. Bir de ne göreyim? Âsım’ın bir 
tashih sahifesi. Ben birdenbire hayrette kaldım. ‘Safahat’ı okurken bize 
öyle gelirdi ki, Üstad sanihalarını (ilhamlarını) hiç düzeltmeden sahifelere 
geçiriyor, çünkü ifadeler o kadar tabiî ve selis (akıcı) ki, mısraların bir dü-
şünce mahsulü olduğu kat’iyyen hatıra getirilmiyor. Kendisine bu hususu 
söyleyince: ‘Sen ne diyorsun? Bir kelime için bir hafta düşündüğüm olur’ 
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diye cevap verdi.”16

Âsım’ın yazımının Millî Mücadele’den sonra da devam ettiği anlaşıl-
maktadır. Hatta Âkif, Mısır’da, Hilvan’da 1924 başlarında şiiri yazmaya 
devam etmiştir.17 Şerif Muhiddin (Targan)e gönderdiği 15 Ocak 1924 ta-
rihli mektupta, Hilvan’da “Âsım’ın mâbadine (gerisine) devam ediyorum” 
diyor.18

Çanakkale şehidlerine şiirinin kuvvetli bir ilham sarsılışı halinde, şid-
detli heyecan dalgalanmaları ve ihtilaçlar içinde yazıldığını, bu doğuşun 
şair tarafından müstakil bir şiir olarak okuyucuyu mal edilmeden bir bü-
tünlük içinde değerlendirilmesinin uygun bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Hicaz toprağının şiiri: Çanakkale şehidlerine!

Âsım’ın özü diyebileceğimiz Çanakkale şehidlerine şiirinin Necid dönüşü 
Hicaz demiryolu hattının küçük bir istasyonu olan el-Muazzam’da kağı-
da dökülmesi kuvvetli bir ihtimal olarak görülebilir. El Muazzam Tebük 
ile Medain-i Salih arasında bir istasyondur. Sonraki istasyonlar Darü’l-
hamra, Medain-i Salih, el-Ûlâ, Hediyye ve Medine’dir. El Muazzam, Şam’a 
829 km. mesafede, Medine’ye ise daha yakın, yaklaşık 500 km. uzaklıkta-
dır. 

Şair, en az iki aydır Hicaz toprağındadır. Medine’yi ziyaret etmiş, muh-
temelen Necid Çöllerinden Medine’ye şiirini bu sırada yazmıştır. O se-
yahatte iken, Çanakkale cephesi en hareketli günlerini yaşamaktadır. Ta 
Berlin’de Çanakkale cephesini aklına takmış olan şair, dönüş yolunda ümit 
verici bir habere hasrettir. Bulunduğu Hicaz bölgesinde ümidini besleye-
cek hadiselerle karşılaşmamış, dinî yoğunluğunun yüksek olduğu bu arazi-
de, bu heyecanını yüze çıkaracak bir vesileye ihtiyacı vardır. 

Mehmed Âkif’i çöl sıcağından daha fazla Çanakkale cephesinin durumu 
yakıp kavurmaktarır. 

Necid Çöllerinden Medine’ye şiirinde İslâm dünyasının birliğinin em-
peryalistlerin soktuğu fitne ile bozulmaya en yakın olduğu günlerde “Ezel-
den kaynaşan ervaha (ruhlara) ayrılık var mı?” sorusunu sormaktadır. Ona 
göre cihan yıkılsa bu vahdet (birlik) yerinden oynamamalıdır. Çünkü min-
berimiz, arşımız, Huda’mız birdir. Mehmed Âkif’in yeisle mücadelesinin 
yansımasıdır bu mısralar. Şiirin devamında Rabbine şöyle sitemkârane 
yalvarır:

16 Mahir İz: Yılların İzi. İstanbul 1975, sf. 125

17 M. Ertuğrul Düzdağ: Mehmed Âkif Ersoy. Ankara 1988, sf. 81

18 Safahat (Tertip eden: Ö. Rıza Doğrul). 15 bs. 1982. Kitabın baş kısmında Midhat Cemal Kuntay 
tarafından yazılan “Âkif’in san’atkâr tarafı” başlıklı bölümde bu mektuptan iktibas vardır. sf. 
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O nuru gönder, ilahî, asırlar oldu yeter!

Bunaldı milletin âfâkı, bir sabah ister...

İnayetinle halâs et ki, dalga dalga zalâm

İçinde kaynamasın çarpınıp duran İslâm!

Bu secdegâha kapanmış yanan yürekler için;

Bütün solukları feryad olan şu mahşer için;

Harim-i Kâbe’n için; sermedî Kitab’ın için;

Avâlimindeki âyat-ı bî hesabın için;

Nasibi daima hüsran kesilmiş ümmet için;

Şu hâk-i pâke bürünmüş sema-yı rahmet için;

Biraz ufukları gülsün cihan-ı İslâmın!

Şair, şöyle söylüyor: “Allahım, asırlar oldu, yeter artık o nuru bize 
ulaştır! Milletin ufukları bunaldı, bir aydınlık bekliyor... Yardımınla kur-
tar ki, çarpınıp duran İslâm dalga dalga karanlık içinde kaynamasın! Bu 
secdegâha kapanmış yanan yürekler için; bütün solukları feryad olan şu 
mahşer için; kutsal Kâbe’n için; sonsuz Kitab’ın için; âlemlerindeki sayısız 
âyetler için; nasibi daima hüsran kesilmiş ümmet için;

Şu temiz toprağa bürünmüş rahmet göğü için; İslâm dünyasının ufuk-
ları biraz gülsün!

Çanakkale zaferi haberinin böyle bir vasatta alandığı tasavvur edilirse, 
şairin hissiyatının nasıl kanatlandığını, kalbinin nasıl heyecanla çarptığı-
nı, zihnine nasıl mısralar üşüştüğünü tahayyül edebiliriz. Ancak böyle bir 
vasatta, Hicaz toprağında; sevgilinin, Hz. Peygamber’in, fânî vücudunun 
sırlandığı, fakat ebedî varlığının sindiği Medine’ye Çanakkale’den kat kat 
yakında bulunduğu bir sırada doğan şiirde elbette İslâm tarihine kuvvetli 
atıflar, Hz. Peygamber’le, Kâbe ile ilgili etkileyici teşbihler bulunacaktır. 

Şairin şiiri yazarken içinde bulunduğu ruh halini “ruhumun vahyini 
duysam da geçirsem taşına” mısraında ifşa ettiğini söylemek mümkündür. 
Çanakkale şehidlerine şiiri sıradan ilhamın ötesine geçmiştir ve şair ede-
biyatımızda benzeri olmayan lirizm harikası bu müstesna şiiri âdeta ruhu-
nun vahyini duyarak yazmıştır!

Âkif bu müstesna şiiri Âsım’a, Âsım’ın nesline raptederek, bir döneme, 
bir hadiseye bağlı olmaktan çıkarmış, geleceğe yönelik güçlü bir tahayyü-
lün bir parçası hâline getirmiştir. 

“Çanakkale şehidlerine” Âsım’ın neslinin şiiridir. Bu Çanakkale’de var-
lığını hissettiren bir nesil olmakla beraber “Çanakkale şehidlerine” şiiri 
ebediyete kadar gençlik idealini yaşatacak muhteşem bir edebî metindir. 
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“Asım’dan bir parça” Sebilürreşad, 10 Temmuz 1340 (1924)
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How the “Poem: To the Martyrs of Çanakkale” was written

Writing of Poetry “To the Martyrs of Çanakkale”  

D. Mehmet Doğan

Abstract

The verses from “Asım”, 6th book of Safahat written by Mehmed Akif and called “To the Martyrs of 
Çanakkale” is one of the most read and memorized texts in Turkey. When and how the memorial 
poem, which has kept the image of Çanakkale alive for a century, was written is the issue of curiosity.

The only information regarding this issue is given in Cemal Kutay’s book which is entitled 
as “Necid Çöllerinde Mehmed Akif (Mehmed Akif in Najd Deserts)”. In his intruduction titled as 
“Elinizdeki kitap (The book that you hold)”, Cemal Kutay states that Eşref Sencer Kuşcubaşı  who 
is one of the leaders of Teşkilatı Mahsusa (The Speacil Organization in Ottoman Empire) is the 
source of the information given by this book. And Kutay also often quoted on his promises in the 
text. Esref Sencer Kuşçubaşı was alive when the book was first published, so there is no doubt about 
the credibility of it. 

In this paper, Mehmed Akif’s Arabia task during the 1st World War, his contacts during this 
mission and the poem he wrote after he had heard about the victory of Çanakkale are explained 
from various aspects.

Key Words: Victory of Çanakkale, Mehmed Âkif,  Literature of Çanakkale, Hejaz trip, To the 
Martyrs of Çanakkale

Çanakkale Şehidlerine Şiirinin Yazılışı

D. Mehmet Doğan

Özet

“Çanakkale Şehidlerine şiiri” olarak adlandırılan Mehmed Âkif’in Safahat’ının 6. Kitabı Âsım’da yer 
alan bölüm, Türkiye’de en çok okunan ve ezberlenen metinlerdendir. Çanakkale tasavvurunu bir 
asırdır canlı tutan anıt şiirin yazılış zamanı ve hikâyesi merak konusudur.  

Bu hususla ilgili tek bilgi/iddia Cemal Kutay tarafından Necid Çöllerinde Mehmed Âkif kita-
bında hikâye edilmiştir. Cemal Kutay, bu kitapta yer alan bilgilerin Teşkilat-ı Mahsusa reislerinden 
Eşref Sencer Kuşcubaşı’na ait olduğunu “Elinizdeki kitap” başlıklı sunuşta belirtmekte ve metinde 
de sık sık onun ağzından nakiller yapmaktadır. Kitabın ilk baskısı Eşref Sencer Kuşçubaşı hayatta 
iken yapıldığına göre, yazarın tekzib edilme kuşkusu olmadığı tahmin edilebilir. Bu yazıda, Meh-
med Âkif’nin 1. Dünya Harbi sırasındaki Arabistan görevi, bu görev sırasındaki temasları ve dönüş 
yolunda Çanakkale zaferi ile ilgili haberi alması üzerine yazdığı şiir çeşitli yönleri ile ele alınıyor. 

Anahtar Kelimeler:  Çanakkale Zaferi, Mehmed Âkif, Çanakkale edebiyatı, Hicaz Seyahati, 
Çanakkale Şehidlerine
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Donanma Mecmuası’nda 
Çanakkale Savaşları

Veysel Ergin

Yard.Doç.Dr.,Sinop Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Giriş

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bahriyeye gereken önemin veril-
memesi üzerine, donanmamızın içine girdiği hazin durum, birtakım cemi-
yetler ve yayın organları vasıtası ile halka anlatılmıştır. Yapılan çalışmalar 
neticesinde “Bahriye hususunda duyarlı bir hale getirilen kamuoyu ve bu 
hisse tercüman olan ve kamuoyunun temsilcisi sayabileceğimiz Meclis-i 
Mebusan azaları harekete geçmekte gecikmemişlerdir. Siirt Mebusu 
Abdürrezzak Efendi 30 Haziran 1325’te Meclis-i Mebusan’a verdiği bir 
takrirde, ‘... bir kısım tebaâ-yı Osmaniye’den toplanılacak iâne ile kuvve-i 
bahriyemizin derece-i matlubeye isalînin...’ karara bağlanmasını iste-
miş ve bu takrir o gün için reddedilmiştir.”1 İşte bu teşebbüs, Donanma 
Cemiyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır.

Osmanlı Donanması’nın hazin durumu karşısında kendi aralarında 
konuşan 4 arkadaş “Doktor Hafiz İbrahim, İsmail Hakkı, Başmühendis 
Haşim Bey ve Doktor Petraki Papadapulo” donanmanın iyileştirilmesi 
için bir yardım cemiyeti kurulabileceğini ve bu cemiyetin de Osmanlıların 
yardımseverliği sayesinde istenilen seviyeye gelebileceğini düşünürler. 
Ardından, “6 Temmuz 1325’te Etıbbâ-yı Mülkiye Kulübü’nde toplanılmak 
üzere” hatırı sayılır tüccarlara, basın mensuplarına, resmi cemiyet ve ku-
lüplere, belediyelere ve ruhanî reislere davetiyeler gönderilerek birer tem-
silci istenir. Davetiye gönderilen 45 yerden 22 kişi bu davete katılır, altısı 
da ilk müteşebbisler olmak üzere 28 kişi ilk toplantılarını yapar. “İlk konuş-
mayı Hüseyin Kâzım Bey yapar. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile do-
nanmanın durumundan bahseder. İkinci olarak Dr. Petroki Papadapulo 
bir konuşma yapar. İlk zabıt tutulur ve 17 kişiden oluşan idare heyetinin 
seçimi yapılır.”  Böylece 6 Temmuz 1325’te 28 kişi ile cemiyet kurulur.2 

Osmanlı Devleti’nin bahriye konusundaki eksikliklerini gidermek ve 
Osmanlı’nın şanına yakışır bir donanma vücuda getirmek amacıyla kuru-
lan Donanma Cemiyeti, bunu gerçekleştirebilmek için de (askeri, kültürel, 

1 Selahattin Özçelik, Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyet, s.11. TTKB. Ankara 2000

2  Donanma, sayı. 1, Mart 1910, s.4.
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sportif, iktisadî ziraat) gibi alanlarda faaliyet göstermiş ve bunda da başa-
rılı olmuştur.

Donanma Cemiyeti’nin Osmanlı Devleti’ne en büyük hizmeti aske-
ri alanda (torpido-zırhlı muhripler, nakliye gemileri, deniz tayyareleri… 
alımları) olmakla birlikte, kültür hizmetlerine de duyarsız kalınmamıştır. 
Donanma Cemiyeti, “idare Heyeti’ne yardımcı bir şube olarak, Donanma 
Cemiyeti’nin mesaisini zabt ve neşretmek ve faaliyetini kolaylaştıracak 
neşriyata zemin hazırlamak arzusu”yla, Donanma Mecmuasını yayımla-
maya başlar: “Mecmuanın 1. ve 2. nüshaları 10.000 adet basılmıştır.”3

Donanma Cemiyeti tarafından kurulan bir idare heyeti tarafından çı-
kartılan Donanma; Mart 1326 / Mart 1910 ile 1 Mart 1335 / 1 Mart 1919 
tarihleri arasında 191 sayı ve 1 adet Fevkalâde nüsha olmak üzere 192 sayı 
olarak kesintisiz bir şekilde çıkmıştır. Mecmua başlangıçta aylık olarak 
yayımlanmıştır ancak 47-48. sayıda (K. Evvel-K. Sani 1329 / Aralık-Ocak 
1913) okuyucuya teşekkür edilirken, mecmuanın Haziran ayından itibaren 
haftalık yayımlanmaya başlayacağı ibaresiyle karşılaşıyoruz.

Donanma’nın ilk 48 sayısı dergi boyutunda, 49. sayıdan itibaren de ga-
zete boyutunda sarı kâğıda basılmıştır. 49. sayıdan itibaren mecmuanın 
bazı sayılarında yer alan ilave kısımlar, iç ön kapak ve iç arka kapak ince 
pembe renkli bir kâğıda basılmıştır. 

Kabul edilen kanunlar, anlaşmalar ve bütün insanları ilgilendiren me-
selelerle ilgili düsturları hazırlayıp yayımlama işi; yapılan askerî manevra-
ların filme alınarak halka gösterilmesi; çeşitli spor müsabakaları düzenle-
yerek cemiyete yardım temini meselesi; Donanma Cemiyeti’ne iâne topla-
mak amacıyla tiyatro ve temsiller düzenlenmesi; bu ve benzeri faaliyetler, 
Donanma Mecmuasının vazifeleri arasında sayılmıştır. Ancak Donanma 
Mecmuasının; edebî, fennî, tarihî, sosyal, ziraî… gibi Türk kültür ve irfa-
nını yükseltici yazı ve faaliyetlerinin yanında, I. Dünya Savaşı esnasında 
yaptığı haberlerle, Türk askerinin moralini yükseltici bir tesiri olduğu da 
unutulmamalıdır.

Donanma’da askerî ve fennî alanlardaki yazılar büyük bir yer kapla-
makla birlikte hemen her alanda konulara yer verilmiştir. Hukuk, tarih, 
edebiyat, sanat bunlar arasındadır. Sürekli bir yazar kadrosunun bulun-
duğu söylenemez. Ancak Ahmed Rasim, Mehmed Rauf, Ahmed Vahid, 
Abidin Daver, Ali Rıza Seyfi, Salime Servet Seyfi, Mahmud Muin gibi ya-
zarların mecmuada yazılarına oldukça sık rastlanılmaktadır. Şairler ara-
sında Ahmed Kemal’in hem kendi şiirleri hem de Şark ve Garp edebiyatın-
dan yaptığı tercümeler önemli bir yer kaplamaktadır. Yine Ahmed Nazım, 
Mithat Cemal, Necmeddin Sahir, Halid Fahri, Salime Servet Seyfi, Ali Rıza 
Seyfi, Necmeddin Sahir, Cenab Şahabeddin, Elif Ayn, (Enis Avni) Aka 

3  Donanma, sayı. 5, Temmuz 1910, s. 527, 537-538.
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Gündüz, Celal Sahir, Enis Behiç gibi dönemin meşhur şairleri vardır. Bu 
meşhur şairlerimizin dışında da daha birçok şairimiz ve şiirleri mecmuada 
yer almaktadır. Mecmua bir dönem kapılarını yeni yeteneklere de açmış ve 
mecmuaya gönderilen şiir ve hikâyeleri yayımlamıştır.

Edebî tartışmalara da kapılarını açan Donanma, bir sanat ve edebiyat 
dergisi olmamasına rağmen, sayfalarında dil ve vezin gibi birçok konudaki 
tenkit, tartışma, değerlendirme türü yazılara da yer vermiştir. Hakkı Tarık, 
Hüseyin Kazım gibi yazarların millî vezne, lisana dair makaleleri; dönemin 
edebî problemlerini yansıtması açısından dikkat çekicidir. Ayrıca Mehmed 
Rauf, Şahabeddin Süleyman, Cenab Şahabeddin, Ahmet Rasim gibi döne-
min tanınmış imzaları sık sık yazılar kaleme almıştır.

Hikâye alanında Ömer Seyfettin ve Şahabeddin Süleyman’ın tefrika-
larına rastlıyoruz. Bunun yanında harbe dair birçok kısa hikâye bulun-
maktadır. Ali Rıza Seyfi, Emine Semiye, Mehmed Rauf, Nüzhet Haşim, 
Salime Servet Seyfi, Ercümend Ekrem, Aka Gündüz gibi yazarlarımıza ait 
hikâyeler de yayımlanmıştır. Yine tercüme alanında Emile Zola, Alphonse 
Daudet, Sherlock Holmes’tan çeviriler göze çarpmaktadır.

Eğitim ve öğretime yer verilmiş ve bu konu ile ilgili yabancı eserlerden 
tercümeler yapılarak Türk eğitim sisteminin gelişimine yardımcı faaliyetler 
içerisine girilmiştir. Herbert Spencer’dan Ahmed Kemal tarafından tercü-
me edilen “Talim ve Terbiye” başlıklı yazı eğitim sistemimizde izlenilmesi 
gereken yol hakkında verdiği bilgiler açısından önemlidir. Ayrıca Haşim 
Nahid’in “Tedrisat’ta Gaye” ve “Teceddüd, Maarif” yazıları, halk eğitimi 
konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalardır. Askerî ve fennî alanda 
birçok makale ve tercüme bulunmaktadır. Havacılık ve bahriye konuların-
da yapılan tercümeler ile halk bilinçlendirilirken, dünyadaki gelişmelerin 
de yakinen takip edilebilmesi imkânı sağlanmıştır. Yine mecmuada yer 
alan tarihî yazılar, Türk halkının geçmişiyle olan bağlarını unutmaması ve 
bugünle o günler arasındaki karşılaştırmalarla da güçlü bir tarih bilincinin 
yerleşmesine hizmet edilmiştir.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918) 
Donanma Cemiyeti’nin İttihat ve Terakki Partisi ile yakın ilişkileri hükü-
met çevresinde rahatsızlık uyandırır. Olumsuz propagandalar yapılmaya 
başlanır. Donanma Cemiyeti içerisinde yolsuzluklar olduğu ileri sürü-
lür. Yapılan teftişler neticesinde olumsuz herhangi bir durumla karşıla-
şılmaz. Anacak “İtilaf Devletleri’nin baskısı, muhalefetin ve basının bu 
husustaki tahrik edici yazıları” neticesinde Donanma Cemiyeti, 1 Şubat 
1919’dan itibaren Bahriye Nezareti’ne devredilir. Bu devir işlemi Donanma 
Mecmuası’nda şöyle yer alır:

“Osmanlı Donanma Cemiyeti’nin şimdiki şekilde devamı münasip 
olmadığından dairesince iktizası teemmül edilmek ve ona göre ittihaz-ı 
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karar olunmak üzere Cemiyet-i Mezburenin Bahriye Nezaretine ilha-
kı ve menkul ve gayr-ı menkul her nev’i emval ve emlâkine Nezaret-i 
Müşarünileyhin hace vaz’ edilmesi meclis-i Vükela’ca tezekkür oluna-
rak 2 Şubat sene 1335 tarihînde Makam-ı Sami-i Sadaretpenahîden 
nezaret-i müşarûnileyha ile Dâhiliye Nezareti Vekâlet-i Celilesi’ne tebli-
gat icra kılındığı Takvim-i Vekayi’nin 3 Şubat 1335 tarihli nüshasında 
görülmüştür.”4 

Cemiyetin Bahriye nezaretine devredildiğine dair 191. sayıda çıkan bu 
haber dışında mecmuada herhangi bir yazı yer almamaktadır. Bu sayıdan 
sonra mecmua bir daha yayımlanmamıştır.

Donanma Mecmuası’nda Çanakkale Savaşları

Türk milletinin, tarihinden gelen hasletlerini yeniden hatırlayarak hasım-
larına karşı dimdik ayakta kalmayı başardığı Çanakkale Savaşları; deni-
zaşırı sömürge imparatorlukları kurmuş, en son teknolojik silahlara ve 
devâsa donanmalara sahip devletlerin de yenilebileceğinin görüldüğü ve 
yıllar yılı esaret altında yaşamış milletler için istiklâl meşalelerinin tutuş-
turulduğu bir dönüm noktasıdır.

Balkan Savaşları’nda alınan yenilginin lekesinin silinmesinin yanı sıra, 
millet ve memleket kalbine uzanan ve İstanbul’un kilidini kurcalayan kirli 
ellerin kırıldığı Çanakkale; sadece cephedekilerin değil, geride kalanların 
da savaştığı bir kahramanlık destanıdır. Nerede ise hemen her haneden bir 
kişi cepheye gitmiş, millet cephedeki evladı için seferber olmuştur. Köyler 
boşalmış; tarlaları sürecek, tohum atacak genç kimse kalmamıştır. Birçok 
evde ise analar, öksüz evlatları ile yalnız kalmıştır. Okulların büyük bir 
kısmında öğretmen ve öğrenci yokluğundan eğitime ara verilmiş, boşalan 
çoğu okul binası ise cepheden gelen yaralılar için hastaneye dönüştürül-
müştür.

Ülkenin kaderini böylesine derinden etkileyen Çanakkale Savaşları, 
dönemin basın organları tarafından da -kısıtlı imkânlara rağmen- günü 
gününe takip edilmeye çalışılmıştır. Cepheden verilen kısa malumatlarla, 
cepheye dair muhtelif fotoğraflarla hatta rakam veya istatistiklere daya-
lı değerlendirmelerin yapıldığı yazılarla savaşın gidişatı hakkında -başta 
İstanbul olmak üzere- geride gözü yaşlı bekleyenlere haber ulaştırılmaya 
çalışılmıştır. Cephede yaşananları görsel ya da yazılı şekilde sayfalarına 
taşıyan gazete ve dergilerden biri de Donanma olmuştur. Donanma cemi-
yetinin yayın organı olan dergi, savaşın özellikle deniz cephesine yoğunlaş-
mış ayrıca halkın ve Türk askerinin moralini yükseltici şiir ve hikâyelerle, 
millete moral kaynağı olacak hamasi bir havanın oluşumuna da katkı sağ-
lamıştır.

4  Donanma, sayı. 191-142, 1 Mart 1919, s. 2270
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Bu konudaki birinci yazı, derginin Mayıs 1912 tarihli 27. sayısında, 
“Çanakkale Boğazından Geçilebilir mi?” başlığıyla ve imzasız olarak ya-
yımlanmıştır. İtalyan donanmasının Osmanlı donanmasını taciz için yap-
tığı bu saldırı üzerine uzun uzun yorumlar yapılır:

“İtalyan hükümeti tarafından neşr edilen resmi bir beyannameye na-
zaran İtalyan donanmasının Çanakkale pişgâhındaki nümâyişi Osmanlı 
donanmasını boğazdan dışarı çıkmağa icbar etmek için imiş. Güya ki 
Osmanlı donanmasının boğazdan çıkmasını müteakip zuhur edecek mu-
harebenin İtalya’nın muzafferiyeti ile netice-pezîr olacağı bila-iştibah 
(şüphesiz) imiş. 

Vareza zırhlısının garkı tahakkuk eylemiştir… İtalya donanmasının 
nümâyişini müteakip boğaz kâmilen kapandı. Bunlardan maada düşma-
nın karaya asker çıkarmasını mâni için cihet-i askeriyeden her türlü ted-
bir ittihaz kılınmıştır.  Müteaddit müteharrik bataryalar sahile indiril-
miş ve birçok yerlerde ordugâhlar teşkil edilmiştir.  Yalnız Gelibolu Şibh-i 
Cezîresinde (yarım adasında) yirmi bin kişilik bir ordu vardır.”5

Bu haberden üç yıl sonra, derginin 18 Ocak 1915 Pazartesi tarihli 77. 
sayısında, “Fransız Tahtelbahrinin Çanakkale Önünde Kaynaması” adıyla 
kısa ve imzasız bir yazı çıkar. “Saphir ismindeki Fransız tahtelbahrinin 
torpilimizle batırıldığını” haber veren bu yazıya, 22 Şubat 1915 tarihli 82. 
sayının kapak resim altı yazısında, “İtilafçıların Çanakkale istihkamâtını 
bombardımanına, mezbûh-âne (boşu boşuna) bir hücumdan başka bir 
sıfat bulamıyoruz.” yorumu yapılır.

Ancak bu son sayının sayfalarında “bir yüzbaşısının muharebe ha-
tıratından muktebestir” açıklamasıyla yazılan ve bir sonraki sayıda da 
devam eden “Barbaros’un Baş Taretinde” başlıklı fantezi hikâye, dergi-
deki Çanakkale Savaşları adına ilk hacimli çalışma olarak kaydedilebilir. 
Gemideki savaş hazırlıklarının uzun uzun anlatıldığı birinci bölümde, or-
tama dair manevî atmosfer de tasvire çalışılır:

“Pek az, hemen birkaç saat uyuduktan sonra, K.N. a-4’te herkes ayağa 
kalkmıştı. Kânunuevvel ayında bulunduğumuz halde, gayet latif, adeta 
sonbahardan bugün için kalmış bir fecir (tan yeri) başlıyordu. Evvela 
Barbaros’un köprüsünde ulvi bir ezan başladı ve sefain-i sairden gelen 
esvatı (sesleri) tekbir ve tehlil takip etti. Herkesin sakin ve sâkit durdu-
ğu, karaların ve memleketlerin uyuduğu, asumanın (gökyüzü) rakik ve 
serinletici envar-ı rahmet saçtığı ve denizlerin o vakur ve mazlum yü-
zünden cenah-ı zulmet-fezayı leylin henüz çekilmeğe başladığı bu an-ı 
ruhanide, medid in’ikaslarla nezd-i hâl-i ilahiye yükselen bu ezan sesi, ya 
rabbi ne kadar ulvi ve mukaddes idi!

5  İmzasız, “Çanakkale Boğazından Geçilebilir mi?”, Donanma, sayı. 27, Mayıs 1912, s. 106-112



34 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

     Evvela torpidolar, vira demir ederek, boğazın aydınlanmış suları 
üstünde kayıp gittiler. Şimdi Barbaros’tan çekilen işaret üzerine zırhlı-
lar hep birden demir alıyor ve gemi filo, başta olduğu halde yavaş yavaş 
Nara’yı terke başlıyordu.”6

Hikâyenin devamında gülle atışıyla yaralanan Nişancı Mustafa 
Çavuş’un, yarasına ve dumanlı havaya rağmen, düşman hücumbotunu su-
lara gömen atışı öncesi ettiği dua, duyguların zirveye çıktığı noktayı gös-
termektedir:

“Allah’ım! Biz mücrim, biz asi, biz günahkâr kullarınız. Sen kadir, sen 
müstakim, sen kahhar-ı ilahisin. Fakat yâ-Rabb! Bu yüz binlerce şehit 
kadınların, şehit çocukların, şehit ihtiyarların intikamını o gaddar düş-
manlarda bırakma! ‘Küllün kadimen’i (tüm insanlığı) ihata eden bu al 
sancağı yerlerde süründürme! Allah’ım, şer’-i Muhammedinin bu dünya-
da al sancak, en son müdafiidir, onu yükseklerden indirme! Bizim güna-
hımız ne kadar azim olursa olsun, bu anda her uzvumuzla bu al sancağın 
yükselmesi için çalışıyoruz. Bizi meyus ve hâsir bırakma yâ Rabbi!”7 

Çanakkale Savaşlarına dair dergideki yazıların yoğunlaşması, Boğazın 
zorlanmasından üç gün sonrasına rastlamaktadır. 8 Mart (21 Mart) 1915 
tarihli derginin 84. sayısı “Kahraman Mehmet Çavuş” kapak yazısıyla ve 
“cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten” hamasî hitabıyla çıkar. 
Ardından, “Donanma” imzalı “Boğaz Önünde” yazısı, kahramanca bir kük-
reyişi ihtiva eder:

“Düşman geçer mi, geçemez mi? Geçse ne olur? Giriştiğimiz harptir. 
Hem öyle bir harp ki, ya hayat ya memat! Kahbe düşmanlar da son da-
kikalarını idrak ediyorlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Demek iş top oyunu 
değil. Can bahasına ateş oyunu! Artık buna karşı yapılacak şey girer mi, 
giremez mi suretinde münakaşa değil, her ihtimale karşı hazırlanmaktır. 
Nitekim bu millet de onu yapıyor.”8

Aynı sayıda, derginin savaş muhabirlerinden Abidin Daver’in, -belli sa-
yısal değerlendirmelere de yer vermekle birlikte- yine hamasi bir üslupla 
kaleme aldığı “Çanakkale Geçilebilir mi?” başlıklı yazısı yer alır:

“Çanakkale Boğazı iki haftadan beri metin ve haşin bir kale halin-
de düşman gemileriyle harb etmekte ve müttehid filoyu teşkil eyleyen 
vâhid-i harbler, her gün topçularımızın gönderdikleri demir ve ateş 
hedâyâsından hisselerini almaktadır. Boğaz muhafızları bütün âlemin 
nazar-ı takdîrini celb eden fedakârâne müdafaalarına bugün de yarın 
da devam edecekler ve düşmanlarımıza devlet-i Osmaniye’nin zayıf zan-

6  Ali Haydar Emir, “Barbaros’un Baş Taretinde”, Donanma, sayı. 82, 22 Şubat 1915, s. 536-537

7  Ali Haydar Emir, “Barbaros’un Baş Taretinde”, Donanma, sayı. 83, 29 Şubat 1915, s. 556-557

8  Donanma, “Boğaz Önünde”, Donanma, sayı. 84, 8 Mart 1915, s. 518
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nettikleri noktalarının Türk hamaset ve kahramanlığıyla bilakis kavî bir 
halde bulunduğunu göstereceklerdir.”9

Artık, savaşın yoğunluğuyla doğru orantılı olarak, Çanakkale Savaşlarına 
dair dergideki yazıların sayısı da artmaktadır. 85. sayıda dört,10 86. sayıda 
üç yazı11 Boğaz’daki can pazarına dair bilgiler vermektedir. Özellikle son 
sayıdaki Abidin Daver imzalı “İngiliz ve Fransız Donanmasının Zayiatı” 
adlı yazıda, derginin Donanma Cemiyeti yayın organı olmasının da etkisiy-
le, İngiliz ve Fransız donanmasına ait batan veya hasar gören deniz filosu-
na dair ayrıntılı bilgiler tablo halinde paylaşılmış:

Hasar Görenler: isim ton sürat Top büyük küçük

İngiliz HMS Queen Elizabeth 28500 25 36 adet

İngiliz HMS Lord Nelson 16750 19 38   “

İngiliz HMS Agamemnon 16750 19 38   “

İngiliz HMS Hampshire 11000 23,5 30   “

İngiliz HMS Dublin 5500 24,8 12   “

İngiliz HMS Amethyst 3050 23,6 20   “

İngiliz Sapphire 3050 22,3 20   “

Fransız Suffren 12730 18 44   “

İngiliz HMS İnflexible 17600 26,5 34   “

İngiliz HMS Prince George 15150 18 38   “

İngiliz HMS Cornwallis 14200 19,5 28   “

Batanlar: İngiliz HMS Ocean 13150 18,8 32   “

İngiliz HMS İrresistible 15200 18 40   “

Fransız Bouvet 12000 18,2 34   “

Fransız Goulois 11300 18,2 42   “

Fransız Charlemagne 4800 18,4 16   “

Düşman donanmasına verdirilen bu ağır zayiat, halkın kuvvey-i mane-
viyesini artırdığı gibi, derginin satırlarını da hamasî bir üsluba büründürü-
yor. 1 Nisan 1915 tarihli derginin 87. sayısı, Namık Kemal’in “Ser haddimi-
ze kal’a bizim, hak-i bedendir. / Osmanlılarız can veririz nam alırız biz” 
beyitine atıf yapılarak ve “Sonuna Kadar” serlevhasıyla çıkar:

“Hakikat! Bu güne kadar i’tilâf-ı müselles muvaffakiyet namına hiçbir 
şey elde edemediler. Bahar, nasıl ezhar ve eşcarda (çiçek ve ağaç) inkişaf 

9  Abidin Daver, “Çanakkale Geçilebilir mi?”, Donanma, sayı. 84, 8 Mart 1915, s. 519-520

10  İmzasız, Donanma, sayı. 85, 15 Mart 1915, “Bir Torpidomuzun Kahramanlığı”, s. 583; “Bom-
bardıman”, s. 583; “Çanakkale’deki Düşman Zırhlıları”, s. 584; “İtalya Donanması”, s. 585-589

11  İmzasız, Donanma, sayı. 86, 25 Mart 1915, “Boğaz Müdafilerine”, s. 593; “Serhaddımıza Kal’a 
Bizim Hak-i Vatandır”, s. 594; Abidin Daver, “İngiliz ve Fransız Donanmasının Zayiatı”, s. 600
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ü renk izhar ediyorsa, netice-yi harp namına da karîb (yakın) olan âtinin 
hakâyık-ı zaferini ihbar eyliyor. Hakkın, doğrulara muayyen olduğuna 
tamamen ve ruhen mu’tekid (inanan) olan üç müttefik, yine lutf-ı hak-
tan müteferri (kök salan) ve muntazır (beklendiği) olduğu üzere yakında 
şanlı ve daimi bir sulh ile haklarını düşmanlarına bile teslim ettirecekler-
dir. Öyle ise: Arş ileri! Bizimdir felâh (kurtuluş)”12

Yine aynı sayıdaki bir başka yazıda da, benzer üslupla kaleme alınmış 
ifadeler göze çarpar: 

“Düşmanlar, hilafeti İslamiye ve devlet-i Osmaniye’nin bekası namı-
na zalimane makasid (maksat) besliyorlar.  Bu kadar âmâl-i muhinane 
(ihanet eden) karşısında bizim tutacağımız hatt-ı hareket pek basittir: 
Beraberlik

Bu beraberlik yalnız bu memlekette görülmemelidir. Bu uhuvvet-kâr 
(kardeşlik) O’nun emri, peygamberinin hitabıdır. Kelimât-ı ilahîye (ilahi 
sözler) cari olan her köşeden lebbeyk-i icabet, bar-ı uhuvvet işitilmeli-
dir. İyi bilmelidir ki, hilafetin imhası, düşmanların maksad-ı aksasıdır. 
Kâ’be ve ravzayı çiğnemek isterler maazallah. Savn-i samedâni (ilahi 
koruma) bizimle beraberdir. Fakat cenab-ı hakk çalışanı sever. Bundan 
beliğ bir misal olur mu ki? Çanakkale’de çalışanlar Tevfik-i Rabbâni ile 
muvaffak-ü bi’l-hayır oldular.”13

Donanma; yayın hayatına başladığından beri, -Osmanlı Devleti’nin 
bahriye konusundaki eksikliklerini gidermek ve Osmanlı’nın şanına yakı-
şır bir donanma vücuda getirmek amacıyla kurulan Donanma Cemiyetinin 
yayın organı olmasının gereği olarak- donanmaya yapılan yardımları “ba-
ğış yapan kişi/kurum- bağış yapılan miktar” şeklinde “Millet Ne Vermiş?” 
başlığıyla, her sayısında ve tek tek açıklamıştır. Altına da “Necib halkımı-
zın hamiyetperverâne iâneleri her türlü takdîrin fevkindedir” ibaresiyle, 
bağışlar teşvik edilmeye çalışılır.

Derginin 88. sayısından itibaren, tüm cephelerde olduğu gibi, Çanakkale 
cephesinde yaşananlara ait kısa haberler yayımlanmaya başlar. “İcmal” adı 
verilen ve derginin 127. sayısının çıktığı 28 Kânunusani 1916 tarihine ka-
dar bu kısa haberlerin Çanakkale Cephesi bölümünü Abidin Daver hazır-
lamıştır. Bunun dışında, savaşın seyri ve özellikle savaş gemilerinin özel-
likleri ile bunlarla ilgili zayiatlar hakkında bilgilendirmeler içeren yazılara 
da14 sıklıkla yer verilmiştir.

12  İmzasız, “Sonuna Kadar”, Donanma, sayı. 87, 1 Nisan 1915, s. 609

13  Donanma, “Cür’et Neler Yapıyor”, Donanma, sayı. 87, 1 Nisa n 1915, s. 610

14  Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: “Leon Gambeta Nasıl Batırıldı”, Donanma, sayı. 
95, 27 Mayıs 1915, s.747; “Galiçya-Çanakkale”, Donanma, sayı. 101, 8 Temmuz 1915, s.813; 
“Osmanlı-İtilaf Muharebesi”, Donanma, sayı. 114, 29 Teşrinievvel 1915, s.1058; “Çanakkale Se-
feri Sırasında Gark ve Hasarzede Olan Düşman Gemilerinin Bilançosu”, Donanma, sayı. 157, 
5-18 Mart 1919, s.1757; “Muavenet-i Milliye’nin Zaferi”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, 
s.1761; “Mecidiye Tabyasında”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s.1766
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Savaşın devam ettiği ve kara savaşlarının hazırlıklarının yapıldığı dö-
nemlerde, savaşa dair bilgilerin verildiği yazıların yanında, Türk askerinin 
moralini yükseltici tesir yapacak şekilde çalışmalara (şiir, hikâye, fantezi, 
menkıbe, mensure…) da daha çok yer verilmeye başlanır. Bunlar arasında, 
özellikle şiirlerin önemli yer tuttuğunu görüyoruz.

Ordunun kahramanlığını genel olarak destanlaştıran şiirlerin yanında, 
özellikle Çanakkale üzerine yazılan şiirlerin de hayli yoğun olduğu görül-
mektedir. Dergide tespit edebildiğimiz ilk Çanakkale şiirinde Ali Rıza Seyfi, 
Boğaz’ı bekleyen “polat pençeli ihtiyar arslan”ın ordusunu tasvir ettikten 
sonra, buraların asla sahipsiz kalmayacağını mütevekkil bir ses tonuyla 
haykırır:

“Açmış fem-i kahhârını deryâ-yı sefîde

İclâl ü vakârıyla yatar ihtiyar arslan

Bekler yanılıb pençe-i pûlâdına düşsün

Moskof, Briton, kahbe Fransız gibi düşman

Kühsâr ü sahârîsini zanneyleme tenhâ

İslâm’a siper Türk eri her taşını bekler

Ölmüş şeref-i din ile bir mecmû’-ı küberâ

Gâzî babalar, avn-i Hüdâ, şanlı şehidler

Bir Kal’a değil, din kapısı cennet ocağı

Envâr-ı ilâhîyle dolan topları sönmez

Ecdâdına vâris olan asker duruyorken

Türk yurdu durur korkmayınız, düşman övünmez”15

“Kal’a-yı Sultaniyye” şairi, derginin bir sonraki sayısında, bu sefer hece 
ölçüsüyle yazdığı şiirinde, Çanakkale’deki Türk askerine olan güvenini ve 
milli birlik ruhunun önemini ifade eder: 

“Dedelerden denmiş öğüd

Binler yaşar yıkılmaz yurd

Arab, Çerkes, Laz ile Kürd

Tatlı canı vermez m’ola

Cennetlere girmez m’ola

15  Ali Rıza Seyfi, “Kal’a-yı Sultaniyye”, Donanma, sayı. 89, 15 Nisan 1915, s. 652
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Düşman kanı olmuş ırmak

Su bir nurdur, görünür Hakk

Çanakkale vurdu çakmak

Yiğit cenge gitmez m’ola

Canın feda etmez m’ola”16

Ali Rıza Seyfi, aruzla yazdığı bir diğer şiirinde de, “Vur!” ifadesi eşli-
ğinde, Türk askerini, düşmanına acımadan saldırması için galeyana getir-
mektedir:

“Koşar yüzler ile binler ve yüz binler arar düşmen

Vatan gülşendi onlarca! Şehitlik başka bir gülşen!

Müebbed senle din ey er, vur Allah’ın seversen sen

Vur! Ey Osmanlı seyfi, yâdigârın olsun eyyâma!

Cihan girmiş makâm-ı imtihâna sell-i seyf etmiş

Adâlet kahramanlık demleri çoktan gelip yitmiş

Senin ecdâd-ı ırkın cenkler ile kâm alıp gitmiş

Vur! Ey Osmanlı seyfi, yadigârın olsun İslâm’a!”17

Donanma’da Çanakkale Savaşları üzerine şiirleri yayımlanan diğer bir 
isim de Ömer Fevzi’dir. Dergiye Trabzon’dan gönderdiği ilk şiirinde, tarih-
ten gelen bir hasletin devamı olarak, kahramanca çarpışmaya devam için 
seslenir:

“Dün Plevne, bugün Çanakkale’nin

Arş-ı tarihe yükselen sesi:

Vatan hüsrânıyla dil-meşhûn

Söyle ey mâder, oğluna ninni!

Yaşamaz meskenette bir millet

Boyun eğdikçe kahr u zulme; hayat

Bir çekilmez belâ olur; elbet

Daha mûnis gelir hayâle memât!

16  Ali Rıza Seyfi, “Aşığın Sazı”, Donanma, sayı. 90, 22 Nisan 1915, s. 663

17  Ali Rıza Seyfi, “Çanakkale Müdafaasına: Vur”, Donanma, sayı. 95, 27 Mayıs 1915, s. 749
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…

Ey bu mahşerde âzım-ı firdevs

Kahramanzâde, ey vatanperver!

En emin gâye, en büyük düstûr:

Ölümün arkasında koşdukça

Yaşamak en şerefli hakkın olur,

Yükselir nâsiyen boğuştukça…”18

Bir başka şiirinde ise Çanakkale’yi, kanlar ardından gelen bahar veya 
cennete götüren yol olarak tasvir eder:

“Çanakkale dereleri

Alkanlarla doldu taştı

Türk oğlunun naraları

Akdeniz’i baştan aştı

Yürü kardaş! Yürü dünya baş eğecek yer değildir

Ölümden korkup kaçanlar bize lâyık er değildir

Arıburnu Kocaçimen

Tepeleri cennet olmuş

Geri dönmez elbet giden

Ölüm cana minnet olmuş

Yürü kardaş! Yürü dünya baş eğecek yer değildir

Ölümden korkup kaçanlar bize lâyık er değildir

İngiliz’e Fransız’a

Çanakkale mezar oldu

Fırsat verdi Tanrı bize

Bu yıl âlem bahar oldu

Yürü kardaş! Yürü dünya baş eğecek yer değildir

18  Ömer Fevzi, “Çanakkale Kahramanzâdelerine”, Donanma, sayı. 115, 5 Teşrinisani 1915, s. 1071
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Ölümden korkup kaçanlar bize lâyık er değildir”19

Çanakkale kahramanlarına hitap ettiği şiirinde, tarihin altın levhalarını 
hatırlattıktan sonra, aynı vazifenin onlardan da beklendiğini belirtir:

“Şu sefil kitleyi senin darben

Kırıyor, çiğniyor ve kurtarıyor

Beşeri -şüphesiz- mezâlimden.

Kılıç Arslan, Büyük Selâhaddin;

Zulme karşı duran bu nâsiyeler

Kâbe’ye, dîne arz-ı hürmet için

Sizden evvel bu şanlı mağrekeler

De bu îmanla çarpışıp zafere

Buldular yol… Bu yolda cennet var;

Mağfiret, Hakk, şeref, bekâ, dehre

Hâkim olmak gibi fazilet var!

…

Ey mübârek yed-i bülend-i hüdâ!

Ey Muhammed tanîn-i aşkıyla

Küfr ü ilhâda bir zafer aç ki

Ebedî secde ber-zemîn olsun!

Şems-i azminle bir şefak saç ki

Şeb-i gamdan beşer emîn olsun!”20

Derginin, Çanakkale zaferi için çıkardığı özel sayıya yazdığı şiirindeyse, 
bu zaferi millete armağan eden kahraman Türk askerine övgü dolu sözlerle 
seslenir:

“Yıkılır azm ü sebâtın yed-i kahrıyla çelik

Ve kızıl tunç ve demirden kurulan kal’â bile

Kibriya aşkına dilbeste olup İbrahim

Ateş-i gülşene kalb eyledi imanıyle.

Mucizen hatırâma aynî maâlî-perver

Ve mukaddes gecelerden döküyor küsreler… 

19  Ömer Fevzi, “Çanakkale Türküleri”, Donanma, sayı. 126, 21 Kânunusani 1915, s. 1251

20  Ömer Fevzi, “Çanakkale Kahramanlarına”, Donanma, sayı. 114, 29 Teşrinievvel 1915, s. 1055
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Sen de âteşlere, hem sâikalar sarsârına

Sîne-i azmini pûlâd-sebât eyleyerek

Kâbe-i kalbini mihrâb-ı necât eyleyerek

Bize bir şan u şeref gülşeni bahşettin ki

Dasitanlar yazılı kanlı beyaz güllerine

Altı asrın güneşi üstüne doğmuş sanki…

Denizin hâkimi zî-saltanat-ı fahriyle”21

Salime Servet Seyfi ise, bir yandan savaşın yapıldığı Gelibolu yarımada-
sında, bu kahramanlık destanının izlerini sürerken:

“Ey taşı mermi-yi dehhaş adüvden menkûş

Deresinden duyulur velvele-yi cenk ü hurûş

Çemen ü zühresi hûn u cesed-i hasm u şehîd

Şânının, kıymetinin çâresi îsâr-ı medîd

Diz çökün! Sâhiline mâi semâ mâi deniz

Kahraman meşhedinin şânını yâd eyleyiniz!

Milletin pây-ı celâli buralarda yürümüş

Burada necm ü hilâli dem ü âteş bürümüş

Burada Türk ili arslanları dökmüş al kan

Burada âteş ü hûna hased etmiş volkan:

Gidiniz! Sâhiline necm ü semâ mâi deniz

Orada milletimin şânını yâd eyleyiniz!”22

bir yandan da, bu destanı, benzerleriyle mukayese etmek suretiyle, bu 
toprakların görüp görebileceği en büyük destan olarak tasvir eder:

“Yine mi İngiliz’in bandırası yırtılacak?

Yine mi Dardanel’in sâhili târih olacak?

Oh; siz ey dereler, ufka koşan mâi deniz

Yüz asırdır bu sevahilde akıp inlediniz!

Görmedi hiçbiriniz böyle mehîb hengâme…

21  Ömer Fevzi, “Çanakkale 5-18 Mart Zaferi”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s. 1770

22  Salime Servet Seyfi, “Gelibolu Şıbh-ı Cezîresi”, Donanma, sayı. 122, 24 Kânunuevvel 1915, s. 
1187
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Truva destanı, Dârâ masalı, Şehnâme

Bu hakikât-i ulviye şuâ’ında yanar…

Bu sefil Garb, bu heyûlâ-yı tehî, bir canavar

Gürlesin topları bin zırhlısının, sanki ne var?

Sorsanız: -Kal’a-yı Sultâniye nerde? Neresi?

İşte, der, Türk neferi, düşmanımın makberesi!”23

“Cenknâme-i Tûtî”de, Çanakkale hücumlarının asıl sebebi Rusya’ya 
dikkat çekilir:

“Mühimmat ve silah ve rızk olursa

Elinden Türkiyâ’nın kurtulursa

Boğazlardan edib imrâr u tesyâr

Edib imdâd bizim orduya her-bâr

Bulursuz biz de bî-had nâs u âdem

Olursa arkası gelir dem â dem

Bu niyetle Çanakkale hücûmu

Yine yükseltti mâh u nücûmu”24

Necmeddin Sahir ise, 18 Mart sabahı Çanakkale’de kopan kıyametin 
başlangıcını tarif ettikten sonra, tatlı bir zafer hatırası tasviri yapar:

“Bir sabahdı… Çanakkale önünde

Bizi târâc u mahv için mağrur

Bir muazzam donanma geldi akûr

Boğazın medhalinde durdu yine

Nâgehân bir tarraka koptu… bütün

Zırhlılardan açıldı bir âteş

…

Şimdi mâziye kalb olan bu cidâl

Türk’e bir devr-i mes’âdet açdı

Çünkü üç zırhlı gayb edüb kaçdı

Kahbe düşman gark-ı ye’s ü melâl;

23  Salime Servet Seyfi, “Kal’a-yı Sultaniye”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s.1743

24  İmzasız, “Cenknâme-i Tûtî”, Donanma, sayı. 121, 17 Kânunuevvel 1915, s. 1175
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Çünkü asla geçilemez bu yol

Çünkü oldu Çanakkale Boğazı

İngiliz’le Fransız’ın mezarı

Türklerindir müebbed İslambol”25

Faik Ali de, üç yüz senedir gülmeyen yüzleri güldüren Kal’a-yı Sultaniye 
Müdafilerine dua eder:

“Ey dilberân-ı cihat, üç sene, üç yüz senedir 

Gülmeyen yüzlerimiz güldü bu gün…

Pîş-i azîm-i samedânınızda

Düşmanın kaldı drednotları âciz… kötürüm…

Radıyallâhu teâlâ anküm”26

Bir başka şairimiz de, Çanakkale’de sarsılan toprağın üstündeki asker-
leri canlı tutan unsurun, iman gücü olduğuna dikkat çeker:

“Hep askere cân üstüne cân vermede îman

Ateş, su, hava, toprağı titretmede her an

Gör askeri de secde et Allah’ı seversen”27

Çanakkale’de edebi heyetle harb sahalarını dolaşan Halit Fahri, gördü-
ğü tablo karşısında kin ve nefretle dolmuştur. İntikam hırsıyla savaşmanın 
vakti geldiğine inanan şair, askere şu çağrıyı yapar:

“Nağmem diyor ki –Öldür! Ümid öldürenlere…

Düşman mı? Vur! Ve bir daha vur can verenlere!

Öldür düşünme! Kanla parıldat şu süngünü! 

Öldür düşünme! İşte bu günler ölüm günü!

Ey Kal’anın şerefli, müebbed nöbetçisi,

Öldürmek intikam ise öldürmemek mezar!”28

Gerek Çanakkale Savaşları sırasında gerek derginin kapanıncaya ka-
darki sürecinde, bu cansiperâne direnişi doğrudan ya da dolaylı anlatan 
daha birçok şiir,29 Donanma sayfalarında yerini almıştır. Bu şiirlerin her 

25  Necmeddin Sahir, “Hatıra-yı Zafer”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s.1760

26  Faik Ali, “Kal’a-yı Sultaniye Müdafilerine”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s.1763

27  E(lif) A(yın), “Kal’a-yı Sultaniye”, Donanma, sayı. 109, 7 Teşrinievvel 1915, s.929

28  Halit Fahri, “Öldürmek İntikam, Donanma”, sayı. 104, 29 Temmuz 1915, s.887

29  Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Sururi, “Çanakkale’de Türk Oğluna”, Donanma, 
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biri, hem Türk askerinin hem de fedakâr Anadolu insanının moralini yük-
seltici tesirleri ihtiva etmektedir.

Çanakkale Savaşlarına dair, Donanma sayfalarında yer alan diğer bir 
yazı türü, fantezi hikâyelerdir. İlk olarak, derginin 22 Şubat 1915 tarihli 
82. sayında, “bir yüzbaşısının muharebe hatıratından muktebestir” açık-
lamasıyla “Barbaros’un Baş Taretinde” başlıklı fantezi hikâye yayımlanır. 
Barbaros adlı geminin düşman zırhlısına hasar verdirerek Boğaz’dan ka-
çırılışını Mustafa Çavuş’un ağzından anlatan fantezi hikâyede, manevi at-
mosferin yoğunluğu dikkat çekicidir:

“Tekmil efrad ve zabitan, büyük bir cemaat olarak sabah namazını 
kıldı. Kim bilir kaç kişimizin farizeyi eda ettikleri bu namazda, selatin 
(Selatin-nâme “Tevârih-i Âli Osman”) camilerin azametli ve muhabbetli 
Cuma ve hatta bayram namazlarına nisbetle sade, fakat gayet muhteşem 
bir fevkaladelik vardı. Her tarafta amik bir sükûn hükümran oluyor ve 
yalnız imam efendinin ihtizazlı sesi işitiliyordu. Kalplerimizde yalnız iki 
şey vardı: Allah ve zafer. Dualarımızın hülasası bu idi. Cismaniyetimiz 
güya madum olmuştu. Yaşamıyor gibiydik. Bir büyük kapışma öncesi 
Rabb-i Rahim ile ne muhteşem buluşma…

Ve savaş… Baş direkteki (kontrol aleti)nin sükût etmiş olduğu haberi, 
taret dâhilinde bir şarapnel gibi patladı. Baş direğe isabet eden bir mer-
mi, mesafe aletini kırmış, fiilden ıskat eylemişti. Mamafih, kontrol vazife-
sini derakap arka direk almıştı. Fakat mesafe gelmiyordu. Gönderdiğim 
habere; ‘dumandan göremiyorum!’ cevabı geldi. Hemen müstakil ateş 
yapmak için kumandandan istizan ettim; muvafakat edildi. Şimdi dür-
bün ile düşmanın can noktasını arayan gözlerim, mermi ile beraber düş-
mana gidecek gibiydi. Bundan sonra ilk mermi, kısa düştü. Nişangâhı 
200 kaldırttım. İkinci merminin endahtını müteakip düşmanın bacasıyla 
taretinin arasından bir siyah duman sütununun yükseldiğini gördüm ve 
aynı zamanda muhtelif yerlerden, ‘İsabet!’ diye haykırıldığını duydum. 
‘Allahü Ekber’ gülbangının tehlili tareti kapladı. Onu takip eden mermi, 
kelimeyi şahadetle beraber öpülerek, koklanarak, okşanarak topa sürül-
dü. Ateş devam ediyordu.

Averof’un ateşi kesb-i hiffet eylemişti. Dumanlar, alevler içinde idi. 
Kendini bu müşkül ve vahim mevkiinden kurtarmak için bizim asla yeti-
şemeyeceğimiz bir sürat-i âliye ile firara başlamıştı. 

sayı. 111, 21 Teşrinievvel 1915, s.1018; Hasırzade Rüştü, “Türk Süngüsü”, Donanma, sayı. 114, 
29 Teşrinievvel 1915, s.1055; E.A. “Denizde Tulu/Denizde Yanardağ”, Donanma, sayı. 118, 26 
Teşrinisani 1915, s.1121; Yusuf Ziya, “Hilâl-ı Ahmer”, Donanma, sayı. 118, 26 Teşrinisani 1915, 
s.1122; Mehmet Münir, “Şehit Niyazi Bey”, Donanma, sayı. 120, 10 Kânunuevvel 1915, s.1761; 
Nüzhet Haşim, “Boğazda Sabah”, Donanma, sayı. 123, 31 Kânunuevvel 1915, s.1218; Mehmet 
Behçet, “Ayrılırken”, Donanma, sayı. 123, 31 Kânunuevvel 1915, s.1218; Yusuf Ziya, “Nöbetçi 
Yıldız”, Donanma, sayı. 127, 28 Kânunusani 1915, s.1262; Üsküdarlı Talat, “Halim ile Evlad-ı 
Şühedâdan Selim Beyninde”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1334, s.1755
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Bir tarafımızda Nara burnu, diğer tarafımızda Eceâbâd (Maydos) 
yarımadasının yüksek tepeleri var. Tekrar boğaz methaline gelirken, 
mağlup düşmanı bir daha gördük. Fakat uzaklarda idi. Süratinin fai-
kıyetinden istifade etmiş ve toplarımızın menzili müessirinden harice 
çıkmıştı. Bu mesut neticeyi rapor ederken Kumkale’den içeri giriyorduk. 
İstihkamâtta asker, tabur olmuş, filoyu selamlıyordu. Derhal küpeştelere 
efrad çıkardık. Bu bir askerin, hayatından beklediği son ve en heyecanlı 
bir gaye idi”30 

İngiliz bombardımanı sonrası, siperinde, düşmanın kara çıkarmasını 
karşılamaya hazırlanan 20 kişilik birliğin kahramanlığını anlatan Fazlı 
Turgut’un “Türk’ün Gazası” adlı fantezi hikâyesi de, ilk bombardımanın ve 
Türk askerinin kahramanca duruşunun tasviriyle başlar:

“Ancak yirmi kişi kadar idiler. Hepsi ellerinde mavzerle, kayalıkların 
arasında bekleşiyorlardı. Karşılarında mai deniz: Üzerinde dumanlar 
saçan, etrafına ateşler püsküren gemileri, kuduran dalgalarının sivri 
dişleriyle kırmak istiyorlardı. Çelik topların ağızlarından fırlayan ce-
hennemi gülleler, Çanakkale’nin dumanlı âfâkında müdhiş tarrakalar 
uyandırıyordu.”31

İngiliz askerlerinin karaya çıkma teşebbüsleri, Mehmet Çavuş ve asker-
lerini harekete geçirdi:

“Mehmet Çavuş oturduğu yerden sıçradı… Gözlerini korkunç dalga-
ların dövdüğü karaya kuvvetli bir filonun taht-ı himayesinde çıkmaya 
muvaffak olan İngilizlere dikti... 

-Bir parça durun!  Görüşürüz…

Gözlerini, cengâver babaları gibi sevgisiyle yürekleri oynayan silah 
arkadaşlarına çevirdi…

-Yiğitler, dedi, dinleyin! İşte aşağıda korkak bir kedi gibi gelen, cılız 
bir sansar gibi sokulan düşman!”32

Ve hücum ânı… Mehmet Çavuş’un sesiyle, yirmi kişi birden harekete 
geçer:

“Mehmet Çavuş, yumruklarını sıkarak haykırdı:

-Bre kâfirler! Yamaca da mı çıkıyorsunuz? Ateş!

Yirmi mavzer birden patladı… Namlulardan fırlayan çelik parçala-
rının zedelediği dumanlar, tabaka tabaka yükselerek mai göğün beyaz 
bulutlarına yükseliyordu. Çavuş, üzerindeki çapraz fişenkliğin son kur-

30  Ali Haydar Emir, “Barbaros’un Baş Taretinde”, Donanma, sayı. 83, 29 Şubat 1915, s. 556-557

31  Fazlı Turgut, “Türk’ün Gazası”, Donanma, sayı. 92, 6 Mayıs 1915, s. 692

32  Fazlı Turgut, a.g.e, s. 693
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şununu yakarken bağırdı:

-Ha kardaşlar! Ha yiğitler! Bakın korkak düşman nasıl karıştı. Gayret 
Osman! Yaşa be Konyalı!”33

Mermiler tükenince göğüs göğse hücum başlar. Mehmet Çavuş’un hali, 
diğer arkadaşlarıyla birlikte, Konyalıyı da tahrik eder:

“Kanlı bir kayanın sivri kenarına dayanmış olan Çavuş’un elleri tit-
redi... Göğsünden gelen bir hırıltı bütün vücudunu parçaladı... Ufak bir 
tebessüm kırılan dişlerini saklayamadı. Ağzında köpüklenen bir kan par-
çasını tükürmeye çalıştı.

Konyalı, bu manzara karşısında titredi. O da yüzünü denize çeviren 
düşmana -arkadaşlarını teşvik ederek hücum etti. Kanla yıkadığı elleriy-
le karşısındaki İngiliz’in boğazını gebertinceye kadar sıktı… Şimdi göğ-
sünden daha sonra bağrından geçen sıcak bir çelik parçası onu da devir-
diği hasmıyla beraber hemhal etti.”34

Konyalı, aldığı öldürücü darbeden sonra, gözlerini sahra hastanesinde 
açar. Son nefesini verirken bile, aklında sadece vatanı vardır:

“Konyalı, yaralı elini bilâ-ihtiyar kaldırdı. Ve cansız parmaklarıyla, 
uzakta karaya çıktıkları mavnalarla korkak bir kadın gibi kaçan düşma-
nın son neferini gösterdi.

-Kaçıyorlar... Korkak bir köpek gibi ürküyorlar… 

Son bir gayretle kımıldandı. Asabiyetle yakaladığı taş parçasını, kar-
şıdaki kıyıda henüz beyaz tüllerden şuh bir kadın gibi sıyrılıp akşam ban-
yosu yapan güneşin yaldızladığı denize fırlattı…

Kaçtılar... Mel’unlar… fakat… bacağı kırık… kolu çıkık… Türk… sizi ce-
henneme… kadar kovalayacak…

Başı, bilâ-ihtiyar kanlı bağrına düştü. Gözlerini yumdu. Hayatının 
bütün safhaları, memleketi, köyceğizi, anası, yavuklusu… bir panorama 
gibi gözlerinin önünden geçti.

-İntikam dedi Allah!

Bu Çalabın yoluna ölen, vatanın uğruna şehid giden koca Türk, 
Konyalı idi.”35

Donanma sayfalarına yansıyan diğer bir Çanakkale Savaşları hikâyesi 
de, Ercüment Ekrem’e ait, Fransızların sömürgelerinden kandırılıp ge-
tirilen Müslüman bir gencin serencâmıdır. Ahmed Bin Hamûd, Güney 

33  Fazlı Turgut, a.g.e, s. 693

34  Fazlı Turgut, a.g.e, s. 693

35  Fazlı Turgut, “Türk’ün Gazası”, Donanma, sayı. 93, 13 Mayıs 1915, s. 712
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Afrika’nın Dahume şehrinde yaşayan mütedeyyin bir gençtir. Hayatına an-
lam katacak bir fırsatın peşindedir:

“Ahmed Bin Hamûd, karşısındaki Fransız neferinin verdiği Dahume 
lisanıyla yazılmış metni okumaya başladı: Ertesi sabah için kasabaya, 
merkez-i hükümete çağrılıyordu. Gelmezse başı kesilecekti…

Çağrılan yere geldi. Fransız kumandan kendini âdeta okşadı. Bir met-
re doksan beş kâmeti, çevik bacakları, mütenasip endâmı ile bir silah-
endâz olacaktı. Bir kırmızı şalvar, bir mai yelek, bir çift yemeni ve bir de 
tüfeng verdiler. Tafsilatı, dışarıda kendilerini muhafaza ve sevke memur 
olan küçük zabitten aldı.

Uzakta, denizin öbür tarafında muharebeye gideceklerdi. Orada düş-
man öldürülecek; bol bol ganaim, para boncuk, elmas, esvap, tüfenk alı-
nacak; hazineler istishap edilecek, memleketler gezilecek sonra da bihak-
kın yararlılık göstermiş olanlar, avdette zabit, muhtar olacaklar. Fransa 
hükümeti kendilerini in’am edecek… filan filan!”36

Zavallı temiz kalpli zenciler, bu hayal hapları yutunca, sevinçten çırpı-
nıyorlardı. Yapılan talimlerden sonra, yolculukta da, Fransız zabitin sözle-
riyle şırınga edilen son zehrin damlaları, zencileri çılgına çeviriyordu:

“-Siz, ehl-i İslamsınız, gittiğiniz memleket de İslam hilâfetinin mer-
kezidir. Bugün Fransa hükümetinin dostu olan halife-yi İslam’ın gerek 
kendi gerekse makamı tehlikede bulunuyor. İmdadına bizi çağırdı, kur-
tarmaya gidiyoruz. Göreyim sizi!

Ahmed Bin Hamûd, bu tebşîr üzerine sevincinden çırpındı. Yarabbi, 
bu ne umulmaz mazhariyet idi! Dini, halifesi, Allah’ı uğruna harb edecek; 
muzaffer olursa halifenin mübarek ve mukaddes yüzünü görecek, ölürse 
şehid olup doğruca Allah’ına kavuşacaktı. Gitti, zabitin ellerine sarıldı; 
öptü, öptü… En şeni’ bir yalanı irtikâb etmiş olan zabit, iblisâne bir tebes-
sümle gülümsüyor, onun âlî hissiyatıyla istihza ediyordu.”37

Çanakkale’ye gelir gelmez kendini müthiş bir harbin ortasında bulan 
Ahmed Bin Hamûd, sandalların içinde leş yığını halinde set oluşturan 
Fransız cesetlerine basarak karaya çıkabilmişti. Akşamın çöküşüyle birlik-
te, kandırıldığının farkına varan Ahmed’in ruhunda, içinden çıktığı deniz-
den daha kuvvetli ve karmaşık dalgalar kabarmaya başlamıştı:

“-Allahu Ekber! Allahu Ekber! 

Akşamın sükût ve sükûnu içerisinde son nağmesi uzayarak başlayan 
bir lahn-ı lâtif, bir ezan sesi! Bu ne? Nereden geliyor? Acaba yanlış mı idi? 
Rüya mı görüyordu?

36  Ercüment Ekrem Talu, “Ahmed Bin Hamûd”, Donanma, sayı. 104, 29 Temmuz 1915, s. 888

37  Ercüment Ekrem Talu, a.g.e. s. 888
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-Hayyalessalâh! 

Evet, işte akşam ezanı okunuyordu. Tamamıyla dinledikten sonra bir 
müddet düşündü. Anlar gibi oldu. Bilmeyerek işlediği bir günah için is-
tiğfar zamanında namazını kıldı. Kalktı; yolda, sipere doğru giderken, 
mesele bütün hakikatiyle tavzih etti. Fransız zabitin şenî’ yalanını anla-
dı. Ahmed, bugün bütün din kardaşlarıyla cenk etmiş, halifenin askerine 
kurşun atmış idi.”38

Ahmed, intikam hissiyle karışık duygularını, “şerefli bir son”la noktala-
maya karar vermiştir:

“Siperin içinde herkes uyuyordu. Yılanlar gibi sürünerek tüfengini 
kaptı ve siperden çıktı. Zabiti nişan alıp gebertti. Şaşkın şaşkın uyanan 
siperdeki efradın üzerine rastgele ateş etmeye başladı. Karanlıkta mü-
tecavizin kim olduğunu göremeyerek düşmanın baskınına ihtimal veren 
Fransızlar, müdafaaya bile imkân bulamayarak sahile kadar darmada-
ğınık kaçtılar. Ahmed’in kurşunlarından sadece birkaçı kurtulmuş ve gel-
dikleri sahile ulaşabilmişti.

Ahmed, gece karanlığında, yol iz bilmediği bu yerde, halifenin ordusu-
na ilticanın bila-mümkün olacağını derk etti. Burada kalsa, sabah olunca 
avdet edecek kefere kendisini tutacak, İslam’a kurşun atmaya icbar ede-
ceklerdi. Bir parça tereddüt etti fakat tereddüdü çabuk geçti. Bir hamlede 
silahı, kabzasına kadar göğsüne sapladı. Teslim-i ruh etmişti.

Sabah olmuş, Türklerin ordugâhından ezan sesleri geliyordu:

-Allahu Ekber! Allahu Ekber! 

Doğan güneş Ahmed Bin Hamûd’u kanlar içinde, yüzü semâya mü-
teveccih,  çehresi sükûn içinde olarak tenvîr etti. Dudaklarında şehitlere 
mahsus bir tebessüm vardı!”39

Donanma’nın bir diğer hikâyesi, bir kadın yazarın kaleminden çıkan ve 
kocasını denizlerde kaybetmiş bir kadının hissiyatını terennüm eden bir 
“deniz” fanteziyesidir:

“Pencereye yakın, eski zamanlar yadigâr bir beşiğin başında, saçları 
perişan, yüzü elleriyle kapanmış genç bir kadın diz çökmüştü. Saatlerden 
beri bu vaz’-ı perişanda idi...

Ve kocasının kaptanı bulunduğu torpido botun bir can bile kurtulmak-
sızın düşman gülleleriyle gark olduğunu bildiren beyaz gazetenin kara 
yazıları ayağının dibinde bir samt-i meş’ûm ve muannidle hâlâ ona bak-
makta idi.

38  Ercüment Ekrem Talu, a.g.e. s. 889

39  Ercüment Ekrem Talu, a.g.e. s. 889
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Genç kadın beşiğin üzerine daha ziyade eğilerek mini mini çocuğunu 
pür helecan sinesine yaklaştırdı:

- Sen denize çıkmayacaksın, meleğim...

Ve şiddetle hıçkırıyordu:

- Sen beni hiç bırakmayacaksın!”40

Kadın o anda, boş görünen ıssız odanın içinde, uzun boylu ve geniş 
omuzlu, çene kemikleri büyük, yüzü haşin ve âbus bir yabancı erkek silue-
tini fark eder. Yabancı, garip bir tebessüm ve uhrevi tekellümün ağırlığıyla, 
kadına kaderini hatırlatıyordu:

“-O da şüphesiz benim Yıldırım Beyazıt zamanında yaptığım gibi dini, 
milleti, Padişahı için denizde kavga edecek. Her ne kadar ikimizin arasın-
da uzun asırlar varsa da kan, yine o kandır! Bekle görürsün, kızım!

Ben Fatih ile büyük Bizans şehrini Osmanlı gemilerine kapayan zin-
cirin önünde, Rodos surları altında düğüştüm; bu çocuk da benim gibi, 
milleti uğrunda ve bir Boğazda düşmana ölüm darbesini vuracak ve sen 
o zaman iftihar edeceksin...

Bil ki ben bile Oruç Reislerin, Barbaros Hayrettin Paşaların yiğit-
liğine yüreğimi bağlayarak dinimizin, milletimizin düşmanı cihangir 
İspanyollarla dövüşmek, Fas’ta, Cezayir’de, Tunus’ta, Trablus’ta inleyen 
İslamiyet’i onların sert kılıcı altından kurtarmak için kürekli tekneler ile 
o kimsesiz, metruk İslamiyet’in yurdu şimal-i Afrika yalılarına ilk Türk 
kafilesiyle gittim.... Vurdum, vurdum!... öldürdüm ve öldüm!...”41

Kadın, çocuğuyla da bu hayalet-i kadîmenin çehreleri arasında büyük 
bir yakınlık olduğunu ikisinin gözlerine bakıyor fakat bir şey yapamıyordu. 
İhtiyar korsan önce çocuğa sonra da anasına hitap etti:

“-Uzat yavrum, ellerini bu kılıca! Bir gün gelecek bu zaîf eller de vatan 
uğrunda bu kabzayı pehlivan parmaklarıyla tutacak!

Sonra kadına söyledi:

-Der-hâtır et ki, bu memleketleri size bırakan kahramanların mezarı 
çiğneniyor, aklına getir ki, bir gün sizin hatırat-ı âbâ ü ümmühâtınız da 
bir (kâffe-şantan)’ın (müzikli-içkili mekânlar) eşiğinde hâk-i pay-ı süfehâ-
yı ağyâr olacak! Düşün ki, bu harîm-i ismetinde o zaman Osmanlılığın, 
İslamlığın efsane olmuş ihtişamına, cihanı boyayan al kanına isbat-ı ma-
tem edebilecek bir bâkire-i millet kalmayacak! Biz yüzlerce seneler evvel 
bu düşünce ile tatlı canlarımızı düşmandaki kanlı kılıçlara verdik, sen de 
Osmanlı kadını, Türk zevcesi isen bu yolda en tatlı oğlunu vereceksin ve 

40  Salime Servet Seyfi, “Nidâ-yı Emvâc”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1919, s. 1758

41  Salime Servet Seyfi, a.g.e. s. 1759
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denizden, oğlunu dalgalara çağıran o ses gelecek!”42

Kadın, meçhul sesin son sözleriyle, kutlu bir kaderin parçası olduğunu 
anlayacak ve bir anne feryadına sarmaladığı oğlunu da bu kutlu kader için 
büyütecekti:

-Ben ise çocuğumu görmeden denizde boğuldum sanki denizin sesi 
beni çağırmıştı.

Kadın mütecezzî ve ihtiyarsız sordu:

-Çocuğunuz mu? Hâlbuki gençsiniz.

-Evet, gencim ve bir zaman genç idim! Ailemin, kabristanı olan de-
nizden beni çağıran sesi duydum, durmak kabil değildi, kızım, hatta size 
benzemese de sizin kadar güzel olan bir kadın benimle gitmediği halde… 

Tayfun uğulduyordu. Ben ve beş yüz Osmanlı oğlanı nihayetsiz gir-
daplara, siyah ölümlere çağıran ve ihtiyar (Ertuğrul) firkateyninin son 
demine kadar vefakâr armasını parçalayan tabiatın bu kudurmuş nara-
ları içinde (Navarin)’de şehit olan dedemin, (Sinop)’da gemisini Moskof’a 
vermemek için eliyle havaya uçuran hayal meyal bildiğim babamın ses-
leri vardı.

Kadın, niyaz-mend sordu:

-Ya çocuğunuz?

-Çocuğum, şimdi mağrible, meşrikî kucaklayan denizde kanı dün be-
nim kanıma karışmış olan senin zevcendir! Şu çocuk için de onu kucak-
lamak hasretiyle inleyen dalgalardan, asırlardan beri denizlerin muzlim 
mağaralarından uzayıp gelen sesler artık bizi rahatsız ediyor. Büyüt, kı-
zım, çabuk büyüt! Sesi şimdiden geldi. Yolcu yolunda gerek!

Her şeye lakayt-ı nısfu’l-leyl ve ancak mesutlara sabah getiren güneş, 
bu genç Türk kadınını beşiğin ayağında hala ağlar bulmuştu!”43

Donanma’nın sayfalarındaki hikâyeler, olay örgüsünü özetlemeye çalış-
tığımız bu dört farklı öyküleme kurgusundan ibaret değildir elbette. Hasan 
adlı gencin Çanakkale’de yaşadığı bir ân’ın44 menkıbevi anlatılışı; bir not-
tan ve kanlı mendilden hareketle, şecaat abidesi bir babanın yaralı oğlunu 
şehadet yolunda tekrar be tekrar gemiyle cepheye uğurlayışının45 destanı; 
Balkan ve Çanakkale Savaşlarından dönen Eskişehirli Fidan Çavuş’un46 ya-

42  Salime Servet Seyfi, a.g.e. s. 1759

43  Salime Servet Seyfi, a.g.e. s. 1760

44  Cevad, “Harb Akşamları”, Donanma, sayı. 99, 24 Haziran 1915, s. 810

45  Arif Arduç, “Ölmez Bir Hatıra”, Donanma, sayı. 100, 1 Temmuz 1915, s. 826

46  Çağlayanlar, “Onun Ümidi”, Donanma, sayı. 100/101, 1/8 Temmuz 1915, s. 828-829/859-860
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şadıklarının fanteziyesi; esarette çocuğuna rastlayan bir babanın47 yürek 
burkan vicdan azabı; bir ananın şehit olan oğluna ait mektuplara48 bakıp 
eskiyi hatırlaması; Çanakkale gazilerinin İstanbul’a gelişindeki hal-i uhre-
vinin49 tasviri; Arıburnu’nda kahramanca savaşan birkaç askerin hatıratı;50 
hepsi de Çanakkale’nin birer ibret ve hissiyat abidesi gibidir.

Donanma sayfalarının, Çanakkale Savaşlarına adına, belki de en fazla 
yoğunlaştığı edebi tür ise mensurelerdir. Özellikle 18 Mart deniz zaferinin 
kazanılmasının hemen ardından sıklıkla karşılaştığımız bu hamasî üsluplu 
yazılar, genelde “imzasız kısa kapak yazısı” ya da “Donanma” imzalı birin-
ci sayfa yorum yazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili ilk yazı, 
18 Mart deniz zaferinin hemen ardından “Donanma” imzalı yayımlanır:

“Harp menâkıbı uzaktan işitilecek bir âlem değildir. Böyle itikat eden-
ler yalnız yanılmakla kalmazlar. Hatalarını ahiren zayıf kalbine sebep 
olacak surette teşmil ederler ki burasını kabul etmek hiçbir vatanperve-
rin kârı değildir. Geçen gün söylediğimiz vech ile yaşamağa azim eden 
bir millet, hayat ve istiklalini bir iki mevkii müstahkeme değil, imanından 
iktisabı feyz eden kılıcına bağlar. Demek asıl olan azim ve imandır. Biz, 
bu kararımızı fiiliyat ile cihana karşı ispat ettikçe bin zırhlıya karşı salâ-
hân (meydan okuyan) olmaktan korkmayız”51

Ardından çıkan birkaç imzasız ve genelde kapak yorum yazısı mensure-
den52 sonra, Çanakkale’de kara savaşlarında da zafere yaklaşıldığını anla-
tan “Donanma” imzalı53 yorum yazısı ile kâğıt üzerindeki çokluğun aksine 
Osmanlının zaferini anlatan yine “Donanma” imzalı54 bir hitabe yayımla-
nır. Daha birkaç sayfa devam edecek bu ikinci sayfa “Donanma” imzalı55 
yazılar zincirini, “Başbuğa İthaf” alt başlığıyla çıkan bir yazının son bölü-
müyle noktalayalım:

“Ve siz; ey Çanakkale’nin galib kahramanları! Oralarda Hüda-pesend 
gayretlerinizle emin olunuz ki sade Türklüğü değil İslamiyet’i de kurtar-
dınız. 

47  Ali Rıza Seyfi, “Bir Türk Esirinin Hikâyesi”, Donanma, sayı. 119, 3 Kânunuevvel 1915, s.1139

48  Nüzhet Haşim, “Şehit Anası”, Donanma, sayı. 119, 3 Kânunuevvel 1915, s.1142

49  Rabbani Fehmi, “Dönüş”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1334, s. 1768

50  Seraceddin, “Arıburnu”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 1334, s. 1772-1774

51  Donanma, “Boğaz Önünde”, Donanma, sayı. 84, 8 Mart 1915, s. 518

52 İmzasız, Donanma, sayı. 85, 15 Mart 1915, “Bir Torpidomuzun Kahramanlığı”, s. 583; “Bom-
bardıman”, s. 583; “Çanakkale’deki Düşman Zırhlıları”, s. 584; İmzasız, Donanma, sayı. 86, 25 
Mart 1915, “Boğaz Müdafilerine”, s. 593; “Serhaddımıza Kal’a Bizim Hak-i Vatandır”, s. 594

53  Donanma, “Zafer Devam Ediyor”, Donanma, sayı. 92, 6 Mayıs 1915, s. 290

54  Donanma, “Az’ın Çok’a Galebesi”, Donanma, sayı. 95, 27 Mayıs 1915, s. 740

55  Donanma, “Allahuekber Velillahilhamd”, Donanma, sayı. 99, 24 Haziran 1915, s. 813; Donan-
ma, “Düşmanda Asar-ı Ye’s”, Donanma, sayı. 100, 1 Temmuz 1915, s. 821; Donanma, “Hem de 
Müslümanlığın Şiarı Budur”, Donanma, sayı. 100, 1 Temmuz 1915, s. 823; Donanma, “Harb 
Kerametleri”, Donanma, sayı. 101, 8 Temmuz 1915, s. 839
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İtaat, tahammül, şecaat hülasa namus-ı askerî namına ne kadar fa-
zilet varsa kâffesine câmî olan Türk neferi! Parlak nâsiyeni başbuğuna 
kaldır ve Balkan muharebesinde bir İngiliz ataşenin ‘Türkiye mağlup fa-
kat Türk neferi mağlup edilemez!’ sözünü sana has terbiye-yi askeriye ile 
hatırlat! Ve sonra esarette kalan din kardeşlerini: Mısırlıları, Afganları, 
Hindûları kurtarmaya koş…”56 

Ve nihayet, savaşa dair hamasi yorumların yapıldığı imzalı mensureler 
de yayımlanır. Konuyla ilgili ilk şahsa münhasır yorum yazısı, (nüsha-yı 
mahsusa) adıyla çıkan sayıda ve bir Iraklı Türkmen aydına aittir:

“Geçmiş asırların; bazı karanlık ve ağır bir durgunluk, bazı serseri 
bir kımıldanma yahut da kasırgalı sadmelerle sarsılan cereyanı içinde 
1330-1331 (1914-1915) senesi; etrafında kızıl dumanlar dalgalanan bir 
kan ve kemik âbidesi halinde yükselecektir! Bizden sonra gelenler, yeryü-
zünde böyle milyonlarca insanın bir cinnet sârâsı ile birbirini boğazlayıp 
parçalaması karşısında derin derin titreyecekler. İşte biz, bu kanlı günün 
şahidiyiz!

…Eski dünyanın eski kahraman nesli olan bizler, Şark’ta doğan gü-
neşin altın izleri arkasından garba doğru kaç bin senedir akın ettik: 
İlerlemek için şahlanan, geminin demirini azgın dişlerle kıran mağrur 
atların sırtında, elimizde kargılar, gözlerimizde güneşin ateşi ve kolla-
rımızı göğsümüzü şişiren bir kuvvetle ilerledik: Yaktık, yıktık, öldük ve 
öldürdük. Mev’ûd olan saadetini keşfedememiş ‘vicdan’ımızın içinde 
bir gün ezeli Allah’ın nuru parladı: Beşeriyete layık olan vahdaniyet 
akîdesini her vicdana sokmak için putları devirdik, sarayları yıktık, altın 
taçları kırdık ve yeryüzünün üç büyük kıtasından Allah’a ve beşeriyete 
layık bir mabet vücuda getirdik!

…İşte 1330-1331 (1914-1915) senesi ‘Türk milli vicdanı’nın ateş bayra-
mıdır! Gözlerinizi Osmanlı-Türk hududunun dört tarafına çeviriniz: Kaç 
bin senedir, şarkta doğan güneşin altın izleri arkasında koşan bizler, ni-
hayet rüyamızdan uyanıyoruz. Göğsümüzde yeni bir iman, kollarımızda 
yeni bir kuvvet ve gözlerimizde hâlâ eski güneşin ateşleri ile cenkleşiyo-
ruz. Beşeriyetin üstüne bir kâbus gibi çöken İngiliz heyulasının bütün nü-
fuzunu bir çürük tekne gibi kırdık, dağıttık! Fransızların tahakküm eden 
zalim kuvveti karşımızda eridi. Çanakkale’de Türklerin mert göğsü, üs-
tünde her kuvvetin dalgalar gibi parçalandığı yalçın bir kaya oldu: Top, 
bomba, süngü, bütün ateşler bu masum kayaya çarpınca tar u mar oldu. 
Irak, Süveyş, Kafkas ve Çanakkale’nin bir çevresi, böyle tazyik edildikçe 
infilak hassası artan bir kuvvetle Türk ruhunun taşkınlığını arttırıyor: 
İşte bugün, bir sene evvelkinden hem de pek çok kuvvetliyiz! Daha ziya-
de dövüldükçe salâbeti iki kat olan sağlam demirler gibi her top ve her 

56  Donanma, “Seddülbahir Muvaffakiyeti”, Donanma, sayı. 123, 31 Kânunuevvel 1915, s. 1248
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süngü darbesi, Türk ruhundaki gizli istidâtları canlandırıyor: Muharebe 
istediği kadar uzasın!

… Türk’ün ezeli bir aşk ile kaç bin senedir arkasında koştuğu meçhul 
saadetin bugünkü şekli, ırkının her ferdini sancağının etrafında topla-
yıp âlemşümul bir saltanat kurmaktır! Biz gençler, yüreğimizde derin bir 
ateşle yanan bu aşkın artık dudaklarımıza kadar taştığını hissediyoruz 
ve haykırıyoruz: Sancağa yer!”57

Rabbani Fehmi ise, “Bir âbide, hayalime vuzûh ile sığdıramayacağım 
muazzam ve muallâ bir eser, Çanakkale zaferleri gibi harika ve mucizele-
re benzeyen bir timsal ki karşısında böyle hayaller dar, sanatlar hayran, 
kelimeler dilsiz olsun!”58 şeklinde bu zafere hayranlığını ifade ederken, son 
düşman askerinin de Seddülbahir’i terk etmesi üzerine, onların kaçışına 
dair hissiyatını, heyecanlı satırlarla ifadeye çalışır:

“Yirminci asır, kuvvet ve silah-ı tahrip namına ne varsa almış, gelmiş; 
hepsini senin başında patlattı. Delip deşecek, kahredecek ne bulduysa 
hepsini senin kalene, göğsünün kalesine tevcîh etti. Üzerinde cehennem-
ler patladı, yerlerden gayyalar fışkırdı, ellerin ezeli his ile rahmet dile-
mek için açıldığı semâlardan bile ölümler, oklar yağdı. Sen yine orada, 
elinde süngün, göğsünde sönmez imanınla yine oradaydın.

Halife ve hakanın kapısında samiâ-yı asumâna sığmayan muazzam 
bir musiki, bir beste-yi kıyametle kanlı bir hâile oynanıyordu. Ve sen, bu 
kızıl ve mai sahneyi, siperlerinden cevheri sana mahsus siyah ve süzgün 
gözlerinin lakaydî gibi, hissiz gibi, donmuş gibi duran mütevekkil guru-
ruyla sakin ve fütursuz temaşâ ediyordun. Asırların cehennemî deha-
larıyla buldukları kahr u tahrip vasıtaları bu zırhta, çelikte, betonda, 
toprakta muvaffakiyet veren ateşler; senin çürümüş sinirlerinde, zehir-
lenmemiş kalbinde, senelerdir memleketin başı üzerinde döndürdükleri 
desîse ve cinayet-i siyasetleriyle ser-nigûn edemedikleri ırkının azimli, 
imanlı göğsünde soğudu ve seni yakamadı, sarsamadı. Kanlar döktün ki 
ne kadar gurublar boyar, bütün tepelere kandan puşîde giydirdin, güya 
cenk ederken birer kızıl Kâbe şeklinde zaferinin âbidelerini kendin kuru-
yordun.

Bir gün geldi, sen de o cehennemî hazinenin yolunu, tılsımını bul-
muştun. Şimdi senin de düşmanlara yağdıracak volkanların, yıldırım-
ların vardı. Sen de muazzam, haşr-engîz bir musiki besteliyor; bir hâile 
hazırlıyordun. Fakat onlar beklemediler, bekleyemezdiler. Kaçtılar. 
Bayraklarında medeniyet ve namus-ı insaniyeti taşıdıklarını iddia eden 
düşmanlar; ayaklarının altına bayraklarını, namus ve şereflerini, ölüle-

57  Haşim Nahit, “Muharebenin Bir Senesi”, Donanma, sayı. 114, 29 Teşrinievvel 1915, s. 1054

58  Rabbani Fehmi, “Çanakkale Abidesi”, Donanma, sayı. 126, 21 Kânunusani 1915, s. 1251
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rini bırakıp kaçtılar. Korkak hırsızlar, cânîler gibi kaçtılar.”59

Donanma’nın son sayısında, İngilizlerin AE2 tahtelbahirini batıran 
Sultanhisar zırhlısının süvarisi Rıza Bey’in hissiyatı60 Rabbani Fehmi’nin 
kaleminden aktarılırken, Turgut Reis zırhlısı kaptanı Rıza Bey’in 18 Mart 
deniz zaferine dair üç günlük izlenim ve hissiyatı da ayrıntılı şekilde yansı-
tılır. Sonra savaşa dair ayrıntılar, o dönemin dil ve üslûbuyla verilir:

“Saat on bir buçukta bombardıman başladı. Düşman ‘Hamidiye, 
Çimenlik’ Tabyalarına ve ‘Kilid-i bahr’ üzerine şiddetli bir ateş açmış, 
‘Çanakkale, Kilid-i bahr’ sevahili müdhiş bir mermi tufanına maruz kal-
mış idi. Düşman toplarının şiddetli gök gürültülerine müşabih velveleleri 
âfâkı sarsmağa başlamış idi. Tabyaların civarına sükût eden 30,5 ve 38. 
santimetrelik humbaralar sâmia-hırâş tarrakalarla infilâk ettikçe etrafa 
cehennem ateşleri saçılıyor, kara dumanlar savruluyordu. Fakat mermi-
ler hedefe isabet etmiyor, tabyaların üzerinden aşarak kâh arkadaki hâli 
araziye kesif dumanla karışık toprak kütlelerinden müteşekkil cesim ve 
muzlim sütunlar fırlatmakda ve kâh atîk kalenin duvarlarına ve ahşab 
hanelere isabetle yıkıb yakmakda idi. Kısa düşen mermiler tabya siper-
lerinin önündeki sahilde kasırga girdbadları gibi kâh kum fırtınaları hu-
sule getirmekte ve kâh denizin rakîd sularına çarpdıkça ka’r-ı deryadan 
feverân eden volkanlar gibi su kütlelerini havaya fışkırtarak siperler üze-
rine şelâleler yağdırmakda idi.”61

19 Mart Cuma gününe ait tasvirler, savaş sonrası alanlara aittir:

Ba’d’ez-zevâl sahile çıkıp ‘Hamidiye, Çimenlik’ tabyalarını gezdim. 
Top menzillerini yegân yegân dolaşarak dünkü bombardımanın tesira-
tını nazar-ı tedkikden geçirdim. Beş buçuk saat devam eden şiddetli top 
atışının bunlara iras edebildiği hasar, şâyân-ı hayret derecede ehemmi-
yetsizdir. ‘Hamidiye’ tabyasında yalnız bir topun kızağına isabet eden bir 
mermi kızağın ön perdesinden girip topun altından mailen seyr ederek 
çıkıp gitmiş ve yalnız kızağım tahrip ederek topa hiçbir zarar iras etme-
miştir. Tabyanın siperlerine isabet eden bazı mermilerin sapmasıyla iki 
cephaneliğin tavanı çökmüş bunlar da içeriden payendeler vurularak 
derhal tamir edilmiş idi. Siperlere isabet eden mermilerin oyukları da ha-
riçten tamir edilüb kapatılmış idi. Hüsn-i tesadüf eseri olarak Hamidiye 
istihkâmına sükût iden mermiler kâmilen top siperlerinin önünde denize 
veyahut siper eteklerine isabet etmiş ve kısm-ı küllisi de topların üzerin-
den aşarak top platformlarının arkasındaki meydanda elli ile yüz metre-
lik mesafelerde kumlu toprağa saplanarak, cesîm bostan kuyuları gibi, 

59  Rabbani Fehmi, “Kaçtıkları Gün”, Donanma, sayı. 125, 14 Kânunusani 1915, s. 1235

60  Rabbani Fehmi, “Çanakkale’de İngilizlerin AE2 Tahtelbahirini Batıran Sultanhisar Süvarisi 
Rıza Bey’in Defter-i Hatıratından”, Donanma, sayı. 170, 27 Haziran 1919, s. 1852-1856

61  “Fırkateyn Kumandanı Rıza, Bir Türk Muhribinin İhtisasâtı”, Donanma, sayı. 157, 5-18 Mart 
1919, s. 1755-1757
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haftalar açmış idi. ‘Çimenlik’ tabyasında bir topun mazgalından giren bir 
mermi topa çarparak kundağını bükmüş ve topu sağ tarafa derise ettir-
miş, başka bir hasar yapmaksızın arkada bulunan boş bir cephaneliğin 
duvarına çarparak patlayıp duvarları yıkmış idi. ‘Çimenlik’ kalesinin kö-
şesine isabet eden bir mermi yarım ay şeklinde köşeyi uçurduktan sonra 
karşıdaki cami duvarına isabetle duvarı yıkmış ve minarenin şerefesiyle 
külahı da yarım tertib uçmuştur. Mevki-i müstahkem kumandanlığı dai-
resine isabet eden bir mermi de binanın yarısını yıkmış idi.”62

Son güne ait izlenimlerde ise, düşmanın zayiatı sonrası durum yorum-
lanmıştır:

“Düşman donanmasının daha ilk hücumda sülüsâni-i ziyâ ve hasara 
uğradığı halde sahil bataryalarının kudret-i tedafiiyesi her türlü halden 
masundur. Şu halde düşmanın, ikinci bir hücuma tasaddi cüretinde bu-
lunduğu takdirde dahi, aynı suretle münhezimen defi muhakkaktır.”63

Sonuç

“Donanma hayattır; İstikbalimiz denizlerdedir” sloganıyla çıkan 
Donanma mecmuası, Türk milletinin asırlara yayılan köklü ve zengin ta-
rihinin yakın geçmişine damga vuran Çanakkale Savaşlarını tüm yönleriy-
le ve sıcağı sıcağına duymuş ve duyurmuştur. Kahraman Türk askerinin, 
zamanının en yüksek savaş teknolojisine karşı gösterdiği yüksek manevî 
gücü, sarsılmaz cesareti ve vatanı, milleti için gösterdiği fedakârlığıyla 
candan geçilip vatandan vazgeçilemeyeceğine olan inancı; Donanma say-
falarına muhtelif edebi türlerle yansıtılmıştır. Özellikle deniz cephesine ait 
fotoğraflarla da desteklenen bu sayfalar, birer canlı tarih vesikası olarak 
karşımızda durmaktadır.

Çanakkale Savaşları bağlamında incelediğimiz derginin belli döneme 
ait sayıları da bize gösterdi ki; -bir sanat ve edebiyat mecmuası olmaması-
na rağmen- Donanma dergisi, tarihi bir vesika olmakla birlikte, dönemin 
dil ve kültür zenginliğini de sayfalarında barındırmaktadır. Bu amaçla ça-
lışmamızda; dönemin muhtelif türdeki yazıları, üslûba dair özellikleri ko-
runarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Zengin örnekler dolayısıyla, -sadece belli çalışmalardan iktibaslar yap-
mamıza rağmen- yazımıza katamadığımız eserlerin, alıntı yaptıklarımız-
dan daha fazla olduğunu özellikle belirtmeliyiz. Bunun için, Donanma der-
gisine dair ayrıntılı bir dil ve üslup çalışması yapılmasının uygun olacağını 
düşünmekteyiz.

62  Fırkateyn Kumandanı Rıza, a.g.e, s. 1756

63  Fırkateyn Kumandanı Rıza, a.g.e, s. 1757
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Çanakkale Wars in The Donanma Magazine

Veysel Ergin

Abstract

Çanakkale front line was one of the fronts where the Ottoman Empire battled with the Entente 
Powers in the First World War. The success gained by the Turkish Army at this frontline affected 
the conclusion of the First World War. Çanakkale Wars gave the Turkish Nation the opportunity of 
showing their courage, motherland and nation love, self-sacrifice and their ability about military to 
all the World once more.

In this study, the “Donanma Magazine”, published between 1911-1919, has been investigated in 
terms of Çanakkale Wars. The first 48 volumes have been published montly, the volumes from 49 
to 188 have been published weekly and the last three volumes have been published monthly. Our 
study consists of two parts. The first part,is the activities of Donanma Society, the place of Donanma 
Magazine in our cultural life, the form  and the Contents of the magazine, and the authors and pub-
lication policy have all been handled. In the main part, Çanakkale Wars which have formed one of 
the most consequential fronts of First World War, consisted of naval and land campaigns and lasted 
for around twelve months,was examined in the presence of the articles in the Donanma Magazine.

Key Words: Donanma Magazine, Çanakkale Wars

Donanma Mecmuası’nda Çanakkale Savaşları

Veysel Ergin

Özet

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı içinde, İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe-
lerden birisidir. Türk Ordusunun bu cephede kazandığı başarı, I. Dünya Savaşı’nın sonucunu da 
etkilemiştir. Çanakkale Savaşı Türk milletine; cesaretini, vatan ve millet sevgisini, fedakârlığını, 
askerlik konusundaki yeteneğini bir kere daha tüm dünyaya gösterme fırsatını vermiştir.

Bu çalışmada, 1911-1919 yılları arasında yayınlanan Donanma Mecmuası, Çanakkale Savaşları 
açısından incelenmiştir. İlk 48 sayısı aylık yayınlanan mecmua 49. Sayıdan 188. sayıya kadar 
haftalık yayınlanmış son üç sayı ise yine aylık olarak çıkmıştır. Yaptığımız çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde, Donanma Cemiyeti’nin faaliyetleri, Donanma Mecmuası’nın kültür 
hayatımızdaki yeri, mecmuanın şekil ve muhteva özellikleri, yazar kadrosu ve yayın politikası ele 
alınmıştır. Asıl bölümde, denizde ve karada olmak üzere bir yıldan fazla devam etmiş ve çok şiddet-
li çarpışmalara sahne olmuş Çanakkale Savaşları, Donanma Mecmuası’nda çıkan yazılar eşliğinde 
incelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Donanma Dergisi, Çanakkale Savaşları
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DONANMA MECMUASI Teşrinisani 1328 sayı 33

DONANMA MECMUASI 5 Teşrinievvel 1914 sayı 62

Donanmamızın Çanakkale ve Bozcaada Açıklarında Düşman Filo-
suna Karşı Aldığı Vaziyet ve Harekât-ı Mahsusası

İntibahat: Mekteb-i Bahriye-yi Şahane 1 Temmuz 1330 tarihinde alınan en 
son grubudur. (En önde bulunan küçük talebe, mektebe hariçten matlub 

derecede talebe tedariki müşkül bulunduğundan, 329 senesi zarfında 
birinci seneye namzet olarak alınan 11-12 yaşlarında talebedir.)
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DONANMA MECMUASI 10 Ağustos 1914 sayı 55

DONANMA MECMUASI 22 Teşrinisani 1914 sayı 69

Feteva-yı Münife-yi Cihadın Ototipi Usulü ile Aslından İstinsah Edilen 
Musavver-i Mübarekesi

İngiliz Kuvve-i Bahriyesi
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Müslümanları Mansur ve Muzaffer Eyle Yarabbi: Halife-yi Ruy-ı Zemin 
Hazretleri Hırka-yı Saadet Pışgahında Dua Ederken

Fatih Kürsüsünde: Feteva-yı Cihat Okunurken
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Sancak-ı Şerif Altında: Medine-yi Münevverede 30 bin Müslümanın İçtimaıyla 
Hücre-yi Muattaradan Çıkarılan Sancak-ı Şerif Altında Cihad-ı Ekberi Takdis 

ve Son Nefese Kadar Cihad edileceğine Dair Ahd u Misak Merasiminden

Cihad-ı Fi-sebilillah Tezahürat-ı Uviyesinden: Medine-yi Münevverede 
Mücahidinin Meydan-ı Gazaya Hareketleri

DONANMA MECMUASI 18,OCAK,1915 Pazartesi sayı 77



62 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

DONANMA MECMUASI 15,Şubat,1915 sayı 81

DONANMA MECMUASI 15,Mart,1915 sayı 85

Cihad Ordusunun Kudsi İrşatçıları: Mevlid Alayı ve İlasında Gönüllü 
Mevlevi Taburu Efradı

Çanakkale Muhacimlerinden: İngiliz’in (İrezistibıl) Zırhlısı
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DONANMA MECMUASI 25 Mart 1915 sayı 86

Fransız’ın (Sufren) Zırhlısı

Ateş-dehan Toplarımız Saha-yı Harbe Giderken
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Ateş-dehan Toplarımızın Başında: Aslan Topçularımızın Endaht Vaziyetinde

Ateş-dehan Toplarımızın Başında: Aslan Topçularımızın Endaht Vaziyetinde
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DONANMA MECMUASI 20 Mayıs 1915 sayı 94

Şanlı Tarihimize Parlak Bir Sahife: Denizlerde hâkim olduğunu iddia eden melun İngiliz’in 
(Golyat) ismindeki zırhlısını cihanı mütehayyir eden bir cesaretle denizin dibine indiren 
(Muavenet-i Milliye) torpido muhribimiz. (Bu torpidonun milletin saye-yi hamiyetinde 

Donanma Cemiyeti tarafından iştirası ebedi sebep-i mefahirettir.)

Hatırat: Heyet-i İdaremiz azasından müntecib-i zevat, Çanakkale’nin muhterem kahramanlarına 
cemiyetimiz namına takdim ettikleri hedeyayı tevzi etmek üzere Çanakkale’de bulunurlarken 

(Ortadaki zat, Çanakkale mevki-yi müstahkem kumandanı Cevat Paşa hazretleridir.)

DONANMA MECMUASI 27 Mayıs 1915 sayı 95
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Hadisat: Çanakkale’de torpil toplamaya gelen taharri gemileri sahil 
bataryalarımızın müthiş ve müessir ateşleriyle gark ve perişan olurken.

Hatırat: (Muavenet-i Milliye) torpido muhribinin şeci, fedakâr zabitan ve efradı.

DONANMA MECMUASI 3 Haziran 1915 sayı 96
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Çanakkale’de kırdığımız düşman kanatlarından: Bir Fransız tayyaresi.

Bu da o: Bove yanarken

Çanakkale’de kopardığımız düşman kollarından: Tayyarelere karşı kullanılan bir hoçkis.

DONANMA MECMUASI 24 Haziran 1915 sayı 99
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DONANMA MECMUASI 1 Temmuz 1915 sayı 100

DONANMA MECMUASI 8 Temmuz 1915 sayı 101

Kafile-yi Şüheda: Seddülbahir Kahramanlarından Mustafa Akif Bey Merhum

Osmanlının Kal’a-yı Hamasetini sarsamayan 34lük düşman gülleleri
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DONANMA MECMUASI 29 Temmuz 1915 sayı 104

Kafile-yi Şüheda: Zikr-i hayrı lazım olan bu kahraman Mülazım Halid Bey namında bir 
Türk yiğididir. Trablusgarp ve Balkan Muhaberatında bulunduktan sonra süvari iken 

Gelibolu’da piyade muhaberatına iştirak eylemiş, rahmet-i Hakk’a kavuşmuştur.
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DONANMA MECMUASI 28 Teşrinievvel 1915 sayı 112

Topçularımız tayyareye endaht ederken

DONANMA MECMUASI 29 Teşrinievvel 1915 (nüsha-yı mahsusa) sayı 114

Düşmanın Çanakkale’ye vuku bulan ilk kara taarruzunu def eden kumandanlarımızdan Miralay 
Mustafa Kemal Bey ile mahiyet-i erkânından Mehmet Arif Bey (Bu resim müşârun-ileyhin 

harbi takip ettiği sırada alınmıştır.)
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Üstte: Düşman gemilerini batıran ağır toplarımızdan biri  
Altta: Havan toplarımızdan biri

Seddulbahirde ip çekişme
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Seddulbahirde tiyatro

Vehip Paşa düşmandan alınan bir makineli tüfengi tetkik ederken
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Atik Kilitbahir kalesine doğru 

Çanakkale hücumuna iştirak eden İngiliz sefain-i harbiyesinden (Golyat) zırhlısını 
batıran (Muavenet-i Milliye) torpido muhribimiz
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Çanakkale’de Osmanlı gülleriyle batan Fransızların (Bove) zırhlısı 

Çanakkale’de batırdığımız İngiliz tahtelbahirlerinden (E3)
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Galatasaray Hilal-i Ahmer Hastanesi bahçesinde mecruh gaziler (Foto Yusuf Razi)

Taş Kışla Hastanesinde taht-ı tedavide bulunan İngiliz ve Fransız esirleri



76 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

Ahiren Çanakkale cephesini ziyaret ve avdet eden ayan ve mebusan-ı kiram

Çanakkale cephesini ziyarete giden heyet-i mahsusadan ve cemiyetimiz heyet-i idaresi 
azasından (sol baştan itibaren) İstanbul mebusu Salah Cimcöz, Lazistan mebusu Sudi, (sağ 

başta) Saruhan mebusu Sabri Beyler
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DONANMA MECMUASI 5 Teşrinisani 1915 sayı 115

Çanakkaleye azimet ve avdet eden heyet-i mebusandan (soldan itibaren) Lazistan mebusu 
Sudi, Kütahya mebusu Abdülazmi, Saruhan mebusu Sabri, İstanbul mebusu Salah Cimcöz, 

Biga mebusu Kazım Beylerle kumandan Mustafa Hilmi Paşa bir kır taamında

DONANMA MECMUASI 19 Teşrinisani 1915 sayı 117

Çanakkale’de nakliyat-ı askeriye
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Çanakkale’de havanlarımızdan biri

DONANMA MECMUASI 26 Teşrinisani 1915 sayı 118

Kilitbahir kasabasında askerlerimiz



Donanma Mecmuası’nda Çanakkale Savaşları  / Veysel Ergin 79

Çanakkale cephesinde gemi toplarının biri himayesinde ancak bayırlara tırmanabilen düşman 
kıtaatının mecruhlarını toplamaları

Çanakkale düşman askerine mezar oldu. Şu arz ettiğimiz resim orada Avusturalya kıtatat-ı 
zabitana mahsus bir mezaristanı gösterir

Topçularımızın müessir ateşleri ile sık sık zedelenen düşman nakliye sefinelerinden biri
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Osmanlı mermilerinden sakınan düşman askerinin siperlerdeki halleri

Çanakkale’yi ziyaret eden ayan ve mebusan heyeti Anafartalar’da
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Hastanede traş

Çanakkale’yi ziyaret eden ayan ve mebusan heyeti cephede
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DONANMA MECMUASI 17 Kânunuevvel 1915 sayı 121

DONANMA MECMUASI 31 Kânunuevvel 1915 sayı 123

Hilal-i Ahmer teşkilatımızdan

Anafartalar’dan.. Firar
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DONANMA MECMUASI 1 Teşrinisani 1333 sayı 142

İmparator hazretlerinin Çanakkale’yi ziyareti hatıralarından: Hamidiye tabyasında ortada: 
İmparator hazretleri sefir-i Osmanlı müşiri üniformasıyla, sağında Harbiye nazırı Enver Paşa 
hazretleri, sağında geride Çanakkale mevki-yi müstahkem kumandanı Cevat Paşa hazretleri, 

solda geride Ordu kumandanı Esad Paşa hazretleri
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Kayser hazretlerinin Çanakkale’yi ziyareti hatıralarından: 
İmparator hazretlerinin önünde bir resmi geçit

İmparator hazretlerinin Çanakkale’yi ziyareti hatıralarından: Hamidiye istihkâmında 1-Kayser 
hazretleri 2-Enver Paşa hazretleri 3-Müşir (Özerdem) Paşa

İmparator hazretlerinin Çanakkale’yi ziyareti hatıralarından: İngiliz-Fransız gemilerine mezar 
olan boğazın sahillerinde ortada: Kayser hazretleri sefir-i Osmanlı müşiri kıyafetinde sağda 

Müşir (Özerdem) Paşa solda Ferik (Merten) paşa
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DONANMA MECMUASI 8 Teşrinisani 1333 sayı 143

Hatırat: (Kayser hazretlerinin, Müslüman ve Türk şehametine tarih kadar ebedi bir abide olan 
Çanakkale cephesini ziyareti)

Hatırat: (Kayser hazretlerinin, Müslüman ve Türk şehametine tarih kadar ebedi bir abide 
olan Çanakkale cephesini ziyareti)

Ressam Cemal Bey’in 5-18 Mart muharebesini gösterir temsili bir levhası

DONANMA MECMUASI 18 Mart 1334 sayı 147
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Çanakkale önünde Fransız filosu: (Buve) karargâh-ı ebedisine giderken

Karin-i kabul olmayan bir dua: 5-18 mart sabahı taarruzdan evvel (Kuin Elizabet)in kıç 
güvertesinde sabah duası ve zafer yemini
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Düşman donanmasının 5-18 Martta batan gemilerinden: Bir İngiliz muhribi

Çanakkale Deniz Savaşı Komutanları
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İngiliz Fransız donanmasının inhizam-ı levhalarından: (İrrestibıl) An-ı ihtizarında

Düşman donanmasının 5-18 Martta düçar-ı hasar olan gemilerinden: (Agamemnon) zırhlısı 
-Arkadaşı (Lord Nelson)da daha evvelki muharebatta hasara uğrumıştır
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Çanakkale müdafaasına iştirak eden filomuzdan: Turgut Reis zırhlısı

Çanakkale’de İngiltere’nin (Golyat) zırhlısını batıran kahraman (Muavenet-i Milliye) muhribimiz
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5-18 Martta hasara uğrayan İngiliz gemilerinden: (Infle Kesibıl) deridnot kuruvazörü

5-18 Martta hasara uğrayan Fransız gemilerinden: (Sufren) zırhlısını
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(Kuin Elizabet)in Türk şehamet ve zafer yemini

5-18 Mart zaferinde büyük bir hisse-yi iştiraki bulunan
 (Nusret) mayın gemisi müthiş silahlarını denize dökerken
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 5-18 Martta düşman gemilerini kahr-ı bahre ittiren torpillerimizden biri denize atılırken
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(Bu-5)in zaferi (Macestik) zırhlısı kahr-ı deryaya inerken

5-18 Mart muharebesinde batan Fransız gemilerinden: (Buve) zırhlısı

(Muavenet-i Milliye)nin zaferi (Golyat) zırhlısı batarken
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Çanakkale Muharebeleri ile İlgili 
Eski Harfli Tek Sayfalık Destanlar

Ömer Çakır

Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Bir milletin yahut ülkenin hayatını etkileyen göçler, depremler, doğal afet-
ler ve savaşlar gibi büyük olaylar vardır. Bunlar içinde savaşların ayrı bir 
yeri olsa gerektir. Çünkü savaşlar, savaşın yapıldığı karşı taraftakileri de 
etkiler. Böylece etki siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik vs. çok yönlü olarak 
kendini gösterir. Savaşların tarafları etkileyen yönlerinin yanında tarihle-
rini ve edebiyatlarını etkileyen bir özelliği de vardır. Zira hemen her savaş 
katılanların hayatında iz bırakır ki bunlar savaşanların tarihine de edebi-
yatına akseder. Dolayısıyla savaşların tarihî yönü olduğu kadar edebiyata 
da akseden bir özelliği vardır. Elbette Türk tarihi ve edebiyatı bundan ba-
ğımsız değildir.

Tarihî savaşlarla dolu olan Türklerin edebiyatları incelendiğinde, yeterli 
olmasa da,  girdikleri savaşların Türk edebiyatına aksettiği görülmektedir. 
İşte bunlardan biri 1915 yılında meydana gelen Çanakkale Muharebeleridir. 
Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle Çanakkale Muharebeleri tarihi açıdan 
olduğu gibi, edebî açıdan da ele alınıp incelenmesi gereken bir savaştır. 
Zira bu savaşa katılan İngiliz, Fransız, Alman ve Türk edebiyatına bakıl-
dığında çeşitli türlerde birçok eserle karşılaşmak mümkündür. Konuyu 
Türk edebiyatı bağlamında araştırdığımızda harbin olduğu günlerden beri, 
başta şiir olmak üzere diğer edebi türlerde de yazılmış çok sayıda eserin 
olduğu görülmektedir. Bunlar içinde elbette şiir türünde yazılmış eserlerin 
ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü diğerleriyle karşılaştırıldığında harbin 
hızına ve aktüel gelişmelere en fazla ayak uyduran türün şiir olduğunu söy-
lemek yanlış değildir. Bu tespiti harbin olduğu yıllardaki matbuat ve sair 
kaynaklar incelendiğinde Çanakkale Muharebeleriyle ilgili şiir türündeki 
eserlerin fazlalığı doğrulamaktadır.

Türk edebiyatında Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yazılmış şiirleri –
araştırmayı sınırlandırmak bakımından- harbin olduğu yıllarda yazılmış 
olanlar ve sonraki zamanlarda yazılanlar şeklinde iki grupta incelemek 
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mümkündür. Mesela biz vaktiyle Çanakkale Muharebeleriyle ilgili 1915-
1928 yılları arasında yazılmış olan şiirleri Yüksek lisans tezi olarak araş-
tırıp incelemiştik.1 Konuyu 1928 yılı ile sınırlandırmamızın sebebi sonra-
sında yeni harflere geçilmesi idi. Böylece Çanakkale Muharebeleri ile ilgili 
yazılmış eski harfli şiirleri tespit edip incelmek istemiştik. Bu savaşla ilgili 
Cumhuriyet döneminde yazılmış şiirler de daha sonra başka bir Yüksek 
lisans tezine konu olmuştur.2

Çanakkale Muharebeleriyle ilgili devrin matbuatındaki şiirlere baktığı-
mızda bunları iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlardan biri Tanzimat 
sonrası modern şiir tarzında yazılanlar. İkincisi de halk şiiri geleneği doğ-
rultusunda destan türünde yazılanlardır. İkinci türdeki eserlerin içinde 
kimi destanların tek sayfa yaprak şeklinde yayımlandığı görülmektedir. 
İşte bu tarz destanlarıyla öne çıkan iki isim vardır. Bunlardan biri Destancı 
Eyüblü Mustafa Şükrü diğeri de Mehmed Kemâlî’dir. Söz konusu destan-
cılar ve destanlarından bahsetmeden önce, tek sayfa halinde basılıp satılan 
yaprak destanlar hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır.

Sabri Koz’un konu ile ilgili verdiği bilgiye göre, 19. Yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren gazetenin yaygınlaşmasıyla beraber eskiden beri bir bakı-
ma gazetenin haber verme görevini yerine getiren destancılar tek sayfalık 
gazeteler gibi destanlar bastırırlar. Âşıklar bu tarz destanları, bazen ken-
dileri bazen de gezici bir destan satıcısına toptan vererek satmışlardır. Bu 
durum destancı âşıkların destan türüne daha fazla ağırlık vermesine sebep 
olur. Bu tür destanları satanlar, İstanbul’un ilk gezici gazetecilerinin de 
öncüleri olarak görülmektedir. Gazeteler sucu, tütüncü yahut kıraathane-
lerde satılırken destancılar, bu tek sayfalık destanları kollarına alıp, şehrin 
kalabalık yerlerinde yüksek sesle tanıtıp, yanık yanık okuyarak meraklılara 
satmışlardır.3 Yine Koz’un, belirttiği gibi “özellikle toplumun her kesimin-
den insanların ilgi duyacağı yeni bir olay olmuşsa destancı âşıkların her-
kesten önce haber alıp bunları destan haline getirmeleri uzun sürmezdi. 
Halk arasında acısı unutulmayan olaylar için de güncelliği uzun süre 
devam eden destanlar yazıldığı olmuştur.”4 İşte bu vadide yazılan destan-
ların bir kısmı 1915 yılında meydana gelen ve bütün bir milleti derinden 
etkileyen Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yazılmıştır. Bu tarz destanlar 
incelendiğinde çoğunun yukarıda ismi geçen ya Eyüplü Mustafa Şükrü’ye 
ya da Mehmed Kemâlî’ye ait olduğu dikkati çekmektedir. Bu isimlerin ya-
nında az da olsa daha başka destancıların da Çanakkale Muharebeleri ile 
ilgili birkaç adet yaprak destanı günümüze kadar ulaşmıştır.

1  Söz konusu tez daha sonra kısaltılarak kitap halinde yayımlanmıştır. Ömer Çakır, Türk Şiirinde 
Çanakkale Muharebeleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ank., 2004, 330s.

2  Mustafa Duran, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri ve Etkileri, Sakar-
ya Ün., Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış yüksek lisans tezi), Sakarya, 2008, 148s.

3 Sabri Koz, “Destan Anlatma Geleneği”, http://www.kulturelbellek.com/destan-anlatma-
gelenegi/, (E.Tarihi: 21.04.2015).

4  Sabri Koz, a.g.m.
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1.Çanakkale Muharebeleriyle İlgili Tek Sayfalık Yaprak 
Destanlar

1.1.Eyüblü Mustafa Şükrü ve Çanakkale Muharebeleriyle İlgili 
Yaprak Destanları

Eyüblü Mustafa Şükrü, hayatı hakkında oldukça sınırlı bilgilerin olduğu 
bir destancı âşıktır. Kaynaklarda ne doğum ne de ölüm tarihine rastlan-
maktadır. Ancak destanlarından hareketle 19.yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın 
ilk yarısında yaşamış, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren olaylarla il-
gili yazdığı destanları tek yaprak halinde bastırıp satan destancı âşıklardan 
biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Sabri Koz, tespit edilebildiği kadarıyla 20 kadar destanının olduğu-
nu belirttiği Eyüblü Mustafa Şükrü hakkında şu bilgileri vermektedir: 
“Destanlarıyla halkı bilgilendirmeye, duygularına hitap etmeye çalışan 
Mustafa Şükrü, Balkan, Çanakkale, I.Dünya ve Kurtuluş savaşlarına; 
savaşlar sonundaki antlaşmalara destanlar, şarkılar yazmış; destan-
larına sıra numarası vererek bir süreklilik imajı yaratmaya çalışmış-
tır. Destanlarına “toptan ve perakende” satış yapıldığına ilişkin notlar 
ekleyen, baskı tarihi 1918 olması kuvvetle muhtemel olan bir destanda 
“Önümüzdeki kânunısaninin birinci günü haftada bir defa olmak üze-
re gayet eğlenceli destan mecmuası neşrolunacaktır, abone kaydedilir” 
açıklaması koyan Mustafa Şükrü destancılığa yeni bir boyut getirmiştir. 
Destan yapraklarında 11 heceli asıl destan metninden önce konuyla ilgili 
8 heceli şarkılara da yer veren Mustafa Şükrü’nün tek yaprak halinde 
hamasi marşlar ve eğlenceli yeni şarkılar, kantolar da bastırıp sattığı 
eldeki örneklerden anlaşılmaktadır. Destancılık geleneğinde 1928’deki 
harf devriminden sonraki aşamanın, eski konuları sürdürmek ve yeni-
yeni ortaya çıkan toplumsal olayları destan dünyasında canlandırmak 
biçiminde ortaya çıkışıyla birlikte Mustafa Şükrü’nün de yeni harflerle iki 
kez basılmış destanı görülmektedir: Şanlı Ordumuzun Şehit Yavrularının 
Millî Manzumesi (1934, 1935).”5

Eyüblü Mustafa Şükrü’nün tespit edilebilen destanlarının önemli bir 
kısmını Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Muharebeleriyle 
ilgili yazdığı destanlar oluşturur.6 Biz burada sadece Çanakkale Cephesi’ni 
konu edinen yaprak destanlarından bahsedeceğiz. Mustafa Şükrü’nün 
Çanakkale Muharebeleri sırasında savaş alanına gidip gitmediğine dair 
elde kesin bilgi olmamakla beraber İtalya’nın 1912’de Çanakkale Boğazı’nı 
bombalaması üzerine Çanakkale’ye gittiğini ve bu olayı destanlaştırdığını 

5 M.Sabri Koz, “Mustafa Şükrü (Eyüblü)”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İst., 1994, 
s. 568.

6 Geniş bilgi için bkz. Fatma Ahsen Turan, “Destancı Eyüblü Mustafa Şükrü Efendi ve Destanla-
rı”, VII.Eyübsultan Sempozyumu Tebliğler, 9-11 Mayıs 2003, Eyüb Belediyesi, İst.,2003, s.109-
118.
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“Çanakkale Muharebeleri ve Şanlı Askerler”7 adlı destanından öğreniyo-
ruz. O sebeple Çanakkale Muharebeleri sırasında da cepheye gitmiş olma 
ihtimali düşünülebilir. 

Eyüblü Mustafa Şükrü’nün tespit edebildiğimiz kadarıyla Çanakkale 
Muharebeleriyle doğrudan ilgili destanları şunlardır: Alçak İngilizlerin 
Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımızın Müdâfaası8; 
Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı9; Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât 
Destanı.10 Bunlara ilave olarak biri Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı’nın 
altında diğeri ise müstakil olarak basılmış “Çanakkale Şarkısı” adlı iki şar-
kısı da bulunmaktadır. Müstakil basılmış olan “Çanakkale Şarkısı” günü-
müzde bilinen “Çanakkale Türküsü”nün sözlerine oldukça benzer sözler 
içermektedir ki bazı dörtlükler şöyledir:

 Çanakkale’sine vardım selâmet

 Anafartalar’da koptu kıyâmet

  Nakarat

 Anafartalar’da oldu kıyâmet

 

 Çanakkale’sinde bir büyük çarşı

 İşte ben gidiyorum düşmana karşı

  Nakarat

 Borular çalıyor ileri arşı

 

 Çanakkale’sinde bir uzun servi

 Kimimiz taşralı kimimiz yerli

  Nakarat

 Askerde rahatla geçirdik devri

 (…) 

 Çanakkale’sinde yapılır testi

 Düşmanlar çekilib ümidi kesti

  Nakarat

 Kahraman askerin yorulmaz desti

 Çanakkale’sinde sıra serviler

 Sanki yağmur gibi iner mermiler

  Nakarat

 Düşmanın üstüne düşer mermiler

7  Mustafa Şükrü, Çanakkale Muharebeleri ve Şanlı Askerler,  Sadâ-yı Millet Matbaası’nda Tab 
Olunmuştur, 1s.(Yayın yılı belli olmamakla beraber destanın 1912 yılında basıldığı kuvvetle 
muhtemeldir. Ö.Çakır).

8 Eyüblü Mustafa Şükrü, Alçak İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımı-
zın Müdâfaası, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayım yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

9 Sahibi Eyüblü Mustafa Şükrü, Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

10 Eyüblü Mustafa Şükrü, Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât Destanı, Necm-i İstikbal  Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

Şekil 1: Eyüblü Mustafa Şükrü Efendi, 
Çanakkale Şarkısı
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 (…)

 Çanakkale’sinde sıra söğütler

 Zâbitler bir yandan asker öğütler

  Nakarat

 Vadesi gelerek ölen yiğitler

          (…) 

 Çanakkale’sinde kurulur pazar

 Arslan askerlere değmesin nazar

  Nakarat

 Ecel geldi ise kısmetimde yazar11

 

Eyüblü Mustafa Şükrü’nün “Alçak İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı 
ve Kahraman Topçularımızın Müdâfaası”12 adlı destanı kırk adet dörtlük-
ten oluşmaktadır. Destanın üst tarafında biri kara harbini diğeri de deniz 
harbini tasvir eden iki resim bulunmaktadır. Zincir şeklinde bir motifle 
çerçeve içine alınmış olan destanın altında Necm-i İstikbal Matbaası’nda 
basıldığı, “Yeni Cami civarında kahveci Arap Hacı Osman’ın dükkânında 
bulunur” şeklinde okurların bu destanı nereden temin edebileceklerine 
dönük satıldığı yerin adresi yazılmıştır. Destanın sol altında da mühür 
olmaksızın sadece “Sahibi Eyüblü Mustafa Şükrü” yazmaktadır. Söz ko-

11 Destancı Eyüblü Mustafa Şükrü Efendi, Çanakkale Şarkısı, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın 
yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

12 Eyüblü Mustafa Şükrü, Alçak İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımı-
zın Müdâfaası, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

“Çanakkale Muharebeleri ve Şanlı Askerler”7 adlı destanından öğreniyo-
ruz. O sebeple Çanakkale Muharebeleri sırasında da cepheye gitmiş olma 
ihtimali düşünülebilir. 

Eyüblü Mustafa Şükrü’nün tespit edebildiğimiz kadarıyla Çanakkale 
Muharebeleriyle doğrudan ilgili destanları şunlardır: Alçak İngilizlerin 
Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımızın Müdâfaası8; 
Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı9; Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât 
Destanı.10 Bunlara ilave olarak biri Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı’nın 
altında diğeri ise müstakil olarak basılmış “Çanakkale Şarkısı” adlı iki şar-
kısı da bulunmaktadır. Müstakil basılmış olan “Çanakkale Şarkısı” günü-
müzde bilinen “Çanakkale Türküsü”nün sözlerine oldukça benzer sözler 
içermektedir ki bazı dörtlükler şöyledir:

 Çanakkale’sine vardım selâmet

 Anafartalar’da koptu kıyâmet

  Nakarat

 Anafartalar’da oldu kıyâmet

 

 Çanakkale’sinde bir büyük çarşı

 İşte ben gidiyorum düşmana karşı

  Nakarat

 Borular çalıyor ileri arşı

 

 Çanakkale’sinde bir uzun servi

 Kimimiz taşralı kimimiz yerli

  Nakarat

 Askerde rahatla geçirdik devri

 (…) 

 Çanakkale’sinde yapılır testi

 Düşmanlar çekilib ümidi kesti

  Nakarat

 Kahraman askerin yorulmaz desti

 Çanakkale’sinde sıra serviler

 Sanki yağmur gibi iner mermiler

  Nakarat

 Düşmanın üstüne düşer mermiler

7  Mustafa Şükrü, Çanakkale Muharebeleri ve Şanlı Askerler,  Sadâ-yı Millet Matbaası’nda Tab 
Olunmuştur, 1s.(Yayın yılı belli olmamakla beraber destanın 1912 yılında basıldığı kuvvetle 
muhtemeldir. Ö.Çakır).

8 Eyüblü Mustafa Şükrü, Alçak İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımı-
zın Müdâfaası, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayım yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

9 Sahibi Eyüblü Mustafa Şükrü, Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

10 Eyüblü Mustafa Şükrü, Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât Destanı, Necm-i İstikbal  Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

Şekil 1: Eyüblü Mustafa Şükrü Efendi, 
Çanakkale Şarkısı
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nusu destanın basım yılı belirtilmemiş olmakla beraber içeriğinden 1915 
yılı başlarında yayımlanmış olduğu söylenebilir. Zira destanda Yavuz’un 
Karadeniz’deki Rus limanlarını bombalamasından, Çanakkale deniz sa-
vaşından, Osmanlı ordusunun Mısır’da İngilizlerle savaşından söz edil-
mektedir. Böylece Eyüblü Mustafa Şükrü, okurlarına I.Dünya Savaşı’nın 
başlarındaki gelişmeleri ve Çanakkale deniz savaşını anlatmaya çalıştığı 
görülmektedir. Mustafa Şükrü, olayları sanki uzaktan seyreden ve gördük-
lerini okurlarıyla paylaşmak isteyen bir gazeteci gibi, “Dinleyin ihvanım 
haberi benden”  mısraıyla başladığı destanında, söz konusu savaşlardan 
bahsettikten sonra destanını toplumun ortak duygu ve düşüncesine ter-
cüman olan dua ifadeleriyle bitirir. Destan on birli hece ölçüsüyle yazılmış 
olsa da her mısrada buna uyul(a)mamıştır. Destanın metni şöyledir:

   
                              1

 Dinleyin ihvanım haberi benden

 Söyleyim sizlere müjdeler olsun

 Ecel gelmeyince ruh çıkmaz tenden

 İsterse düşmanlar ejderha olsun

   2

 Alçak İngiliz’den haber vereyim

 Yakında perişan olsun göreyim

 Boğaza bir daha gelsin sorayım

 Kale topçumuzun ömrü var olsun

   3

 Kabardı düşmanlar hep birer birer

 İnşallah cümlesi yerlere girer

 Dost görünerek pösteki serer

 Beklerdi(n) bir gün sırası olsun

   4

 Ey hain İngiliz dinle kelamı

 Gördün mü karşında duran İslam’ı

 Mücahid urbanın tekmil akvâmı

 Derler vücudumuz kurban olsun

   5

 Kanaldan geçti mücahid ordu

 Saf saf olarak ordular kurdu

 Çalarak satırı düşmanı urdu

 Derler ki dünyaya ilan olsun

   6

 Kanalı doldurdu çürük molozlar

 Geberdi hesapsız hayli domuzlar

 Denizden çıkanlar verir omuzlar

 Tırmanıb çıkarlar sahile olsun
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   7

 Zırhlılar battı hep teker teker

 Batanlar durmayıb diplere çöker

 Kahraman mücahid kumları döker

 Derler ki geçelim yolumuz olsun

   8

 Geçtiler İslamlar hep alay alay

 Dediler artık ötesi kolay

 Düşmanın mahvına kalmadı bir ay

 Ancak Allah’ın ihsanı olsun

   9

 Hak kimin ise yerin bulacak

 İngiliz Mısır’dan hep koğulacak

 Uyandı İslamlar gelib dolacak

 İsteriz bir an evvel olsun

   10

 Sade Mısır değil daha çok yerler

 Alırız bir yandan geliyor erler

 Bülend âvâzla kurbanız derler

 Mübârek topraklar tathîr olsun

   11

 Süveyş’de Kafkas’da dikildi sancak

 Fütühât bizlere müyesser ancak

 Düşmanın askeri gayetle alçak

 Dinimiz Kur’an’ımız yardımcı olsun

   12

 İngiliz dolaşır her dem Boğaz’ı

 Yan yan gezinerek satar ağazı

 Ne fikir besliyor şaşkının kazı

 Düşünüb etmiyor tefekkür olsun

   13

 Çanakkale’si nasıl bir yerdir

 Kale topçuları kahraman erdir

 Gayetle nişancı hem hünerverdir

 İsterler topları tetikte olsun

   14

 Bugün donanmamız hemen dirildi

 Bu kuvvet bu dehşet Hakk’dan verildi

 Hain düşmanlara göğüs gerildi

 Dileriz dünyada perişan olsun

   15

 İngiliz isterdi Boğaz’dan girmek
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 Bir daha gelmedi isteriz görmek

 Gelirse maksat pasaport vermek

 Bari bildirelim haberi olsun

   16

 Boğaza yaklaşıb gösterir boyun

 Güya fikrince ediyor oyun

 Âh Yezid melun kurusun soyun

 Bu sözüm mıhlansın yüreğe olsun

   17

 Akdeniz boğazı hep sefer beri

 Karılar dolaşmaz erkekler yeri

 Batan gemilerde kalmaz bir diri

 İsterse meşhur gemici olsun

   18

 Çok düşman orada yiğitlik yaptı

 Acaba birisi külah mı kaptı

 Yapmadı bir şey sokağı sapdı

 Velâkin batanlar zihinde olsun

   19

 Gayri sokulmuyor aceb ne oldu

 Muhakkak başına belalar buldu

 Yakındır batması vakitler doldu

 Doğruca yolları cehennem olsun

   20

 Bir zaman denizler üstü malındı

 Denizler hâkimi olmak şanındı

 Hesabsız filolar tekmil canındı

 Şimdi deniz altı mekânın olsun

   21

 Balkan Harbleri’nde çok idi cakan

 Üç arslan eline geçmişdir yakan

 Etrafdan hesabsız seyrine bakan

 Derler ki cezâ-yı sezâsı olsun

   22

 Birisi Alman üstünde her an

 Biri Avusturya vermiyor aman

 Biri de eziyor kafanı üryan

 Çekiver yüzüne maskeni olsun

   23

 Nerde o Fıransız sen de bir dolaş

 Filonu boğaza sok yavaş yavaş

 Öteye beriye istersen bulaş
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 Tecrübe edersen bir kere olsun

   24

 Tunus Cezayir tependedir Fas

 Bunlar da kanını içecek tas tas

 Tutmak lazımdır bu günler bir yas

 Matemle karışık eyvahlar olsun

   25

 Fıransız her yüzden buldu belayı 

 Gayri düzelmenin yokdur kolayı

 Tekmil, gazeteler der alayı

 Utanıb bir parça hayâsı olsun

   

                            26

 Ey hain Moskof nasıldır halin

 Askerin ediyor çok kîl ü kâlin

 Mahvoldu ırz namus malın

 Düşün bir parça izhanın olsun

   27

 Moskof donanması görünüb gider

 Acaba bu yolda ne haltlar eder

 Bizim donanmamız görürse ne der

 Toplarla sürerler geriye olsun

   28

 Çıkar donanmamız durmaz kaçarlar 

 Ardından durmayıb ateş açarlar

 Edib bombardıman zehir saçarlar

 Sahil boyları tarumar olsun

   29

 Âh Sivastopol’u sağlam alalım

 Yakmadan yıkmadan memnun olalım

 Zaten malımızdır girib dolalım

 Gayri oturalım rahatla olsun

   30

 Karadeniz bizim kimse dolaşmaz

 Hâdîmi Moskof’un zerre bulaşmaz

 Bizim donanmaya asla ulaşmaz

 İster ki Yavuz’a fâik olsun

   31

 Tekmil donanmamız serbest geziyor

 Durmayıb balık gibi yüzüyor

 Batum Sivastopol’u gözden süzüyor

 Derler ki yakında nasib olsun
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   32

 Batum kolay gitti elbet biliriz

 Fakat kahramanca şimdi alırız

 Mükemmel yapılmış girib görürüz

 İsteriz sağlamca bizim olsun

   33

 Çekil Kafkasya’dan Sibirya senin

 Dolaşma burada boş kaldı inin

 Ahlât koparmağa ağaca binin

 Ormanlık dağlık mekânın olsun

   34

 Asıl düşman olan ancak sen bize

 Hatırdan çıkmayıb görünür göze

 Alırız postunu hep yüz yüze

 Yalnız burnunda halkası olsun

   35

 Göresim geldi Sivastopol’u

 Fakat derûnunda Moskoflar dolu

 Artık donanmamızın serbesttir yolu

 Duacı olalım muzaffer olsun

   36

 Hatırdan çıkarma Lazlar’la Kürd’ü

 Çerkesler Tatarlar açacak derdi

 Allah da bu günler belanı verdi

 Oku gazeteyi haberin olsun

   37

 Ey dinsiz Moskof kitapsız laîn

 Habis vücudunun kalkması yakın

 Allah da bizlere her daim muîn

 Ancak fikrimiz doğruluk olsun

   38

 Karadeniz bizim boylu boyuna

 Topla gemilerini doldur koyuna

 Şeytanlık yaparak bakma oyuna

 Göster Yavuz gibi donanma olsun

   39

 Kahraman donanmamız gezer serbestce

 Şan şöhretleri malum herkesce

 Yakalar düşmanı koşarak tezce

 Duamız hıttan emin olsun
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                        40

 Bitirdim destanın tekmil sözünü

 İlâhî sen güldür İslam yüzünü

 Düşmanlarının da kör et gözünü

                Diyerek Şükrü’yâ bir duâm olsun13

 

Mustafa Şükrü’nün Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı14, iki bölümden 
oluşur. Destanın üstünde diğer destanlarda olduğu gibi destanın içeriğiy-
le ilgili bir resim bulunmaktadır. Resmin her iki yanında “Sahibi Eyüblü 
Mustafa Şükrü”, destanın fiyatının da “20 para” olduğu yazılıdır. Resimde, 
düşman askerlerinin karaya çıkışı ve Türk askerlerinin onları sahilde sün-
güleriyle karşılaması tasvir edilmiştir. Ressamına ilişkin bir imzanın pek 
belli olmadığı resmin altında şöyle yazılıdır: “Çanakkale’de kahramanları-
mızla düşman arasında bir süngü muharebesi”. Destan metninin üst kıs-
mındaki 12 dörtlükte düşmanın sahile çıkmaya çalışması ve Türk askerle-
rinin ellerinde süngü bu çıkarmaya karşı koyması anlatılır. Mustafa Şükrü, 
önceki destanda olduğu gibi burada da “melun”, “it” gibi düşman güçlerine 

13 Eyüblü Mustafa Şükrü, Alçak İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı ve Kahraman Topçularımı-
zın Müdâfaası, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

14 Sahibi Eyüblü Mustafa Şükrü, Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

Şekil 2: Eyüblü Mustafa Şükrü, Alçak 
İngilizlerin Çanakkale Bombardımanı ve 

Kahraman Topçularımızın Müdâfaası
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karşı kızgınlık ve öfkesini dile getiren ifadeler kullanır. Bunlar aslında o yıl-
larda düşman güçler hakkında hem cephenin hem de cephe gerisinin hissi-
yatına tercüman olucu sözlerdir. Destanın içeriğinde düşman askerlerinin 
karaya çıkışı, Türk askerlerinin “süngü ellerinde” onlara karşı durması; bu 
sırada “süngü şakırdısı Allah nidası”, göklere çıkan tekbir sedası, sahilleri 
dolduran ceset manzaraları, gemilerden atılan top atışları, kısaca Arıburnu 
çıkarması sırasında yaşananlar oldukça canlı ve hareketli bir surette oku-
run gözü önüne gelecek şekilde tasvir edilmiştir. Bütün bunlar destanda 
şöyle anlatılır:

   1

 Besmele çekerek yazdım destanı

 Pek parlak görünüyor bize bu günler

 Memnun etmekdedir cümle insanı

 Dünyanın İslam’ı coşdu bu günler

   2

 Duacı olalım daimü’l-evkât 

 Edildi bu yolda türlü teşvîkât

 Artdıkca artsın fütühat kat kat

 Mahvolsun düşmanlar gayri bu günler

   3

 Söyler yürekden bende-i nâçiz

 Şaşırıb melunlar oldular aciz

 İnşaallah sonunda dünyaya tâciz

 Kırıldı düşmanların burnu bu günler

   4

 Dökmüş sahillere birçok itleri 

 Oldu bir salhane topla etleri

 Öteye beriye verir fitleri

 Artık balıklar da doydu bu günler

   5

 Bak nasıl kahraman Türk’ün askeri

 Süngü ellerinde koşar ileri

 Düşman var mı diye arar her yeri

 İntikam almaktır fikri bu günler

   6

 Karaya asker dökmek işleri

 Arslan askerler saplar şişleri

 Sürülüb takib olur peşleri

 Dar yere tıkılıb kaldı bu günler

   7

 Süngü şakırdısı Allah nidası

 Göklere çıkıyor tekbir sedası

 Şüphe yok yardım eder Hüdâ’sı

 Cümlesi fedâi oldu bu günler
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                                     8

 Sahiller doldu düşman leşiyle

 Askerler durmayub meşgul işiyle

 Kimi de hırslanmış çeker dişiyle

 Melunlar Türkler’i görsün bu günler

   9

 Topları sağıyor hadsiz hesabsız

 İnsan değildirler hepsi kitabsız

 Kırdırır askerin dinsiz imansız

 Başına gelecek vardır bu günler

   10

 Düşünmez ölenler insan mı aceb

 Boş yere kırdırtmak eder mi îcab

 Utanmaz alçaklar etmezler hicab

 Belki kazanırım fikri bu günler

   11

 Fesad salmak için atdınız kolu

 Kaynattın kazganı olmasun sulu

 Askerin sıkılıb kalmadı yolu

 Gayetle perîşan oldu bu günler

   12

 Sahil boylarına asker çıkardık

 Giren askerleri görüb bakardık

 Durmaz zırhlıları hemen sokardık

 Velâkin geriye kaldık bu günler15

 

Üst başlığı “Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı” adını taşıyan yuka-
rıdaki destanın alt kısmında da “Çanakkale Şarkısı”, “Yeni Karadeniz ve 
Kafkas Şarkısı”, “Şehid Ailesi Lisanından Uyu Yavrum Şarkısı” başlıklı üç 
adet metin bulunmaktadır. Çerçeve içine alınmış olan metinlerin altında 
sol alt köşede destancının mührü olup mühürde şöyle yazılıdır: “Nâzım-ı 
destan der Eyüb Sultan Mustafa Şükrü”. Mührün içinde Mustafa Şükrü’nün 
adının Latin harfleriyle de yazıldığı dikkati çekmektedir. Yuvarlak içinde-
ki mühür metninin altında ise yine dikkat çekici olan şu ifadeler yer alır: 
“Mühürsüz nüshalar sahtedir.”, “Her hakkı mahfuzdur”. Bu destanın al-
tında da “Necm-i İstikbal Matbaası”nda basıldığı kaydı olmakla beraber 
basım tarihi belirtilmemiştir. Ancak destanın içeriği göz önüne alındığında 
Çanakkale Kara Muharebeleri’nin devam ettiği 1915 yılında basıldığı söy-
lenebilir.

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere Arıburnu Sahil Muharebesi 

15  Eyüblü Mustafa Şükrü, Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın 
yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.
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Destanı’nın alt kısmında yer alan üç metinden sadece “Çanakkale 
Şarkısı” adlı metin Çanakkale Muharebeleriyle ilgilidir. Yazının başların-
da belirtildiği üzere, Mustafa Şükrü’nün müstakil olarak yayımlanmış bir 
“Çanakkale Şarkısı” daha vardır. Ancak aşağıdaki “Çanakkale Şarkısı”nın 
altında “Bestesi; Hicazkâr” notu düşülmüştür.  Sekizli hece ölçüsüyle ya-
zılmış yirmi adet dörtlükten oluşan metnin bazı yerlerine “Nakarat” yazıl-
mış bazı yerlerine ise yazılmamıştır. İlk ve on altıncı dörtlüğünde Enver 
Paşa’nın ismi zikredilen şarkıda, askerlerin düşmana karşı korkusuzca sa-
vaşma isteğinden, Arıburnu ve Kabatepe’deki savaşlar ile o sırada Osmanlı 
Devleti’nin müttefikleri olan Almanya ve Avusturya’dan söz edilmiştir. Söz 
konusu şarkının metni şöyledir:

  
Çanakkale Şarkısı 

Bestesi: Hicazkâr

 

Çanakkale Gelibolu

 Kahraman askerler dolu

 Sağ olası Enver Paşa

 Gösteriyoz(r) kolay yolu

  Nakarat

Şekil 3: Eyüblü Mustafa Şükrü, 
Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı
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 Ölürüz böyle ölürüz

 Düşmandan öcü alırız

 Hain düşman karşısında

 Durarak hedef oluruz

  

 Düşmanların gemileri 

 Batıb gelir yenileri

 Sağ olası şanlı topçu

 Atıyorlar mermileri

  Nakarat

 Ölürsek böyle ölelim

 Kalırsak gazi olalım

 Bin yaşasın vatanımız

 Yoluna kurban olalım

 Osmanlılar birleşiyor

 Her tarafa yerleşiyor

 Askerlerin süngüsünü

 Gören düşman titreşiyor

  Nakarat

 Ölmeli böyle ölmeli

 Kalırsak gazi olmalı

 Düşmanların vücudunu

 Kaldırmaya yol bulmalı

 Alman’ın tahtelbahiri

 Çalışıyor cümle fahri

 Yaşasınlar Alamanlar

 Yürüyorlar biri bahri

 Olamaz böyle olamaz

 Düşmanlar bir şey alamaz

 Kör olası tekmil düşman

 Burada rahat bulamaz

 Alman’ın havanları

 Gayet büyük kovanları

 Mermileri çıkıb gider

 Arar bulur düşmanları

  Nakarat
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 Koşalım haydi koşalım

 Kabatepe’yi aşalım

 Sahildeki düşmanlarla

 Süngülerle uruşalım

 

 Alamanya çalışıyor

 Avusturya uğraşıyor

 O kahraman Türk askeri

 Fırsat bulub uruşuyor

 

 Uğraşma nafile boşdur

 Askeri ileri koşdur

 Çanakkale askerinin

 Süngüsünü yemek hoşdur

 

 Arıburnu Kabatepe

 Yediklerin sana küpe

 Osmanlı’ya teslim olun

 Tüfengini öpe öpe

 Birbirini kandırdınız

 Kendinize döndürdünüz

 Asker ile zırhlınızı

 Adalara gönderdiniz

 

 Alamanya Avusturya

 Mühimmat esliha derya

 Askeri de gayet cesur

 Maksadımız bizim bu ya

 Kumandanlar hep birlikte

 Çalışıyor gözü erlikde

 Vatanperver Enver Paşa

 Aşk-ı vatanla perverde

 Düşmanlar gitti uzağa

 Düşdüler şimdi duzağa

 Arslan gibi Türk askeri

 Sekiyorlar dağdan dağa

 Alaman’ın sefînesi

 Denizaltı defînesi
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 Dalar çıkar balık gibi

 Ucunda vardır iğnesi

 Moskofların keyfi kaçdı

 Porje misil(?) yara açdı

 Alamanya Avusturya

 Buralara zehir saçdı

 Alamanya uzanıyor

 Avusturya özeniyor

 Türkler ile üç müttefik

 Şanlı namlar kazanıyor16

 

 Eyüblü Mustafa Şükrü, müttefik donanmasının Çanakkale 
Boğazı’nı bombardıman etmesini ve askerlerimizin buna karşılık ver-
mesini, yani Çanakkale deniz savaşlarını sözünü ettiğimiz ilk destanında 
tasvirden sonra, “Arıburnu Sahil Muharebesi Destanı”yla ve “Çanakkale 
Şarkısı”yla kara savaşlarını anlatmaya başlar. İşte Çanakkale kara savaş-
larının anlatıldığı bir başka destan da “Çanakkale Kabatepe Muzafferiyat 
Destanı”dır.17  Bu destan metninin üstünde bu kez resim yerine fotoğrafa 
yer verilmiştir. En üstte Padişah Sultan Reşad’ın fotoğrafı ve onunla be-
raber Ayasofya Camii’nin fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğrafın altında 
şöyle yazılıdır: “Ayasofya Camii şerifinde, Halife ve Hakan Hazretlerinin 
Gâzilik nâm-ı hümayunlarına unvan-ı müftehirini terdifen ilk hutbe okun-
muştur.” Hemen altta ise “Gelibolu’da alınıp İstanbul’a getirilen esirler”in 
fotoğrafı yer alır. Söz konusu fotoğrafın her iki yanında yine destanın fiya-
tının “20 para” olduğu yazılıdır. 

Çanakkale Kabatepe Muzafferiyat Destanı, kırk dörtlükten oluşan tek 
parça bir destandır. Çerçeve içindeki metnin altında daha önceki destan-
larda yer alan Necm-i İstikbal Matbaası’nda basıldığı, destanın Eyüblü 
Mustafa Şükrü’ye ait olduğu, Yeni Cami civarında Osman Ağa’nın kahve-
sinde bulunduğu belirtilmiştir. Destanın son dörtlüğündeki ifadeden hare-
ketle Mustafa Şükrü’nün kara savaşları devam ettiği günlerde Çanakkale’ye 
gitmiş olabileceği düşünülebilir. İlk dörtlükte de yine bir gazeteci gibi 
gözlemlerini okurlarına iletme düşüncesini dile getirir. İkinci dörtlükte 
“Hayırlı haberler size söyleyim/Düşmanın emeği mahvoldu Çanakkale’de” 
diyen Mustafa Şükrü, Boğaz’ı geçemeyen düşmanın nihayet karaya asker 
çıkardığını, sanki mağazaya bir şey almak için girer gibi Çanakkale’ye gir-

16  Eyüblü Mustafa Şükrü, “Çanakkale Şarkısı”, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belir-
tilmemiş), 1s.

17  Eyüblü Mustafa Şükrü, Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât Destanı, Necm-i İstikbal  Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.
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mek istediğini, ancak Seddülbahir’de, Kabatepe’de ve daha birçok yerde 
çok sayıda zayiat verip yenildikten sonra kaçıp gitmek zorunda kaldıkları-
nı, savaş boyunca Türk askerinin ise Çanakkale’yi kahramanca savunduğu-
nu, Allah’ın yardımıyla Çanakkale Muharebeleri’nin zaferle neticelendiğini 
anlatır. Söz konusu destan bir bakıma Çanakkale deniz ve kara muhare-
belerinin ana hatlarıyla tasviri gibidir. Destanda on birli hece ölçüsü kul-
lanılsa da her mısra bu ölçüye uymamaktadır. Dolayısıyla vezin kullanımı 
kusurludur. Destanın tamamı şöyledir:

   1

 Müjdeler ihvana yazdım bir destan

 Yüzümüz güldürdü ol büyük Yezdan

 Bu zafer bizlere Hakk’dandır ihsan

 Biraz bahsedeyim Çanakkale’den

   2

 Okuyan ihvâna müjde eyleyim

 Yazacak pek çokdur bilmem neyleyim

 Hayırlı haberler size söyleyim

 Düşmanın emeği mahvoldu Çanakkale’de

   3

 Hainler köpek gibi salar buraya

 Lakin el uzatamaz kimse oraya

 Asker çıkardı nihayet karaya

 Şiş kebabını yedi Çanakkale’de

   4

 Çünkü buraları gayet muntazam

 Tabya istihkâm hazır intizam

 Topçu piyadesi biliyor nizam

 Asla korkumuz yoktur Çanakkale’den

   5

 Topçumuz mermiyi boşa atmıyor

 Piyade hücumda geri gitmiyor

 Kumandan zabitan asla yatmıyor

 Cümlesi memnundur Çanakkale’den

   6

 Uzakdan kör gözle bakıyor düşman

 Yaptığı işlere oldu peşiman

 Halt ederlerse görüyor çeşman

 Belayı buldular Çanakkale’den

   7

 Üç hain köpek sardı bizleri

 Türkler’i dar yere tıkmak sözleri

 Görünce Türkler’i döndü yüzleri

 Tokatlar yer gider Çanakkale’den

   8
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 Boğazlar düşmanın asla olamaz

 Olursa ecanib rahat bulamaz

 Hangi düşman olsa lezzet bulamaz

 Türkler memnun ancak Çanakkale’den

   9

 Nihayet sokuldu düşman boğaza

 Olan rezaleti almam ağaza

 Açıb girmek ister sanki mağaza

 Belki bir şey alır Çanakkale’den

   10

 Üç yüz milyon İslam’ın kanını emdin

 Boğazda askeri kara dökdün

 Çıkan askerlerinin sonunu gördün

 Hesabı sonra al Çanakkale’den

   11

 Osmanlı askeri korkmaz düşmandan

 İntikamçün asla dönmez ölümden

 İmdadcısı gelir Rabb-i Rahîm’den

 Alçağı çıkarır Çanakkale’den

   12

 İslam’ı karşında balık mı sandın

 Düşdüğün halden sen de usandın

 O koca ayının sözüne kandın

 Belayı bulacaksınız Çanakkale’den

   13

 Türk toprağını mîrân mı buldun 

 Sonunu düşünmeden nereye girdin

 İslam askerini karşında gördün

 Size faide yokdur Çanakkale’den

   14

 Bakın ne halt etti alçak serseri

 Çıkardı Kabatepe’ye askeri

 Zannetti orası seyrangâh yeri

 Onlar da hasret gitti Çanakkale’den

   15

 Düşmandan çıkdı dört liva kişi

 Kahraman askerler gördüler işi

 Saldırıp düşmana serdiler leşi

 (..?...) kaçdılar Çanakkale’den

   16

 Düşmandan binlerden fazladır maktül

 Ne kadar çok olsa o kadar makbül

 Bu yolda duamız oluyor kabül

 Çıkarak kaçdılar Çanakkale’den
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   17

 Seddülbahir dahi sahil-i seyrangâh

 Temaşa etmeğe çıktılar nâgâh

 Şaşırmış melunlar olmazlar âgâh

 Size faide yok Çanakkale’den

   18

 Ma‘unalar pek çok asker çıkardı

 Rast gelen yerlere burnun sokardı

 Kahraman askerler hemen bakardı

 Dediler kısmet alın Çanakkale’den

   19

 Askerler bakıb biraz sabretti

 Tahammül kalmayıb (..?..) gitdi

 Gayri arslanların canına yetdi

 Dediler sürelim Çanakkale’den

   20

 Hemen düşmanlara karşı vardılar

 Kükremiş arslanlar gibi saldırdılar

 Düşmanlar şaşırıb hayran kaldılar

 Dediler vaz geçelim Çanakkale’den

   21

 Kahraman erler saldırır durmaz

 Ölümden zerrece korkusu olmaz

 Hem keser öldürür hem kendin yormaz

 Derler ki çekiliniz Çanakkale’den

   22

 Bu müsâdemeler dehşetli oldu

 Kırılıb düşmanlar belayı buldu

 Kalanı ölerek kaçan kurtuldu

 Bunlar da pay aldı Çanakkale’den

   23

 Gördün mü ey hain bizdeki eri

 Dönmez delik delik olsa her yeri

 Saldırır düşmana bırakmaz diri

 Sürer çıkarır Çanakkale’den

   24

 Çok şükür Allah’a ne büyük nusret

 Kahraman askerler ediyor gayret

 Âh o topçulara hayran ol seyret

 Sağar mermileri Çanakkale’den

   25

 Seddülbahir Kabatepe öte beriye

 Hırlayıb hırlayıb döner geriye

 Kör gözü bir baksa arslan sürüye

 Neler var anlasa Çanakkale’den
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   26

 İşte Çanakkale meydanda İzmir 

 Tabya istihkâmı çelikle demir

 Azı dişlerinle sokulub kemir

 Sonra hesabı alırsın Çanakkale’den

   27

 İngiliz Fransız uydu Moskofa

 Edilen vaadler çıkıyor kofa

 Bunca fedakârlık gidiyor boşa

 Uğraşın kemik var Çanakkale’den

   28

 Sade bir öğrenmiş bombardımanı

 İnşaallah burnundan çıkar dumanı

 Zaten ecelinin geldi zamanı

 Galiba ölümün Çanakkale’den

   29

 Artık kulağına kar suyu kaçdı

 Bu işler başına bin dertler açdı

 Kahraman topçularımız zehirler saçdı

 Aldık haberleri Çanakkale’den

   30

 Kör Moskof değil mi salan fesadı

 Verdi her tarafa hayli kesadı

 Kalmadı kimsenin ağzının tadı

 Fikrince ümidi Çanakkale’den

   31

 Şehidler oldu ravza-i cenân

 Müyesser bizlere ey ehl-i îman

 Gâzîlere madalya verildi heman

 Arz edilerek Çanakkale’den

   32

 Aile-i şühedaya medar çare

 Gâzîlere dahi olur idare

 [3. mısra eksik. Ö.Çakır]

 Verildi her yerden Çanakkale’den

   33

 Bu harbden düşmana çok oldu ziyan

 Zararda olanlar olunmaz beyan

 Bizler çalışalım olacak ‘ayân

 Koğalım def‘ olsun Çanakkale’den

   34

 Bu günler her taraf hazırız diyor

 Arslan yürekliler harbe gidiyor

 Bu yolda canını feda ediyor

 Göğüsler vererek Çanakkale’den
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   35

 Asla bir yerden korkumuz yokdur

 Düşmanı gözleyen arslanlar çokdur

 Kaçışıyor düşmanlar yürekler kofdur

 Sokulub giderler Çanakkale’den

   36

 Bizler etmeyelim hiç kîl ü kâli

 Belli düşmanların bugünkü hali

 Namusu kalmadı mâl ü melâli

 Yine vaz geçmiyor Çanakkale’den

   37

 Ettiğimiz harbler hayatla memat

 Çünkü karşımızda duranlar inad

 Evliyâ enbiya bizlere imdad

 Ederek karşılar Çanakkale’den

   38

 Mısır’da Kafkas’da olanlar sezâ

 İzmir’de bu yüzden çektiği ceza

 Ya o Alman’ın ettiği ezâ

 İçin ayrılmıyor Çanakkale’den

   39

 Yaşasın gazi halîfe-i hâkânımız

 Var olsun vekil-i kumandanımız

 Şimdi askerlerindir bizim şanımız

 Cümlemiz eminiz Çanakkale’den

   40

 İşte burada tamamdır destan

 Kusurum af eder elbette ihvân

 Mustafa Şükrü’dür Eyüb Sultan

 Mesrûr etmek ister Çanakkale’den18

18  Eyüblü Mustafa Şükrü, Çanakkale Kabatepe Muzafferiyât Destanı, Necm-i İstikbal  Matbaası, 
(Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.
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1.2.Mehmed Kemâlî ve Çanakkale Muharebeleriyle İlgili Yaprak 
Destanları

Makalenin girişinde de belirtildiği üzere Çanakkale Muharebeleriyle il-
gili tek sayfalık yaprak destanlar yazan halk âşıklarından biri Mehmed 
Kemâlî’dir. Destanlarının altında tam adı Abdulgaffar Mehmed Kemâlî 
olarak geçmektedir. Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Mehmed 
Kemâlî’nin yine destanlarının altında “Akseki kazasına merbut Ormana 
karyesinden” olduğu belirtilmiştir.19 Eskiden Akseki’ye bağlı bir köy olan 
Ormana, günümüzde Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı bir belde olup bele-
diyelikle yönetilmektedir.

Sabri Koz, “tek yaprak halindeki destanlarının boyutlarını bir gaze-
te sayfası büyüklüğüne çıkarması, konuyla ilgili resimlere yer vermesi 
ve haber metni öncesinde verilen giriş cümleleri biçimindeki başlıklar 
atmasıyla” destancılığa yenilik getirdiğini belirttiği Mehmed Kemâlî’nin 
destanları hakkında şunları söyler: “Destanlarında güncel olayları yan-
sıtırken dönemin günlük gazete haberlerinden büyük ölçüde yararlan-
dığı, yabancı ülke devlet adamları ve komutanlarından söz etmesinden, 
olayları sıcağı sıcağına destanlaştırmasından anlaşılmaktadır.(…)Yer 
yer ölçü bozuklukları ve dil yanlışları görülse bile bir dönemin olaylarını, 
kişilerini ve değer yargılarını yansıttığı için Mehmed Kemâlî’nin destan-

19  Abdulgaffar Mehmed Kemalî, Kudurmuş Kuyruk Bulayan Alçak İngilizlerin Ecel Destanı, 
Necm-i İstikbal Mat., (Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş), 1s.

Şekil 4: Eyüblü Mustafa Şükrü, Çanakkale 
Kabatepe Muzafferiyât Destanı
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larına yarı edebî ve toplumsal belgeler olarak önem vermek gerekir.”20

Mehmed Kemâlî, tıpkı destancı Mustafa Şükrü gibi Osmanlı Devleti’nin 
20. yüzyılın ilk çeyreğinde girmiş olduğu Trablusgarp Savaşı, Balkan 
Savaşı, I. Dünya Savaşı gibi savaşları çeşitli destanlarda anlatmıştır. O se-
beple tespit edilebilen on beş civarında destanının çoğunu söz konusu sa-
vaşlarla ilgili destanlar oluşturur.21 Mehmed Kemâlî, I. Dünya Savaşı’nın en 
önemli cephelerinden olan Çanakkale Muharebeleri’ne ilgisiz kalmamış ve 
burada cereyan eden savaşlarla ilgili de destan yazmıştır. Tespit edebildi-
ğimiz kadarıyla Mehmed Kemâlî’nin savaş destanlarından ikisi Çanakkale 
Muharebeleriyle doğrudan ilgilidir. Bunlardan biri, “Çanakkale’de Batan 
İngiliz ve Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı22;  diğeri de “Çanakkale 
Önünde Düşmana Kan Kusturan Arslan Yürekli Kahraman Mehmed 
Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı”dır.23

Dönemin matbuatı incelendiğinde 18 Mart 1915 günü meydana gelen 
büyük deniz savaşından önce de Çanakkale Boğazı’nın zaman zaman bom-
balandığı (19 Şubat, 25 Şubat vs.) ve buna ilişkin haberlerin gazetelerde 
yer aldığı görülecektir. Ancak birleşik filonun Boğaz’a asıl büyük taarruzu 
18 Mart günü gerçekleşir. Sabahtan akşam üzerine kadar devam eden de-
niz savaşında, Türk tabyalarındaki askerler düşman güçlerin gemilerden 
attığı top mermilerine karşı olağan üstü bir yiğitlik ve fedakârlıkla karşı-
lık vermişlerdir. Bu sırada İngiliz ve Fransız donanmasına ait bazı gemiler 
(Fransızların Bouvet; İngilizlerin Irresistible ve Ocean adlı gemileri) Türk 
askerlerinin attığı mermilerin isabeti ve bir gün önce Boğaz’a döşenen ma-
yınlar sebebiyle batmıştır. Bunun üzerine daha fazla zayiat vermek iste-
meyen birleşik filo geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çanakkale Boğazı’nı 
denizden geçemeyen İtilaf güçleri daha sonra bu kez de karaya asker çı-
karmak suretiyle İstanbul yolunu açmaya çalışacak; ancak dokuz ay süren 
savaş neticesinde buna da muvaffak olamayacak ve Çanakkale’den çekil-
mek durumunda kalacaklardır. Dolayısıyla, Çanakkale’de 18 Mart 1915 
günü İngiliz ve Fransız donanmasının çok önemli kayıplar vererek çekil-
mek zorunda kalması ve böylece elde edilen zafer son derece önemlidir. Bu 
zaferle, dünyanın yenilmez zannedilen ordularının yenilmesi, çok önemli 
savaş gemilerinin boğazın serin sularına gömülmesi hem dünyada hem de 
İstanbul’da büyük yankı uyandırmıştır. Dönemin gazete ve dergilerine ba-
kıldığında düşman güçlerin Çanakkale’de denizde ve karada uğradığı yenil-

20 M. Sabri Koz, “Mehmed Kemâlî”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İst., 1994, s.362.

21 Destanların adları hakkında bkz., M. Sabri Koz., a.g.e., s.362.

22 Akseki Kazasına tabi Ormana karyesinden Mehmed Kemalî, Çanakkale’de Batan İngiliz ve 
Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı, Necm-i İstikbal Mat., (Yayın yeri ve yılı belirtilme-
miş), 1s. Tespit edebildiğimiz kadarıyla söz konusu destanı ilk kez günümüz okuru ile buluş-
turan Süleyman Şenel olmuştur. Şenel, destanın hem eski harfli halini hem de yeni yazıya ak-
tardığı halini yayımlamıştır. Bkz. Süleyman Şenel, “Destancı Mehmed Kemali’nin İki Destanı”, 
Müteferrika, Sayı:7, Güz 1995, s.155-158.

23 Mehmed  Kemâlî, Çanakkale Önünde Düşmana Kan Kusturan Arslan Yürekli Kahraman Meh-
med Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtil-
memiş), 1s.
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giyi anlatan birçok şiirin yayımlandığı görülmektedir. Mehmed Kemâlî’nin 
de aşağıda görüleceği üzere söz konusu destanlarından ilkinde deniz sava-
şından ikincisinde ise kara savaşından bahsettiği anlaşılmaktadır.

Çanakkale’de Batan İngiliz ve Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı,24 
kırk iki dörtlükten oluşmaktadır. Destan metninin üstünde Çanakkale de-
niz savaşının ve düşman güçlere ait gemilerin batışının tasvir edildiği bir 
resim bulunur. Resmin sağına ve soluna “Tango Kikirik’in Şarkısı” başlık-
lı bir metin yerleştirilmiştir. Bu, bize Mustafa Şükrü’nün destan metinle-
rinde de gördüğümüz asıl metinden önce verilen şarkıları hatırlatır. Sekiz 
dörtlükten oluşan bu şarkı, numaralandırılmazken alttaki destan metni 
numaralandırılmıştır. Yedili hece ölçüsüyle yazılmış olan bu metin bir 
bakıma asıl metne okuru hazırlayıcı bir özelliğe sahiptir. Burada Türk as-
kerlerini överek sözlerine başlayan destancı, çeşitli sıfatlarla tanımladığı 
düşman askerlerinin Çanakkale’ye saldırdığından, ancak onların korkak 
olduğundan ve nihayet yenilmelerinden mizahî ve ironik bir şekilde şöyle 
bahseder:

Türk kahraman arslanı

Geldi kılınc zamanı

Bugün arslan gâzîler

Süngü satır meydanı

Kasatura palayı

Kurşun süngü kolayı

Domuz girmiş tarlaya

Bütün sarhoş alayı

Deniz serbest buldular

Toplanup da geldiler

Çanakkale Boğaz’a

Kudurmuşlar saldılar

Hep top altı gittiler

Amel hapı yuttular

Kumandanın balıklar

Sakalından tuttular

Şaşdı derya yüzünde

Konyak dolu ağzında

24 Akseki Kazasına tabi Ormana karyesinden Mehmed Kemalî, Çanakkale’de Batan İngiliz ve 
Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı, Necm-i İstikbal Mat., (Yayın yeri ve yılı belirtilme-
miş), 1s.
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Siyah şapka başında

Tanko gözlük gözünde

İngilizin korkak neferi

Kaba taslak her biri

Fıransızın kıl kuyruk

Tabansızdır askeri

Yeni mektep açıldı

Muallimler seçildi

Akdeniz’in dibinde

Tango fistan biçildi

Kumandanın solunda

Tanko fistan belinde

Oynayarak denize

Zilli maşa elinde25

Asıl destan metninde ise Mehmed Kemâlî, Çanakkale deniz savaşını 
ve düşman güçlere ait gemilerin batmasını anlatır. Bu sırada yine mizahî 
ve ironik bir anlatımı tercih eden destancı, düşman güçlerin kendisini 
dev aynasında görüp her yana saldırdığını, ancak 5 Mart’ta[18 Mart 1915] 
Boğaz’ın dibinde boyunun ölçüsünü aldığını, göz bebeği gemilerinin bat-
tığını, batan gemilerdeki askerlerin şapkalarının denizin üstüne çıktığını, 
bunların dalgalar önünde pervane gibi döndüğünü, neticede güzel bir da-
yak yiyen İngiliz ve Fransızlara bu savaşın oldukça pahalıya mal olduğunu 
destan boyunca ayrıntılı bir şekilde anlatır. Dolayısıyla aşağıdaki metinde 
görüleceği üzere dile getirilen ifadelerle Mehmed Kemâlî, hem savaşı an-
latır hem de halkın bu savaşa dair duygu ve düşüncelerine tercüman olur. 
Metnin orijinalinin altında dağıtım yeri yahut satın alınabilecek yer olarak 
“İpciler başında sahrıncı [Sarnıçcı] oğlu Mehmed Ali Efendinin dükkânı” 
adres gösterilmektedir. On birli hece ölçüsüyle yazılmakla beraber kimi 
mısralarda uyumsuzluk olan destanın metninin tamamı şöyledir:

1

Sevgili vatanın arslan evladı

Titretti kahramanlar hortlak düşmanı

Türkoğlu cesur şanlı efrâdı

Tarihlerde büyükdür ecdâdın şânı

2

25 Akseki Kazasına tabi Ormana karyesinden Mehmed Kemalî, Çanakkale’de Batan İngiliz ve 
Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı, Necm-i İstikbal Mat., (Yayın yeri ve yılı belirtilme-
miş), 1s. 
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Akdeniz Türklerin yiğit ocağı

Türkoğlu kahraman arslan yatağı

Vatan yavruları kahraman uşağı

Er oğlu kahramanlar cesur arslanı

3

Akdeniz İngiliz bir batakhane

Ne fikre sahip olup geldin divâne

Çıkmak yokdur gelüp düşen kapana

Dibhuşehrinin boğazda canı

4

Fransız bu boğaz ölüm yatağı

Her gelen can verdi yiğit ocağı

Pîr aşkına yer gelen Türk’ün dayağı

Veresiye yok peşin ahd ü peymânı

5

Mart beşde dökdün ana tüyünü

Dalgıç olup ölçdün Boğaz suyunu

Kaç karış deri[nde?] ölçdün boyunu

Kaç arşın kaç endâze boyu urganı

6 

Gönüllü asker hep gelen n’oldu

Dört livâlık askerin denize doldu

Muârız sahilinde basdırma oldu

Ayakların altında bütün çizme meydânı

7

Sıkışdın Akdeniz’de köşe bucağa

Âr eder ne yapsun girdi tuzağa

Şaşırub düşman düşdü kucağa

Şanlı bataryamız okutdu fermânı

8

İngiliz’in burnundan Akdeniz tuttu

Burda İngiliz pöstekiyi artık bırakdı

Şapkalar denizin üstüne çıkdı

Dalgalar önünde döner pervânı

9

Boğaz’da patladı İngiliz gözü

Renkleri değişüb çarpıldı yüzü

Denizin dibi şehri oldu merkezi

Cehennem zümerâ oldu nirânı

10

Batmak içün merkezden aldın raporu

Gözbebeği Tango’nun kıymetli vapuru

Çektiler mortayı ordu taburu

Havadır yerde oturub eder seyrânı
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11

Size mesken oldu denizin altı

Baş aşağı gelüb göründü sırtı

Topla şapkaları gün senin martı

Kısmetin doğruldu haydi külhâni

12

Şimdi yedi adet zırhlı denize batdı

Kılıç balıkları toplanub istikbal etdi

Boğaza gelenler top altı gitdi

Anlar gözlerden doldu nihânı

13

Size gün doğdu ey martı kuşu

İngiliz Tango’dan dökülen kişi

Gavga gürültü yok bu murdar leşi

İdâreleriniz çıktı edin şükrânı

14

Karakuş gibi şapka denizin üstü

Döküldü her bir tarafa verdiler postu

Kör oğlan duydu ayıcı dostu

Şaşırdı puslayı tutuldu lisânı

15

Deniz altına cedîd mekteb açıldı

Şakirdân olan muallim seçildi

Boylarına göre münâsib takım biçildi

Üniformaları şık tango fistânı

16

İngiliz’in vapuru kuyruğu dikti

Tango da ardınca mortayı çekti

Tarla sandı askerini denize dökdü

Gelüb de kaldıracak tohum zamânı

17

Bunları Akdeniz yakadan tutdu

Donanmaları battı askeri bitdi

Kıymetli göz bebeğin top altı gitdi

Darısı gerisi başına yakın zamânı

18

Deniz altı olur buraya gelen

Kendim ettim kendim şarkısı bilen

Donanmasıyla beraber denize heman

Kaba soluğu aşağı aldı kapudânı

19

Denizin dibinde bunlar mühendis oldu

San’atkâr olan toplanup geldi

Kikirik mühendis baş nişân aldı

Tango kaldırımcı vapur dumânı
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20

Batmağa İngiliz gemiler kolay buldular

Alman tahte’l-bahrinden destur aldılar

Denizin dibinde yorgun kaldılar

Denizin altı oldu dershânı

21

Fransız’ın işleri hep beyân oldu

Bu sene konyaklar kan ile doldu

Akdeniz ölüm raporu verdi

Tango mango Kikirk mezaristânı

22

Dev aynasında kendini gördün

Kudurub kelb gibi her yana saldın

Bir caka satarak Boğaz’a geldin

Külhanbeyi vâri medeniyyet cengânı

23

İngiliz’in kırıldı çeke çeliğ

Vapuruyla Dibhu tabur bölüğü

Yol arar kaçacak fare deliği

Düşen kurtulmaz İngiliz Boğaz kapanı

24

Şapkadan görünmez deryanın yüzü

Cenral kumandanın patladı gözü 

Geçti modaları dinlenmez sözü 

Silindi haritadan Avrupa nâm-ı nişânı

25

Müselles devletler fesad rüzgârı

Uğursuz birbirinden vahşî serseri

Dolaşub fino gibi gezer her yeri

Kesildi tâkatları kalmadı dermânı

26

İngiliz’in döküldü burnundan konyak

Baldan tatlı ne güzel yediler dayak

Yedikleri dayaklar Boğaz’da parlak

Saydılar gökte yıldız yerde insanı

27

Bunlara kolera etdi isâbet

Elbetde bulacaklar etdiğin elbet

Teke Burnu önünde küçük kıyamet

Patladı beyin tası gördü tufanı

28

Tutuldu İngiliz’in nefes soluğu

Kankrâne sardı sinir hastalığı
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İstikbâle durdu denizde kılınç balığı

Balık emînî çifte telli çaldı kemanı

29

İngiliz Fransız artık dediler dama

Dökülen askerleri doldu rıhtıma

Silah cephanesiyle hep küme küme

Alay tabur önünde başkumandanı

30

Osmanlı bataryaları bellerin büktü

Kıymetli zırhlıları nalları dikti

Milyona mâl olan mortayı çekti

Havada kıçları kaldı dabanı

31

Boğaz oldu bunların mahvına sebeb

Burnundan geldi akar içtiği şarab

Yanlış çıktı bunların kurduğu hesab

Uymadı pazara hülyâ plânı

32

Ölümden ölüm tutuldu derde

Her iki tarafdan deryâda karada

Mağrur olup gördü kendin aynada

Böyle yapar mağruru ol Kerem kânı

33

Boğaz’da yutdu hapı boyunu ölçdü

Çil yavrusu gibi dağılıp kaçdı

Memat fabrikasından doldurup içdi

Derdest etdi Boğaz ecel kervanı

34

Rusya’da kâğıt paranın derdi

Bir tarafdan açlık kolera sardı 

Açlıkdan bayılub kahatlık girdi

Başladılar toplayub yemeğe çayır çimeni

35

Etdiklerini İngiliz buldu vahşiyân

Ahâlîsi toplanub yüzüne batman

Tükrük ile boyadı hep sabi sübyan

Yetmiş iki renkten tükrük elvanı

36

Ne hale uğradı şaşkın Kikirik

Boğaz’a şaşarub düşdü bu keklik

Kırk batman yüzüne kısmete tükrük

Kısmeti yâver imiş utanmaz vahşânı
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37

Sefil düşmanlarımız gördüler cengi

Tebdil tağyir oldu değişdi rengi

Sâikaya tutulub sardı Freng’i

Dolaşdı ayaklarına kendi isyânı

38

İngiliz beher sâniye ziyân hesâbe geldi

Otuz lira hesâb buna mâl oldu

Yevmiye bir milyon yekûn hesaba doldu

Yetmiş altı bin lira ile zarar ziyânı

39

Boğaz mes’elesi bütün bunları sarsdı

Ağzından burnundan zehirler kusdu

Nâçâr kaldı bunlar ümîdi kesdi

Dediler ki bunlar yokdur imkânı

40

İngiliz’in başına ne dertler sardı

Başını taşdan taşlara çaldı

Şapkasını kaldırub yerlere vurdu

Şaşırdı büsbütün iblis şeytanı

41

Bunlar mağrur olup çıkdı meydana

Her biri bir köşede düşdü kapana

Ah yerde kalmaz hiç sırr-ı Sübhâne

Böyle yapar mağruru Hakk âdilâne 

42

Kemâlî inşâ- allah düşmanın kökün..

Çok azdı bunlar zevâli yakın

Sözüm mu’ammâ billâh sonuna bakın

Tarihlere kayd hakikat yazdım destânı26

Mehmed Kemâlî, deniz savaşını anlattığı yukarıdaki destandan sonra 
Çanakkale Muharebeleri’nin karada cereyan eden kısmını ise harp günle-
rinde kahramanlığıyla gazetelerde de adı geçen Mehmed Çavuş’u merkeze 
alarak anlatır. Halktan biri olarak Mehmed Kemâlî, üst rütbeden komu-
tanları anlatmak yerine alt rütbeli bir askeri tercih eder. Aslında bu du-
rumun savaş sırasında harp edebiyatının genel bir anlayışı olduğu söyle-
nebilir. Çanakkale Muharebeleri’nde yaptığı kahramanlıklarla adından 

26  Akseki Kazasına tâbi Ormana karyesinden Mehmed Kemalî, Çanakkale’de Batan İngiliz ve 
Fransız’ın Kıymetli Zırhlılarının Destanı, Necm-i İstikbal Mat., (Yayın yeri ve yılı belirtilme-
miş), 1s.; Ayrıca bkz. Süleyman Şenel, “Destancı Mehmed Kemali’nin İki Destanı”, Müteferrika, 
Sayı:7, Güz 1995, s.158.
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söz edilen, hatta hakkında gazetelerde haber çıkan, bu haberlerle kimi za-
man fotoğrafı da yayımlanan bazı askerler vardır. Bunlardan biri Mehmed 
Çavuş’tur. Ancak dönemin basınında adı geçen üç tane Mehmed Çavuş 
vardır. Bunlardan biri “Çanakkale/Bigalı Mehmet Çavuş, biri Kırşehirli 
Mehmed Çavuş, biri de Bombacı Kadir oğlu Mehmed Çavuş’tur.27

Mehmed Kemâlî, “Çanakkale Önünde Düşmana Kan Kusturan Arslan 
Yürekli Kahraman Mehmed Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı”nda28 
bu Mehmed Çavuşlardan hangisini kastettiğini belirtmez. Çünkü burada 
maksat herhangi bir askeri değil bir bakıma Mehmed Çavuş adı etrafın-
da bütün bir Mehmedciğin kahramanlık ve fedakârlığını anlatmaktadır. O 
sebeple destan metninde de bunu görmek mümkündür. Söz konusu desta-
nın üstünde diğerlerinde olduğu gibi bir resim vardır. Resimde Çanakkale 
Cephesi hem deniz savaşı hem de kara muharebeleri bir arada genel olarak 
tasvir edilmiştir. Resmin sağında üç dörtlük solunda da üç dörtlük olmak 
üzere numaralandırılmamış olan altı dörtlükten oluşan bir metin vardır. 
Bu metne “şarkı” denilmemiştir. Destana bir giriş mahiyetindeki bu dört-
lüklerde Mehmed Çavuş’un ve Türk askerlerinin kahramanlığından, İngiliz 
ve Fransızların Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradığından ve nihayet 
Çanakkale önünde ecel şerbetini içtiğinden bahsedilir. 

Mehmed Kemâlî, 20 dörtlükten oluşan asıl metne yine Mehmed 
Çavuş’un kahramanlığından bahsederek başlar. Dördüncü dörtlükte 
“Mehmed Çavuş dedi ki ne için geldi” diyerek sözü Mehmed Çavuş’a tes-
lim eder. Böylece Mehmed Çavuş, kahraman anlatıcı olarak bir parçası 
olduğu savaşı anlatmaya başlar. Anlatıcı bazen İngilizlere bazen de cep-
he gerisindeki Osmanlı insanına seslenir. Mesela, beşinci dörtlükte “Ne 
cesaret İngiliz girdin içeri/Hesap etmedin mi gelecek tufanı” diye soran 
destancı/anlatıcı/Mehmed Çavuş, on birinci dörtlükte “Akdeniz İngiliz’e 
bir mezar oldu/Bütün dünya bu sene yüzüne güldü/Gemilerin İngiliz deniz 
dibini buldu” diyerek Çanakkale’de kazanılan deniz zaferini haber verir.  
Ardından düşman güçlerin kazdıkları kuyuya düştüklerini, denizden ve ka-
radan geçmeye çalıştılarsa da bunu başaramadıklarını, nihayet Akdeniz’in 
onlara mezar olduğunu anlatır. 

Destanın altında basım tarihi belirtilmemiş olmakla beraber, on doku-
zuncu dörtlüğün ilk mısraında “Üç yüz otuz üçte muzaffer destan” ifadesi 
geçer. Bunun Hicrî mi yoksa Rumî mi olduğu belirtilmemiştir. Eğer Hicrî 
olarak kabul edersek 1331, Miladî 1915 yılına, Rumî olduğunu varsayarsak 
1917 yılına denk gelmektedir. Biz bunun Hicrî olduğunu düşünerek desta-

27  Geniş bilgi için bkz. Ömer Çakır, “Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Muharebeleri’nin Ko-
mutanları”, Çanakkale Muharebeleri’nin İdaresi Komutanlar ve Stratejiler, Çanakkale Valiliği 
Yay., Karınca Ajans Matbaacılık, Ank., 2015, s.291-316.

28  Mehmed  Kemâlî, Çanakkale Önünde Düşmana Kan Kusturan Arslan Yürekli Kahraman Meh-
med Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtil-
memiş), 1s.
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nın 1915 yılında yazılıp yayımlandığını tahmin ediyoruz. Destan metninin 
içinde yer aldığı çerçevenin altında dağıtım yeri “Kutucularda Yağcı Hanı” 
olarak gösterilmiş olup fiyatının da 20 para olduğu belirtilmiştir. Son dört-
lükten şairin “Kemâlî” mahlasını kullandığı anlaşılmaktadır. Destanın ta-
mamı şöyledir:

 Mehmed Çavuş şîrâne

 Meydan okur düşmana

 Arslan cesur kahraman

 Şan vermiştir cihana

 

 Bitti Türk’ün saburu

 Verdi ecel raporu

 Oldu kurban denize

 Fransız, İngiliz’in vapuru

 Şanlı toplar savruldu

 İşler şimdi doğruldu 

 Karpuz gibi vapuru

 Altı üstüne çevrildi

 Aldı sarhoş demini

 Kırdı namus camını

 İngiliz Fransız gemisi

 Oldu balık emini

 

 Kuyruk bular serseri

 Girmek ister içeri

 Akdeniz baştan başa

 Oldu İngiliz’in mezarı

 

 İngiliz, Fransız’ın gayreti

 Gâib etdi şöhreti

 Çanakkale önünde

 İçti ecel şerbeti

  

   1

 Mehmed Çavuş kahraman bahadır arslan

 Titretti kahraman bütün düşmanı

 Yaşasın fedakâr arslan kahraman

 Şanlı askerlerimiz vatan arslanı
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   2

 Askerlik nimet bu âlî ocak

 Bugün için kahraman vatana ancak

 Hilâl-i âl-i Osman mukaddes sancak

 Bu sancak-ı âlîşânın zaferidir şânı

   3

 Görünce fedakâr kahraman arslan

 Sıçrayıp yerinden fırladı heman

 Dedi arkadaşlar gelmiştir kurban

 Yağlı kılıç tûfânın geldi zamanı

   4

 Mehmed Çavuş dedi ki ne için geldin

 Ecelin mi geldi kudurmuş saldın

 Türk fedakârı ölü mü sandın

 Kudurmuş alçak vahşi hayvanı

   5

 İngiliz karşında Türk’ün askeri

 Can alıcı fedakâr arslan her biri

 Ne cesaret İngiliz girdin içeri

 Hesap etmedin mi gelecek tufanı

   6

 Hülya manevrası uymaz pazara

 Girdin demir çembere ey yüz kara

 Ümidin Boğaz amma düştün mezara

 Boğaz paparası yangın meydanı

   7

 Bataryamız düşmana ateşler saçtı

 Bu dehşet ateşe düşmanlar şaştı

 Takati tab olup durmayıp kaçtı

 Düşmanlar gözden oldu nihânı

   8

 Yetişip kahraman yakadan tuttu

 Toplayıp onları önüne kattı

 Kurtaran canını sandala attı

 Atlayıp kurtardı korkudan canı

   9

 Osmanlı kılıncı hiç kana doymaz

 Kılınçlar intikam hiç hatır saymaz

 Hülyanız İngiliz pazara uymaz

 Kırkanbar tohumu akıl nisvanı
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   10

 Türkler gürültüye pabuç bırakmaz

 Vatan yavruları ölümden korkmaz

 Sahib-kıran kahraman ardına bakmaz

 Vatanın güzide fedakâr şîr merdânı

   11

 Akdeniz İngiliz’e bir mezar oldu

 Bütün dünya bu sene yüzüne güldü

 Gemilerin İngiliz deniz dibini buldu

 Selamet bir köşede buldu limanı

   12

 Ömrü hitam buldu vadesi yetti

 Çil yavrusu gibi dağılıp gitti

 Ecel uzatıp urganı attı

 Tuttu yakandan çevirdi yelkeni

   13

 İngiliz Fransız’ın eridi yağı

 Nalları attı döndü aşağı

 Çözüldü düşmanın dizinin bağı

 Can ocağından kesildi dermanı

   14

 Felaket zincirleri boynuna taktı

 Yelkenleri İngiliz suya bıraktı

 Emdikleri süt burnundan aktı

 Çekildi dermanı kurudu kanı

   15

 Kazdıkları kuyuya akıbet düştü

 Felaket dalgaları boynundan aştı

 Karadan deryadan yandı tutuştu

 Her iki taraftan Osmanlı attı tırpanı

   16

 Kahbelikte İngiliz yoktur akranın

 Yoğrulmuş mayanız böyle vicdanın

 Vaden hitamdır geldi zamanın

 Boyladıp gönderen ecel kervanı

   17

 Müdâfi‘ kahramanlar topları attı

 Atılan toplar yakadan tuttu

 İngiliz’in vapuru top altı gitti

 Teker meker vapur boyladı ummânı
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   18

 Akdeniz oldu mezar ocağı

 Hortlaklar şaşırdı köşe bucağı

 Ne tarafa çevrildi ise yedi dayağı

 Acısı başından patladı tabanı

   19

 Üç yüz otuz üçte muzaffer destan

 Toplarımız şanlı müdâfaa-i vatan

 Kıyamet ocağı bu büyük tufan

 Düşmanların başına kılınc kalkanı

   20

 Kemâlî  ehl-i İslam ittihad oldu

 Urbân-ı kabâil cihada geldi

 Âlem-i İslâm’ın yüzleri güldü

 Mehmed Çavuş fedakârın şanlı destanı29

29  Mehmed  Kemâlî, Çanakkale Önünde Düşmana Kan Kusturan Arslan Yürekli Kahraman Meh-
med Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı, Necm-i İstikbal Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtil-
memiş), 1s.

Şekil 5: Mehmed  Kemâlî, Çanakkale Önünde 
Düşmana Kan Kusturan Arslan Yürekli Kahraman 

Mehmed Çavuş’un Müdâfaa-i Vatan Destanı
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1.3.Karagöz İmzalı Bir “Çanakkale Destanı”

Kütüphanelerde yaptığımız araştırmalarda Eyüblü Mustafa Şükrü ve 
Mehmed Kemâlî gibi destancı âşıkların yazdığı destanların dışında 
Çanakkale Muharebeleriyle ilgili tek sayfalık başka matbu destanlara da 
rastladık. Bunlardan biri kendisini “Karagöz Ağa” diye tanıtan bir âşığa 
ait olan “Çanakkale Destanı”dır.30 Bu destanın daha önce bahsettikleri-
mizden en bâriz farkı altında basım tarihinin gün ay ve yıl olarak verilmiş 
olmasıdır. Buna göre söz konusu destan, 2 Nisan 1331 tarihinde Nefaset 
Matbaası’nda basılmıştır. Destanın üst kısmında, adının altında diğer des-
tanlarda olduğu gibi bir resme yer verilmiştir. Bu resimde birinin elinde 
klarnet olduğu halde Karagöz ve Hacıvat’ın Çanakkale’de düşman gemi-
lerinin batmasından duyduğu mutluluk tasvir edilmiştir. Tek sayfada iki 
metin bulunmaktadır. Üstte “Çanakkale Destanı”, altta ise yine Karagöz 
imzalı “Nasihatnâme” başlıklı yirmi dörtlükten oluşan başka bir destan 
vardır; fakat Nasihatnâme, Çanakkale Muharebeleriyle doğrudan ilgili ol-
mayıp genel anlamda I. Dünya Savaşı ile ilgilidir. “Çanakkale Destanı”nda 
ise ismi ile müsemma Çanakkale Savaşı anlatılmaktadır. 

Otuz iki dörtlükten oluşan Karagöz imzalı “Çanakkale Destanı” ile yıllar 
sonra Mehmed Halid Bayrı’nın “Âşık Çileli”,31 adlı makalesinde yayımladı-
ğı metin hemen hemen aynıdır. Buradan hareketle Karagöz imzasının Âşık 
Çileli’ye ait olduğunu söylemek mümkündür. Mesela, her iki destanın otuz 
iki numaralı son dörtlüğü şöyledir:

Bin üç yüz otuz bir Mart ibtidası

Yazıldı bu destan, hoşdur edası

Karagöz Ağa’nın budur duası:

Kurtarsın yakında Hakk, Müslümanı.32

Bin üç yüz otuz bir Mart ibtidası,

Yazıldı bu destan hoşdur edası,

Âşık Çileli’nin budur duası:

Kurtarsın yakında Hakk, Müslümanı.33

İngilizler için “Kikirik”, Fransızlar için ise bazen “Tango” bazen de 
“Puankare” ifadesinin kullanıldığı “Çanakkale Destanı”nda İngiliz ve 
Fransızların kafa kafaya verip Çanakkale’yi bombardıman ettiği; ancak 
çelik kalelere benzeyen gemilerinin Türk tabyalarından açılan ateşlerle 
adeta delik kovaya döndüğü, savaş gemilerinin adları zikredilerek mizahî 

30  Karagöz, “Çanakkale Destanı”, Nefâset Matbaası, İst., 2 Nisan 1331, 1s.

31 Mehmed Halid  Bayrı, “Âşık Çileli”, Türk Folklor Araştırmaları, C.4, S.91, Şubat 1957, s.145-146.

32  Karagöz, Çanakkale Destanı, Nefâset Matbaası, İst., 2 Nisan 1331, 1s.

33  Mehmed Halid  Bayrı, a.g.m.,s.146.
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bir dille anlatılır. Yirminci dörtlüğün ilk mısraındaki “Ben orada idim, gör-
düm hepsini” ifadesinden Karagöz/Âşık Çileli’nin savaş sırasında harp sa-
hasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle destanın gözlem sonucu 
kaleme alındığı söylenebilir. Destanın 2 Nisan 1331 tarihinde yayımlandığı 
göz önüne alındığında destan sahibinin 18 Mart 1915 günkü bombardı-
mana şahit olmuş bir âşık olduğu düşünülebilir. Destanın sonuna doğru 
gemilerin akıbetinden de söz eden destancı, “Bir defa, on defa değil; yüz 
kere/ Gelseler az gelir bizim askere/ Eyliyor inayet, Tanrı bizlere” diyerek 
Allah’ın yardımıyla Osmanlı askerlerinin büyük bir zafer kazanarak namı-
nın dünyayı tuttuğunu ifade eder. On birli hece ölçüsüyle yazılan, diğer 
destanlara göre vezin kusuru pek olmayan söz konusu destanın tamamı 
şöyledir:

   1

 Dinleyin dikkatle ey Müslümanlar!

 Yeniden hırladı, bütün düşmanlar

 Anlatayım bulsun ferah vicdanlar

 Çanakkale’deki  bombardımanı.

   2

 Kikirik’le Tango, vermiş baş başa

 Demişler pek müthiş Hindenburg Paşa

 Bizleri çarpacak mutlaka taşa

 Kalmadı kimsenin çünkü dermanı.

   3

 Ne yapsak, ne etsek çare bu işe?

 Başkumandan Jöfer, Franc hemîşe

 Korkudan bulandı kakaya çişe

 Ne soda, ne sabun pâk etmez ânı

   4

 Kikirik demiş ki: Ey Puankare!

 El birliğiyle bulalım çare   

 Bir haber gönderib burunsuz Çar’a

 Elbet onun da var akl ü izânı.

   5

 Puankare demiş: Düşünme onu

 Bırak musibeti, ayı oğlunu

 O oynadı bize bu pis oyunu

 Kabzetsin canını yüz bin zebânî.

   6

 Kikirik demiş ki: İtilaf gerek

 Beyhûde mi gitsin bu kadar emek?

 Zannetmem değildir o kadar eşek

 İhtimal kolluyor uygun zamanı.
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   7

 Tango kızmış, demiş: Katırı bırak!

 Hep soydu, kalmadı ne tas, ne tarak

 Şimdi mi bizlere o yar olacak

 Mazorya Gölü’nde çıkıyor canı.

   8                            

 Paramı, pulumu, soydu aldattı 

 Başımı kıçımı ateşe atdı

 Karşıdan anırdı batağa atdı

 Damla damla aksın içine kanı.

   9

 Kikirik demiş ki soğuk kan ile:

 Çare bulunur mu hiç figan ile?

 Bu gidişle Türkler Alaman ile

 Bizleri edecek birer hırpânî.

   10

 Şampanyada, Manş’da yuttuk gümüşü

 Öğrendik nefessiz, pis pis ölüşü

 Bildik de ne imiş Zeplin uçuşu

 Rezâlet babında aldık fermanı

   11

 Puankare demiş! Sade bir yol var

 Sizin donanmanız çokdur âşikâr

 Gerçi baş eylemek azıcık düşvâr

 İcra eyleyelim, biz bombardımanı.

   12

 Kikirik dutulmuş sinirlerine

 Sanki diken batmış kaba yerine

 Sonra da düşünmüş, dalmış derine

 Demiş: Eyi ama seninki hani?

   13

 Puankare demiş: bunda ne zor var?

 Benimki değildir seninki kadar

 Haydi hiç düşünme! Gel ver bir karar

 Azıcık gözüne aldır ziyanı.

   14

 Çaresi mi vardır bu rezâletin?

 Maskarası olduk her bir milletin

 Kepâzelik yeter, al cesâretin

 Senin donanmanın yok mudur şânı?
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   15

 İşte anlaşıldı, mahvımız belli

 Bununla buluruz belki teselli

 Olmadan bir uyuz, bir kırık belli

 Katalım ortada toza dumanı.

   16

 Kikirik bükmüş de boynunu demiş:

 Neler etti bana? Âh bu Süveyş?

 Dünyada niçin kalmadı bir iş

 Başıma uğradı kahr-ı Yezdânî.

   17

 Bari geberirken teselli bulam

 Ne yapayım? Sonra saçımı yolam

 Ben de bu çorbaya karışmış olam

 Çıkarayım bari, gavga fermânı.

   18

 Böylece ikisi olmuş söz birlik

 El ele vermişler Tango, Kikirik

 Birleşmiş nihayet apaşlık itlik

 Bakmış buna şaşmış, hiss-i insânî.

   19

 Zırhlılar birleşmiş, görünmüş Boğaz

 Hep bombardımana eylemiş ağaz

 Kikirik bunda da çıkmış pek kurnaz

 Sürmüş ileriye hep Şarlman’ı.

   20

 Ben orada idim, gördüm hepsini.

 Tabyalarımızın duydum sesini

 Tango’nun zırhlısı kıydı nefsini

 Çelik kaleleri, oldu revâni.

   21

 Öteden yanaşdı, Tango Golva

 Oldu biraz sonra bir delik kova

 Kaçdı uzaklara, aradı yuva

 Karnında açıldı, çok kan çıbanı.

   22

 Bunları görünce durur mu Sufren

 Çözdü ipliğini hiç görünmeden

 Tabyalar yapışdı paçaya, derken

 Kahraman nişancı buldu nişanı.
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   23

 Şaşırdı Kikirik kumanda verdi:

 Küin Elizabeth! Nerdesin? derdi.

 Aman aman! Demek olmuşdu derdi

 Agememnon’a da basdık dumanı.

   24

 İrrezzistıbl idi birinin adı

 Bir güllede kaçdı, ağzının tadı

 Güldürdü bu hali pek Hacıvad’ı

 Kornuvalis basdı âh ü figânı.

   25

 Büyük zırhlı imiş, geldi Albion

 Afiyetle yedi gülleyi beş on

 Macestik, Terapeyef [Trionf] kaldılar en son

 Kırdılar onlar da başı, gerdanı.

   26

 Rezalet üstüne rezalet oldu

 Adalar denizi leşlerle doldu

 İtilâfın benzi bir daha soldu

 Saldırdım arkadan, ben afacanı.

   27

 Bir anda öğrendi, eyilib tahkîk

 Ecel-i kazâla olmuşlar refik

 Cümlesinin heman tutduğu tarîk

 Bata çıka olmuş semt-i Yunânî

   28

 Bir zırhlı utanmış şu rezâletten

 İntihar eylemiş bu hacâletten

 Kendisini atmış denize birden

 Yüz kulaç dibhu olmuş mekânı.

   29

 Birisi yaslamış kıçını yere

 Ötesi berisi olmuş hep bere

 Dedeağaç olmuş ona deskere

 Yaşasın kalenin her kahramanı!

   30

 Milletin gönlüne doldu meserret

 Düşmanın başına çökdü felâket

 Karagöz bu işe oynarya elbet!

 Kahretti topçumuz kahbe düşmanı.
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   31

 Bir defa, on defa değil; yüz kere

 Gelseler az gelir bizim askere

 Eyliyor inayet, Tanrı bizlere

 Tutacak Osmanlı namı cihanı.

   32

 Bin üç yüz otuz bir  Mart ibtidası

 Yazıldı bu destan, hoşdur edası

 Karagöz Ağa’nın budur duası:

 Kurtarsın yakında Hakk, Müslümanı.34

1.4. Adsız Kalender’in Gâzîler Destanı

Çanakkale Muharebeleriyle ilgili tek sayfalık matbu destanlardan biri Adsız 
Kalender imzalı olup “Gâzîler Destanı”35 adını taşır. Adsız Kalender’in kim 
olduğuna dair maalesef elde bir bilgi bulunmamaktadır. Gâzîler Destanı’nın 
üst kısmında iki adet fotoğrafa yer verilmiştir. Fotoğraflardan birinin altın-

34  Karagöz, Çanakkale Destanı, Nefâset Matbaası, İst., 2 Nisan 1331[15 Nisan 1915], 1s.

35  Adsız Kalender, Gâzîler Destanı, Çavuşoğlu Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş)., 1s. 

Şekil 6: Karagöz, Çanakkale Destanı
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da şöyle yazılıdır: “Mısır ordumuzdan bir kâfile-i sıhhiye”. Fotoğrafların 
yanında Moskofların belinin kırıldığı ifade edilen dört adet dörtlükten olu-
şan bir şiir vardır. Asıl destan metni kırk adet dörtlükten oluşmaktadır. 
Destanın ilk dörtlüklerinde Osmanlı askerinin vasıfları anlatıldıktan sonra 
harbin 1331’de başladığı, harbin sebebinin düşmanlar olduğu, savaşın baş-
lamasıyla Padişah’ın cihad ilan ettiği, bu harbin tarihte eşinin olmadığı, İn-
giliz, Fransız ve Rusların hep beraber hücuma geçtiği ifade edilir. Böylece 
ilk on beş dörtlükte genel anlamda I. Dünya Savaşı’nın başladığından söz 
edildikten sonra destanın devamında Çanakkale Muharebeleri anlatılmaya 
başlanır. İngiliz ve Fransızların Çanakkale’de Kumkale’ye, Seddülbahir’e, 
Arıburnu’na hücum ettikleri, çok kanlı savaşlar olduğu, bu sırada Osman-
lı askerlerinin atalarına yakışır bir şekilde kahramanca savaştığı, düşman 
güçlerin birçok gemisinin battığı, binlerce askerinin öldüğü, Akdeniz’in 
kanla kızardığı ve nihayet İngiliz ve Fransızların büyük bir yenilgiye uğ-
radığı anlatılmaktadır. Sekizli hece ölçüsüyle yazılmış olan destanda daha 
önce bahsettiğimiz destanlara göre tamlamaların çok, dilin biraz ağır oldu-
ğu dikkati çekmektedir. Metni şöyledir: 

   1

 Çaldı nefîrü’l-gaza

 Açıldı kavga câ-be-câ

 Her yerde de nüsret-nümâ

  Ecdâda bizden bir selam

  2

 Osmanlıyız, pâk kanlıyız

 Kavgaya pek idmanlıyız

 Zulmetmeyiz vicdanlıyız

  Biz böyle aldık şan ve nam

  3

 Tarihde malüm halimiz

 Ecdâdımız  encâlimiz

 Feyz-i vatan âmâlimiz

  Bâkîsi sa‘y ü iktiham

  4

 Üç yüz otuz birde aceb

 Verdi adüvv harbe sebeb

 Oldu bize yevm-i  tarab

  İ‘lân-ı rûz-ı intikam

  5

 Hâkân-ı âlîşânımız

 Gazi Mehmed Hanımız

 Pek sevgili sultanımız

  Etti cihadı iltizam
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  6

 Toplandı ehl-i şer‘ ve din

 Açıldı Kur’an-ı mübîn

 Emr-i cihad-ı Müslimin

  Farz oldu halka bittamam

  7

 Allah’a bin hamd ü sena

 Her yerde nusret-i rû-nümâ

 Her işde tevfîk-i Hüdâ

  Feyzi ü zaferle ber-devam

  8

 Bahriyemiz deryaları

 Berriyemiz sahraları

 Tayyareler semaları

  Fethettiler pür ihtişam

  9

 Cidden bu harb bî-misal

 Ordumuza verdi celal

 Bir azm ü kudret feyz ü hâl

  Vermekde bin fethe peyâm

  10

 Ordu yaşa binler yaşa

 Hakk rehrevin başdan başa

 Elhak sezâ Enver Paşa

  İkbâline bin ihtiram

  11

 Tarih-i harbi devletin

 Hayran-ı azm ü himmetin

 Namususun bu milletin

  Her sînelerde zî-makam

  12

 Osmanlı gerçi tâ ezel

 Cenk ile meşhur-ı milel

 Lakin bu defa bî bedel

  Bir halde aldı nâm-ı kâm

  13

 Dinle bu harb-i müthişi

 Tarihde hiç var mı eşi

 Devletlerin dördü beşi

  Birbirine çekdi hüsam

  14

 Ruslar o eski hasm-ı dîn

 Hem İngiliz hâin-i laîn

 Birden edib izhâr-ı kîn

  Savletlere etti kıyâm
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  15

 Bahren Fıransız İngiliz

 Kumkale’ye etdi dikiz

 Oldu nihayetde, deniz

  Altında mestûr-ı zulâm

  16

 Yâ Rabb ne müthiş manzara

 Toplar dönüb de ejdere

 Ateş saçarken her yerde

  Düşman zebûn, rüsvâ-yı âlem

  17

 Düşmanların susdu sesi 

 Batmışdı on dört zırhlısı

 Pür hayret etdi herkesi

  Bu gayret-i ulvî meram

  18

 Düşman hücumda bî-emel

 Mecbûr îfâ-yı amel

 Vardı nizâmında halel

  Azminde mefkûd insicam

  19

 Şîr-i gazâ Osmanlılar 

 Altaylı gürbüz kanlılar

 Hubb-ı vatanı îmanlılar

  Kâfirden aldı intikam

  20

 Çıkdık da düşman sahile 

 Geldi yakın bir merhale

 Hacet nedir müstacele

  Sabr ü sükûnetle iktiham

  21

 Ey düşmen-i âvâre hal

 Kanın bize oldu helâl

 Kasdın ölümse: İşte al

  Olsun delilin inhizam

  22

 Allahü Ekber sesleri

 Titretti o, nâkesleri

 Geldi dem-i vayisleri(?)

  Etmiş Hüdâ böyle meram

  23

 Berk-âver oldu süngüler

 Toplarsa ejderha eser

 A‘dâ zebûn ve derbeder

  Bulmakda izmihlâl-i tam
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  24

 Tarih bilir ya, Türkleri

 Feth ü zafer gördükleri

 Fevkü’s-senâ etdikleri

  Müstağnî-i arz-ı kelam

  25

 Yetmiş bini geçmiş aduv

 Sahillere etdi gulüv

 Farz oldu artık: faktelû

  Nasrun mine’l-mülûli’l-enâm

  26

 Kanla kızardı Akdeniz 

 Mahvoldu hain İngiliz

 Mağlüb Fransızlarla ikiz

  Ezher cihet rüsvâ-yı ‘âmm

  27

 Asker hücumda şîr-i ner

 Kan hendeği her yer siper

 Düşman peşiman, sendeler

  Etdikçe kuvvet inkisam

  28

 Ateş yaman süngü yaman

 Bir yerde yok dârü’l-eman

 Ey kahbe düşman her zaman

  Dünya sana artık haram

  29

 Bahr-ı sefîd olsun mezar

 Bak kabrini kimler kazar

 İslam’a Rabb-i girdigâr

  Etmekde teshîl-i meram

  30 

 Olmaz Arıburnu sana

 Câ-yı selâmet bir daha

 Hiç uğrama bizden yana

  Sonra bağırma vay kafam

  31

 Seddülbahir bir sedd-i Çin

 Tılsımları iman ü din

 Makber sana ondan yakın

  Son kısmetin orda tamam

  32

 Ey İtilaf! Ey İtilaf

 Geçmez kuru lâf ü güzâf

 Nusretler etdi initâf

  Osmanlılar pür-şâdkâm
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  33

 Ey İngiliz! Ey İngiliz 

 Biz Barbaros evladıyız

 Karşındaki engin deniz

  Bekler hilâlimden peyâm

  34

 Zırhlı, dirednod dinlemem

 Ölmekde pervâ eylemem

 Kavgada sinmem inlemem

  Îmânım ancak bir kelam

  35

 Efrâdımız ulvî nihâd

 Milletde gayret itiyâd

 Pîşdârımızdır ittihâd

  Cemiyete nusret imam

  36

 Varsa daha birkaç gemi

 Olsun batanlar hemdemi

 Saldı kuduz itler gibi

  Bünyânın etsin inhidam

  37

 Tahtın yıkılsın yerlere

 Dûçâr olub âfetlere

 Geçsin adın tarihlere

  Mâdâmetü’d-dünya melâm

  38

 Sen ey Fransız kahbesi

 Kopsun satırla kellesi

 Bak işte Türk’ün sillesi

  Ensende etdi irtisam

  39

 A‘dâmız olsun bî-nişân

 Ey ordu hiç verme emân

 Düşmanlara dûzah mekân

 Olsun önünde son makâm

  40

 Her yerde nusret rûşenâ

 Ordu yaşa binler yaşa

 Söylenmede başdanbaşa 

 Galyot [Golyat] da batdı vesselam36

36  Adsız Kalender, Gâzîler Destanı, Çavuşoğlu Matbaası, (Yayın yeri ve yılı belirtilmemiş)., 1s.
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Sonuç

Çanakkale Muharebeleri, harbin olduğu 1915 yılından bu yana Türk ede-
biyatında; şiir, hikâye, tiyatro, mektup, makale vs. çeşitli türdeki eserle-
re konu olmuş büyük bir savaştır. Bu harbe dair yazılan eserler arasında 
şiir türündeki metinlerin çokluğu dikkati çekmektedir. Şiirlere bakıldı-
ğında modern tarzda şiir yazan şairlere ait olanlar olduğu gibi, halk şa-
irlerinin yazdığı şiirler de bulunmaktadır. Halk şairlerinin yahut destan-
cıların Çanakkale Muharebeleriyle ilgili şiirleri arasında, savaş sırasında 
ve sonrasında matbu olarak yayımladıkları tek sayfalık destanların ayrı 
bir önemi vardır. Çünkü destancı âşıklar bu destanlarla gazetelerin ya-
nında, Çanakkale Muharebeleri gibi Osmanlı insanını derinden etkilemiş 
bir savaşı halka anlatmaya çalışmışlardır. Söz konusu destanların şekil 
bakımından gazetelere benzer bazı yönlerinden söz edilebilir. Mesela, 
manşet gibi üst kısımda başlıklarının olması, anlatılan konu ile ilgili onu 
destekleyen resim veya fotoğrafa yer verilmesi, bir gazete sayfası ebadında 
yayımlanması gibi özellikleri sayılabilir. İşte bu tür destanlarda Osmanlı 
Devleti’nin son yıllarında girdiği savaşlar da tasvir edilmiştir ki bunlardan 
biri Çanakkale Muharebeleridir.

Çanakkale Muharebeleri’ni konu edinen tek sayfalık matbu destanla-
rın sahiplerine bakıldığında Destancı Eyüblü Mustafa Şükrü ve Mehmed 
Kemâlî’nin isminin öne çıktığı görülmektedir. Bunların dışında isimleri 

Şekil 7: Adsız Kalender, 
Gâzîler Destanı
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hakkında fazla malumat olmayan Karagöz/Âşık Çileli ve Adsız Kalender 
gibi imzaların da Çanakkale’yi anlatan destanlarıyla karşılaşılmaktadır. 

Tek sayfalık yaprak destanların, bir bakıma gazetenin ulaşmadığı ya-
hut gazete okumayan/okuryazar olmayan geniş halk kitlelerine Çanakkale 
Muharebeleri hakkında bilgi verilmesine vasıta olduğu söylenebilir. Zira 
bu destanların belli yerlerde ilgililere satılmak üzere bulundurulmasının 
yanında gezici dağıtıcılar/satıcılar tarafından okunduğu bilinmektedir. 

Destanlar incelendiğinde, Çanakkale Muharebeleri’nin hem deniz hem 
de kara harekâtı safhasının yer yer cephe isimleri de verilerek ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle 18 Mart 1915’teki 
deniz savaşının birçok destanda sanki bir tepeden seyredilmiş gibi ayrın-
tılı bir şekilde tasvir edildiğini söylemek mümkündür. Metinlerde yer alan 
Osmanlı veya düşman askerleri hakkındaki duygu ve düşünceler, devrin 
hissiyatını yansıtması bakımından birer belge niteliğindedir. Bu bağlamda 
destancıların düşman güçler hakkında o yılların öfkeli söylemini aksettiren 
tespit ve tasvirlerde bulundukları, metinlere mizah ve hicvin hâkim oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Destanların dili genellikle sade ve anlaşılır bir özelliğe 
sahiptir. Ancak şiirlerde hece ölçüsünün başarılı bir şekilde kullanıldığını 
söylemek zordur. Zaten bu destanları, sanat yönüyle değil de devrin geniş 
halk kitlelerinin Çanakkale Muharebeleri’ne dair duygu ve düşüncelerine 
tercüman olan samimiyetten hissesi fazla, yer yer propaganda özelliği ta-
şıyan harp edebiyatı ürünleri olarak görmek daha sağlıklı bir değerlendir-
me olacaktır. Yaprak destanların bir kitap, gazete veya dergi gibi kütüp-
hanelerde yer alma şansı daha az olduğu için bahsettiklerimizin dışında 
Çanakkale Muharebeleri’ni konu edinen yeni destanların zaman içinde 
ortaya çıkması mümkündür. Böylece yeni araştırmalarla Çanakkale harbi 
edebiyatının bu malzemesine yenileri ilave edilmiş olacaktır.
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One Page Epics Written in Arabic Letters Related to the Gallipoli Campaign 

Ömer Çakır

Abstract

Gallipoli Campaign is a war which should be focused on in terms of Turkish history as well as in 
terms of Turkish literature. Because, there are written works in various genres related to this war in 
Turkish literature. These works can be listed as poetry, story, novel, drama, essay and letter. Poetry 
has a special place among the other genres. Because, the genre of poetry can keep up with the pace of 
the war and actual developments faster.  Many poems related to the Gallipoli Campaign have been 
written since the year of the war, 1915. Among the others, the poems written during the war days 
have a special significance. Because, these poems let us learn the feeling, thought and dreams of 
both front and front rest. When it is looked at the poems, it is seen that some of them were published 
in the newspapers, magazines or the books of the period and some of them were printed in one page 
epic and published. These one page poems were published by the epic minstrels. Such poems are 
the texts which interpret the feelings and thoughts of the people related to the war generally. The 
works of Destanci Mustafa Sukru of Eyub and Mehmet Kemali are samples for this area. In this ar-
ticle, the focus will be on the epic poems which were printed as one page and sold in various shops, 
bookstores and even in the markets related to the Gallipoli Campaign.

Key Words: Gallipoli Campaign, Epic, Mustafa Sukru of Eyub, Mehmed Kemali

Çanakkale Muharebeleri ile İlgili Eski Harfli Tek Sayfalık Destanlar 

Ömer Çakır

Özet

Çanakkale Muharebeleri Türk tarihi açısından olduğu kadar Türk edebiyatı açısından da üzerinde 
durulması gereken bir savaştır. Zira, Türk edebiyatında bu savaş ile ilgili çeşitli türlerde yazılmış 
eserler bulunmaktadır. Bunlar; şiir, hikâye, roman, tiyatro, makale ve mektup şeklinde sıralanabilir. 
Şiirlerin diğer türler içinde ayrı bir yeri vardır. Çünkü şiir türü savaşın hızına ve aktüel gelişmelerine 
daha çabuk ayak uydurabilmektedir. Savaşın olduğu 1915 yılından beri, Çanakkale Muharebeleri ile 
ilgili çok sayıda şiir yazılmıştır. Bu şiirler içinde harp günlerinde yazılanların ayrı bir önemi vardır. 
Zira bunlar harp sırasında hem cephenin hem de cephe gerisinin duygu, düşünce ve hayallerini öğ-
renmemize imkân verirler. Şiirlere bakıldığında bir kısmının dönemin gazete ve dergilerinde yahut 
kitaplarda bir kısmının da destan şeklinde tek sayfa halinde bastırılıp yayımlandığı görülmekte-
dir. Tek sayfalık bu şiirler destancı halk şairleri tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu şiirler genel 
anlamda halkın savaşa dair duygu ve düşüncelerine tercüman olunan metinlerdir. Örnek olarak 
Destancı Eyüblü Müstafa Şükrü ile Mehmed Kemâlî’nin bu vadide yazılmış eserleri gösterilebilir. 
İşte bu yazıda Çanakkale Muharebelerine dair tek sayfa halinde bastırılıp, çeşitli dükkânlarda, ki-
tapçılarda hatta pazarlarda satılan destan türündeki şiirler  üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Destan, Eyüblü Mustafa Şükrü, Mehmed Kemâlî
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Lokman Erdemir

Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Giriş

Çanakkale Cephesi, Osmanlı veliahdı, sivil kişiler, heyetler ve yerli ve 
yabancı gazeteciler olmak üzere gerek ferdi gerekse heyetler halinde 
onlarca kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bunun yanında Osmanlı Harbiye 
Nezareti, özel heyetleri özel maksatlarla cepheye göndermiştir.2 Cephenin 
pek tabii ki değişmez ziyaretçileri gazetecilerdir. Tanin, Sabah, Tasvir-i 
Efkâr gibi dönemin gazetelerinin her daim cephede birer muhabiri 
olmuştur. Tanin Gazetesi başmuharriri Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey cephe 
ziyaretini “Cebhe-i Harpte İki Gün” başlığı ile gazetesinde yazar.3 

Harbiye Nezâreti tarafından hazırlanıp cepheye sevk edilen içinde 
birçok şair ve yazarın olduğu Edebi Heyet’ten4 (Heyet-i Edebiye) 
Çanakkale harp sahalarını ziyaret etmeleri, bu ziyaretten oluşacak 

1 * Bu çalışma, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, (Gökkubbe Yayınları, İstanbul 
2009, s. 309-314) adlı çalışmamızın “Suriye ya da Arap İlmi Heyeti” başlığının yeni belge ve 
bilgiler çerçevesinde geliştirilerek yeniden kaleme alınmış halidir.

2  Cepheyi Veliaht Yusuf İzzetin Efendi de ziyaret etmiştir. 17/24 Temmuz 1915 tarihleri arasında 
yapılan ziyâret sonrası Yusuf İzzettin Bey padişaha çektiği telgrafta askerin zafere olan inancını 
ve gayretinin düşündüğünün üstünde olduğunu belirtir: 

 “Hâk-i pây-i muallâ ihtiva-yı Hazret-i Hilafetpenâhiye,
 Bütün mevâki-i harbiyeyi ziyâret ettim. Asâkir-i şahânelerinin gösterdikleri gayret ve besaleti 

tasavvurun fevkinde buldum. Kâffe-i zâbitan ve efrâdın vazife-i mukaddeselerini kemâl-i in-
tizâm ile ifâ ve devam-ı ömr ve afiyet-i hümayûnları duasını eylemekte olduklarını südde-i seni-
yye-i mülûkânelerine arz ve iblağ eylerim.  7 Temmuz 1331 [20 Temmuz 1915]  Yusuf İzzeddin”  
İkdam, 8 Temmuz 1331 [21 Temmuz 1915], Sabah, 5 Temmuz 1331 [18 Temmuz 1915], s. 2; 
“Veliaht Hazretlerinin Avdeti”  Sabah, 12 Temmuz 1331 [25 Temmuz 1915].

3 Hüseyin Cahit, “Cebhe-i Harbde İki Gün” Tanin, 23 Haziran 1331 [6 Temmuz 1915]; 
“Çanakkale’deki Vaziyetimiz.” Türk Yurdu, 2 Temmuz 1331 [15 Temmuz 1915], sayı 87, s. 177.

4  Ağaoğlu Ahmet, Ali Canip (Yöntem), Celal Sahir (Erozan), ressam Çallı İbrahim, Enis Behiç 
(Koruyürek), Hakkı Süha (Gezgin), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hıfzı Tevfik (Gönensay), 
Mehmet Emin (Yurdakul), eski Tanin gazetesi yazarı Muhittin, ressam Nazmi Ziya, Orhan Seyfi 
(Orhon), Ömer Seyfettin, eski Daru’l-eytâmlar Müdürü Selahattin, bestekâr Yekta, Yusuf Razi 
Bey’ler. Ayrıca heyetin mihmandarlığına Erkan-ı Harp Binbaşısı Edip Servet Bey’le Yüzbaşı 
Hulusi Bey tayin edilirken, genç doktor Fikri Servet Bey de sıhhî ihtiyaçları istikbâle memur 
edilmiştir, İbrahim Alaeddin Gövsa, Çanakkale İzleri, Atatürk Kültür Merkezi,  Ankara 1989, 
s.10.
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intibalarını yazmalarını ister.5 Böylece Çanakkale’de vatan savunmasında 
gösterilen emsalsiz yiğitlik ve kahramanlığın büyüklüğü halka, tarihe ve 
gelecek nesillere nakledilecek, şair ve edipler de vatan ve millete olan 
borçlarını ifa etme imkânı bulacaktır.6 

Otuz kadar kişinin davet edildiği bu ziyarete yirmi kişinin altında katılım 
olur. Heyet yolcuğuna 11 Temmuz 1915 Pazar günü başlar. 23 Temmuz’da 
İstanbul’a döner. Cephede kendilerine üzerlerinde hâki renkte elbise ve 
kollarında beyaz zemin üzerine gayet zarif yapılmış yeşil bayraklardan 
ibaret nişanları bulunan kıyafetler verilir.7

Cepheyi ziyaret eden –aslında ettirilen- bir diğer heyet ise Suriye’den 
4. Ordu Komutanı Ahmet Cemal Paşa’nın hazırlayıp gönderdiği Suriye, 
Filistin ve Lübnan’ın âlim, gazeteci ve müftü gibi ileri gelenlerinden oluşan, 
dönemin gazetelerinde Arap İlmi Heyeti, Heyet-i İlmiye ve Edebiyye ya da 
Suriye Heyet-i İlmiyyesi şeklinde isimlendirilen heyettir.8

Suriye İlmî Heyeti ve Çanakkale Cephesi’ni Ziyareti

İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerinde öteden beri uyguladığı planlarından 
birisi de Suriye, Filistin ve Lübnan gibi çoğunluğu Arapların meskûn olduğu 
yerlerde propaganda faaliyetleri ile halkın devlete bağlılığını zayıflatarak 
buraların kontrolünü ele geçirmektir.9 

İngilizlerin bu olumsuz propagandaları Türk Ordusu’nun 
Çanakkale’deki başarısını ve kazandığı zaferi gölgelerken bölge halkını 
bu konuda tereddüde düşürerek düzen ve İslam birliğini bozma ihtimali 
belirmeye başlar.10 Bununla birlikte Ağustos 1915’te Suriye ve Filistin 
dâhilinde Arap ihtilâlcilerinin gizli teşebbüslerinin ortaya çıkması üzerine 
4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Çanakkale’de olup bitenleri yerinde görmek 
ve bölge halkına gerçeği anlatmak üzere Suriye, Filistin ve Lübnan’daki 
vilâyetlerden kendilerini temsil edecek ilim ve erdem sahibi kişileri seçerek 

5  İ. A. Gövsa, 1989, s. 8.

6  Ömer Çakır, Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, Ankara 2004. s. 41.

7  “Çanakkale Kahramanlığını Yaşatmak İçin Bazı Şairlerin Cepheye Gönderilmesi”, İkdam, 28 
Haziran 1331 [11 Temmuz 1915], s. l; Hamdullah Suphi “Gördüklerim”, İkdam, 15 Temmuz 1331 
[28 Temmuz 1915]. 

8  Bu heyet hakkında yazılan kitap ve makaleler şöyledir: Kassam Umumi Müşaviri Uryanizade 
Ali Vahid, Çanakkal’a Cephesi’nde Duyup Düşündüklerim, Darü’l-Hilafeti’l-İlmiyye-Necm-i 
İstikbal Matbaası 1332-1334,  olarak, Abdülkadir Karahan , “Bir Arap İlmi Kurulu Gözü İle 
Atatürk”, Hürriyet Gazetesi, 10-11 Kasım, İstanbul 1981, M. Naci Onur, “Çanakkale Savaşları 
ve Ali Vahid’in Eseri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 123, Aralık 1999, s. 149-164, 
Serpil Sürmeli “Çanakkale Cephesi’nde Arap İlmi Heyeti ve Uryanizade Ali Vahid Efendi’nin 
Anıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII, sayı 53, Temmuz 2002, s. 384-385; Yusuf 
Sağır, “Üryânîzâde Ali Vahid’in “Çanakkale Cephesi’nde Duyup Düşündüklerim” Adlı Eseri” 
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığıi Yıl: 11, Bahar 2013, Sayı: 14, ss. 159-178. 

9  Lokman Erdemir, Çanakkale Savaşı Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, Gökkubbe Yayınları, 
İstanbul 2009, s. 310.

10  S. Sürmeli,  2002, s. 377.
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İstanbul ve Çanakkale’ye gönderir.11 

Heyette beraber cepheye temsilcileri gönderilen dört gazeteden biri 
olan el Muktebes’in sahibi Muhammed Kürd Ali12 ise heyetin gönderilişinin 
esas sebebi olarak Cemal Paşa’nın sarsılan durumunu sağlamlaştırmak 
olarak açıklar:

“Cemal Paşa heyetin, devletin azametini gösteren manzaraları 
görmesini, gördüklerini ve işittiklerini Suriye’ye nakletmesini istiyordu. 
Gerçek şu ki Paşa’yı bu heyeti göndermeye sevk eden asıl neden, yapıp 
ettiklerini İstanbul’da devlet idarecileri önünde övmeleriydi. Cemal 
Paşa’nın durumu sarsılıyordu. Bu vasıta ile durumunu sağlama almak 
istedi.”13

Heyetin içinde bulunan el-Belağ, el-Ebabil, el-İkbal, el-Muktebes 
adlı Arapça gazetelerin sahipleri bir yıl sonra 1916 yılında bu gezinin 
teferruatını “el-Bi’setü’l-İlmiyye İlâ Dâri’l-Hilâfeti’l-İslâmiyye” (İslam 
Hilafeti Yurduna İlmi Yolculuk) ismiyle neşredeceklerdir.14

Heyetin İstanbul Yolculuğu 

Heyetin Çanakkale’ye gidişi 15 Eylül’de Şam’dan başlar. Buradan heyete 
katılanlar trenle önce Halep’e varılır. Burada heyete Beyrut ve Halep 
heyetleri de katılır. Halep Valisi Bekir Sami Bey tarafından misafir edilen 
heyetin başkanlığına 4. Ordu Komutanlığı adına heyete katılan, aynı 
zamanda 4. Ordu müftüsü ve Tetkikât-ı Şer’iyye Meclisi Reisi olan Esad 
eş-Şukeyrî Efendi seçilmiştir.15 Heyet, Halep’ten bir trenle 29 Eylül 1915’te 
ayrılır. Uzun bir yolculuk sonrası 6 Ekim 1915’te Eskişehir’e, 7 Ekim 1915’te 
İstanbul’a ulaşır.16 Heyet yolculuğu sırasında uğradığı şehirlerde üst düzey 
karşılanır heyetin yolculuğu şehirlerin yöneticileri tarafından İstanbul’a 
bildirilir.17

11 Cemal Paşa, Hatıralar: İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı Anıları, haz. Behçet Cemal, İstan-
bul: Çağdaş Yayınları, 1977, s. 218.

12 Daha geniş bilgi içi bkz. Cihaner Akçay, “Muhammed Kürd Alî” EKEV Akademi Dergisi, Yıl 15, 
Sayı 47, (Bahar 2011) s. 309- 322. 

13 Muhammed Kürd Ali, Bir Osmanlı - Arap Gazetecinin Anıları; çev. İbrahim Tüfekçi, yay. haz. 
Mustafa Demiray, Klasik Yayınları , İstanbul, 2006, s. 165.

14 Muhammed El-Bakır, Muhammed Kürd Ali, Hüseyin El-Habbal, Abdülbâsit el-Ünsî, eI-
Bi’setü’l-İlmiyye İlâ Dari’l-Hilâfeti’l-İslâmiyye, Beyrut, 1916. Bu eserin 127-141 sayfaları , genel 
hatları ile geniş bir özet olarak Prof. Dr. Abdül kadir Karahan tarafından “Bir Arap İlmi Kurulu 
Gözü ile Atatürk” başlığı altında yayınlanmıştır. Hürriyet Gazetesi, 10/11 Kasım 1981.

15  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s. 9.

16 Heyetin Halep’ten ayrılıp, İstanbul’a varıncaya kadar seyahati için bkz. eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s. 
9-26

17 Heyetin ayrılışı ile ilgili telgraf metni: İstasyon, Eskişehir, Suriye ‘ulemasından otuz bir zattan 
mürekkep heyet şimdi Eskişehir’den hareket eylediği arz olunur.  23/24 Eylül 1331, Mutasarrıf 
Refet, BOA, DH. EUM 4. Şube Dosya: 3 Gömlek 73,  Belge 1.
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Heyet,18 Pozantı’da vilayete göre Dımaşk (Şam), Beyrut, Halep ve 
Kudüs ve gazeteciler şeklinde dört gruba ayrılır.19 Bu ziyarete katılanların 
listesi dönemin gazetelerinde özellikle Donanma Mecmuası’nda geniş bir 
şekilde “Esad eş-Şukeyrî taht-ı riyasetinde bulunan Suriye Heyet-i İlmiye 
ve Edebiyesi atideki zevattan mürekkeptir” ifadesi ile verilir:

“Suriye Müftüsü Ebü’1-Hayr Abidin, Beyrut Müftüsü Mustafa Necâ, 
Halep Müftüsü Muhammed Abîsî, Kudüs-ü Şâfiiyye Müftüsü Tahir Ebü’s-
Suûd, Ayıntab Müftüsü Rıfat, Hayfa Müftüsü Muhammed Murad Efendiler.

Suriye Heyeti: Abdülmuhsin Üstüvânî, Atâ Aclânî, Abdülkadir Hatîb, 
Tacu’d-din, Tevfik Atâsî, Ahmed Geylânî, Muhammed ez-Za’l, Muhammed 
Halebî Efendiler.

Beyrut Heyeti: İbrahim Ali, Rıfat Tuffaha, Abdülkerim Uveydâ, Mehasin 
Ezherî, Abdurrahman Azîz, (Lübnan’dan) Şeyh Abdülgaffar Efendiler.

Halep Heyeti: Muhammed Habîb el-Âbîdî, Abdüllatif Haznedar, 
Bedreddin Na’sânî Efendiler.

Kuds-i Şerif Heyeti: Ali Rîmâvî, Selim Yakubî Efendiler.

Sahafiyye Heyeti: Beyrut’ta el-İkbâl gazetesi sahibi ve muharriri 
Abdülbasît Ünsî, Beyrut’ta el-Belâğ gazetesi sahibi ve muharriri 
Muhammed el-Bâkî, Şam’da Ebabil gazetesi sahibi muharriri Hüseyin 
Habbal, Şam’da el-Muktebes gazetesi sahibi ve muharriri Muhammed 
Kürd Ali Efendiler Hazretleri.”20 

Bu kişiler dışında ise heyete 4. Ordu Komutanlığı’ndan dört kişi 
kendilerine yolda mihmandarlık etmek üzere katılır.21

Heyet İstanbul’da 

Heyet, İstanbul’da Haydarpaşa İstasyonu’nda içinde nezâretlerden birçok 
resmî zevâtın bulunduğu karşılama komitesi tarafından itfaiye bölüğü ve 
bandonun olduğu bir törenle karşılanır.22 Heyetin 06.30’da istasyona gelişi 
ve karşılanması Tanin Gazetesi’nde şöyle anlatılmaktadır:

“Çanakkale Dâru’l-harbi’ni ziyâret etmek ve oradaki kahramanların 
menâkîb, şecaat ve besâletini bizzat görmek için Suriye’den geleceğini 
dünkü nüshamızda mufassalan yazdığımız heyet-i mahsusa, dün saat 
6.30’da trenle Haydarpaşa’ya muvâsalât etmiş, çeşitli bakanlıklardan 
temsilî gelen memurlar tarafından karşılanmış, bir bölük itfaiye ile bir 
bando-yu mûsikiye istasyonda heyet-i mahsûsanın vürûdunu intizar 

18 Tanin, 18 Kasım 1915, [5 Teşrinisani 1331] s. 2. Ayrıca Suriye’den gelen heyetin fotoğrafı için 
Bkz. Servet-i Fünûn’un kapağına da basılmıştır. Servet-i Fünûn, 1274, 5 Teşrinisani 1331 [18 
Kasım 1915].

19  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s. 19.

20 “Suriye Heyet-i İlmiye ve Edebiyesi Donanama Cemiyeti’nde”, Donanma, No: 110-62, 1 Teşrîn-i 
evvel 1331 [14 Ekim 1915], s. 979.

21  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s. 9, 10, 19.

22  L. Erdemir, 2009, s. 310.
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eylemekte idi.”23

Törenden sonra heyet üyeleri, kendileri için Sirkeci’de hazırlanan Şahin 
Paşa Konağı’na getirilmiş ve burada İstanbul’da kaldıkları sürece ziyaret 
edilecek önemli şahıs ve yerleri gösteren 4 sayfalık yazılı bir program 
verilir. Ayrıca heyete İstanbul’daki programları boyunca kendilerine 
refakat edecek sekiz de mihmandar tayin edilir.

Heyetin İstanbul’daki programları boyunca kendilerine refakat 
edecek sekiz kişinin isimleri ise şöyledir: Başkan: Kaymakam Cevad Bey 
İstanbul Merkez Kumandanı, Başkan Yardımcısı: Erkan-ı Harb Yüzbaşı 
Tevfik Bey, Harbiye Nezareti’nden: Mülazım Ahmed Muhtar Bey Merkez 
Kumandanlığı’nda mu vazzaf, Meşihatten: Vahid Bey Umumi Kassam 
Müşaviri, Dâhiliye’den Doktor Fuad Bey, İttihat Terakki Merkezi’nden: 
Nesimi Sarim Bey, Şehir Emniyetinden Bayezid Daire Müdürü Raif Bey, 
Polis Müdüriyetinden Siyasî Kısım Müdürü Cemal Bey’dir.24

Heyet İstanbul’a geldikten iki gün sonra cuma namazını Hamidiye 
Camii’nde kıldıktan sonra Sultan Mehmet Reşad ile Yıldız sarayında 
görüşeceklerdir. Uzun süren bu görüşmede heyet adına Esad eş-Şukeyrî 
konuşur.25 Tanin Gazetesi’ne göre Sultan Reşad heyete şu şekilde hitap 
eder: 

- “Çanakkale’ye gitmek istiyor musunuz? Suâlini îrad buyurdular. 
Bütün heyet:

- “Evet, gideceğiz!” cevabını verdi. Bunun üzerine zât-ı şâhâne :

- “O halde gidiniz, sizin oraya muvasalatınızda ahvâlin daha ziyâde 
kesb-i sükûn edeceği me’müldür” buyurdular”.26

Heyet İstanbul’da 10 gün kalır. Bu süre boyunca resmî makamları, 
fabrikaları, medreseleri, bazı nezâretleri, şehitlikleri ve yetimhaneleri, 
askeri ve arkeoloji müzelerini ziyaret eder27. Bu ziyaretlerin biri de İstinye 
koyunda bulunan Yavuz ve Midilli muharebe gemileridir.28 

Heyet bu süre zarfında Dâhiliye, Bahriye ve Harbiye nezâretlerini de 
ziyaret eder. Kendilerini Harbiye Nezâreti’nde, kendi ifadeleri ile İslam ve 
devlet kahramanı Enver Paşa karşılar. Enver Paşa ile siyasi bazı hususları 
konuşurlar. Bu konuşmanın sonunda ise Enver Paşa heyete şöyle der: 
“Şimdiye kadar Allah bizi mahcup etmedi, inşallah bundan sonra da 

23  “Suriye Heyet-i Edebiyesi”, Tanin, 25 Eylül 1331 [8 Ekim 1915].

24  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 26-28; L. Erdemir, 2009, s. 311.

25  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 30-31

26  “Suriye Heyet-i İlmiye ve Edebiyesi”, Tanin, 26 Eylül 1331 [9 Ekim 1915], s. 3. 

27  Heyetin İstanbul’daki faaliyetleri için bkz. eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 26-115; Suriye heyetinin ge-
zisinin tafsilatı, nutuklar vs için bkz. “Suriye Heyet-i Edebiye ve İlmiyesi” Tanin, 26 Eylül 1331 
[9 Ekim 1915], s. 3; Tanin, 11 Ekim 1915, [28 Eylül 1331]; Tanin, 29 Eylül 1331 [12 Ekim 1915], 
s. 3; “Suriye Heyetinin Dâire-i Bahriye’yi Ziyâreti”, Tanin, 30 Eylül 1331 [13 Ekim 1915]; Suriye 
Heyet-i Kiramının Daire-i Bahriye’yi Ziyâreti, Sabah, 30 Eylül 1331 [13 Ekim 1915].

28  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 36.
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etmez.”29 Ayrıca heyet üyelerinin bir kısmı, İstanbul’da bulunduğu sürece 
Cuma günleri büyük camilerde vaaz ve hutbeler ile halkı içinde bulunulan 
şartlar hakkında bilgilendirmişlerdir.30 

Heyetin Çanakkale Cephesi’ni Ziyareti

On gün sonra heyet, 17 Ekim 1915’de Sirkeci’den kalkan özel bir vapurla 
Çanakkale’ye hareket eder, geceyi Tekirdağ’da geçiren heyet 18 Ekim öğlen 
2’de Akbaş İskelesi’ne varır.31 

Heyetin Akbaş İskelesi’ne çıkışından itibaren seyahat sırasında 
kendilerine mihmandarlığı Ali Vahid Efendi yapacaktır.32 Ali Vahid Efendi 
heyetle olan seyahatini ise Çanakkale Cephesi’nde Duyup Düşündüklerim 
adlı eserinde kaleme alır.33 Ali Vahid Efendi heyet ile birlikte Akbaş 
limanına çıkışı sırasında ilk dikkatini çeken şey şehit kabirleri olur. Heyet 

29  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 58.

30  Bu günkü Cuma hutbeleri; Fatih Cami-i Şerifi’nde, Şam Emeviye Cami-i Şerifi hatîb-i evve-
li Abdulkadir Hatip efendi; Eyüb Cami-i Şerifi’nde, Haleb Emevi Cami-i Kebiri hatîb-i evveli 
Hazinedârzade Abdüllatif Efendi; Sultan Selim Cami-i Şerifi’nde, Haleb müftüsü Ağabeysizâde 
Mahmut Efendi; Bayezit Cami-i Şerifi’nde, Ekâbiri muhaddisinden Meşhur Şeyh Bedrettin 
Efendi’nin mahdumu Tacuddin Efendi; Ayasofya Cami-i Şerifi’nde, Yafa ulemâsından Selim 
Yakubî Efendi; Yeni Cami-i Şerifi’nde, Trablusşam ulemâsından Abdulkerim Uveyda Efendi; 
Süleymaniye Cami-i Şerifi’nde, Hıms/Humus ulemâsından Ünaszâde Tevfik Efendi; Galata 
Pera Altı Cami-i Şerifi’nde, Kudüs ü Şerif Şafiî Müftüsü Tâhir Ebu’s-Suud Efendi; Beşiktaş Si-
nan Paşa Cami-i Şerifi’nde, Hayfa Müftüsü Mahmut Murad Efendi. Bâlâdaki cavami-i şerifte 
Dersaadet’de bulunan Suriye Heyet-i ilmiyesi erkanından muherrerü’l-esâmi, zevât-ı kirâmın 
Cuma hutbelerini kıraat edecekleri müstehbârat-ı hususiyelerimizdendir. Sabah, 2 Teşriniev-
vel 1331 [15 Ekim 1915], s. 4, L. Erdemir, 2009, s. 311-312.

31  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s.l 16. 

32  Uryânîzâde Ali Vahid (Ali Vahid Uryânî) 1879’da İstanbul’da doğdu. İlk tahsilini Haseki’de 
Evliya Mekteb-i İbtidaiyesinde yaptı.1904’te Beyazıt Camii Dersiamlarından Hadimî Hasan 
Efendi’den icazet aldı. İlk vazifeye 23 Haziran 1895’te Meşihat Sicill-i Ahval Şubesi Katibi 
olarak başladı.30 Mart 1910-25 Mart 1911 tarihleri arasında Eyüp Kadılığında bulundu. 23 
Kanun-ı evvel 1330’da Muhallefat-ı Umumiye Kassamlığı Müşavir-i Saniliğine atandı.1921’de 
Ankara Sultanisi Ulum-ı Diniye Muallimliğine, 1923’te Şura-yı Evkaf Âzâlığı’na, 1925’te ise 
Diyanet İşleri Reisliği Hey’et-i Müşavere Âzâlığı’na tayin edildi. Bu görevde iken Köy Hocası 
adlı bir dergi çıkardı.1932’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı ise de yine talebi üzerine 1937’de 
tekrar aynı göreve tayin edildi.Bu görevde iken 21 Temmuz 1940 tarihinde Ankara Numune 
Hastanesi’nde vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Asker İlmihali (1939); Vücut Sağlığı; 
Köy Hatibi; Köylü İlmihali, Türkçe Hutbeler (1928) Daha geniş bilgi için bkz. Diyanet İşle-
ri Başkanlığı Biyografik Teşkilat Albümü (1924-1989), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 
1989, s.60; Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. l, İstanbul 1980, s.317-318

33  Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim: Ali Vahid’in eseri gezi yazısı mahiyetinde olup 
36 sayfalık küçük bir kitaptır. Kitabın son sayfasında “Tarih-i tahrir 12 Kânûn-ı evvel 1331” 
notu vardır. Bu nottan anlaşıldığı üzere 1915 yılında yazılan eser, ancak 1916 yılında kitap ola-
rak basılabilmiştir. Kitabın kapağındaki “Hasılatı tamamen Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti’ne Ait-
tir” ifadesinden anlaşıldığı gibi Uryânîzâde, kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamını 
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağışlamıştır. Kassam Umumi Müşaviri Uryanizade Ali Vahid, 
Çanakkal’a Cephesi’nde Duyup Düşündüklerim, Darü’l-Hilafeti’l-İlmiyye-Necm-i İstikbal 
Matbaası 1332-1334, Eserin neşirleri ve tahkikleri için bkz. M. Naci Onur, “Çanakkale Savaşları 
ve Ali Vahid’in eseri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 123, Aralık 1999, s. 149-164’de 
çevirisi yapılmıştır. İkinci olarak Yusuf Sağır, “Üryânîzâde Ali Vahid’in “Çanakkale Cephesi’nde 
Duyup Düşündüklerim” adlı eseriN Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 11, Bahar 2013, 
Sayı: 14, ss. 159-178’de yeniden gözden geçirilerek çevirisini yapmıştır. 
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5. Ordu karargâhına gitmeden şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna 
Fatiha okur. Heyetin mihmandarı bu manzara karşısında “Çanakkale 
Cephesi’ni ziyaret edip de susmak, gördüklerinden bahsetmemek 
insanın elinden gelmez” demekten kendini alamaz, o anki duygularını ise 
şöyle nakleder: 

“Düşünmemek, müte’esir olmamak kâbil mi? Dünyanın bugünkü 
velvelesine karşı sâkin ve sâkit yatan şu mübarek vücudları düşünerek 
uzaklara baktım. Onların köylerini, kasabalarını; evlerini, mahallelerini, 
analarını, babalarını, çocuklarını hep görür gibi oldum. Gittikçe te’essürüm 
arttı. Yavaş yavaş hissiyâta kapılmaya başladım. Lakin o esnada üstüste 
gelip yerleri titreten top gürültüleri muhafaza-yı vatan uğrunda acı-tatlı 
herhalde büyük fedâkârlıklar icab ettiğini ihtar edince kendime gelerek 
önüme baktım, gördüm ki ikindi güneşi kabirlerin üstünü altınsuyu ile 
yaldızlamış... Biz hâlâ okuyor idik.” 34

Öğleden sonra 5’de ise 5. Ordu komutanı Liman Paşa ordu karargâhında 
heyetle görüşür. Ertesi gün 19 Ekim ise Kurban Bayramı’dır. Çanakkale’ye 
Kurban Bayramı arifesinde gelen heyet, bayram namazını askerler ile 
birlikte çam ağaçları arasında kılır. Namazı, Trablusşam ulemasından 
Şeyh Abdülkerim Uveydâ kıldırmış; askere, yapılan işin İslam Âlemi’ndeki 
değerini ve Allah yolunda cihadın önemini ihtiva eden, Ali Vahid Efendi’nin 
ifadesi ile “Zemin ve zaman itibariyle Âlem-i İslam’da irâd olunan büyük ve 
mühim bir hutbe…” okur.35 Hutbede cephedeki mücadelenin ehemmiyeti, 
bugünün mutlu bir bayram olduğu, millet ve din düşmanlarının zelil 
ettirildiği, Allah Rasulü’nün kendileri ile ümmet olarak iftihar edeceğinden 
bahseder.36

Bayramlaşmalardan sonra cepheyi gezmeye başlayan heyetin o günkü 
ziyâreti Seddülbahir Bölgesi’dir. Ertesi gün Ağır Mecrûhîn Hastanesi’ni 
ziyaret eden heyet, buradaki manzaradan çok etkilenir. Hastane ormanın 
içinde, düzenli ve intizamlıdır. Bu ziyaret sırasında ordu komutanı Liman 
Paşa’da vardır.37 Yaralıların metanetinden etkilenen Ali Vahid Efendi 
duygularını samimane bir şekilde etmekten çekinmez:

“Mecrûhları ziyârete başladık. Hepsi ağırca idi. Şöyle iki tarafa bir 
baktım. Hep hızlı soluklardan omuzlar kalkıp iniyor. Görülüyor ki hepsi az 
çok muzdarip. Böyle iken hiç halinden şikâyet eden yok. Hepsi ızdırabını 
ketme çalışıyor. Lakin yüzlerinden belli ki kımıldayacak, duracak halleri 
yok. Hepsi bîtab. Ben artık bunların yüzüne bakamıyordum. Böyle 
fedâkâr gazilerin huzuruna varmaya kendimde bir liyakat göremiyordum. 
‘Vallahi’ onlardan utanıyor, sıkılıyordum. Öyle onların büyüklüklerine 

34  Ali Vahid Efendi, 1332, s. 3-4.

35  Ali Vahid Efendi, 1332, s. 9. 

36  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, 117-120.

37  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 126.
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karşı ben ne yüzle, hangi bir fedakârlığımla vatana istihkak iddiasında 
bulunabilecektim.”38

Mustafa Kemal’i Cephede Ziyaret

Heyetin cephedeki en önemli ziyâreti, Anafartalar Grubu’na olacaktır. 21 
Ekim 1915 Perşembe günü Anafartalar Grubu’nda sabah erkenden ziyaret 
eden heyeti karşılamak için bir gün öncesinden hazırlık yapılır. 

Heyeti, AnafartaIar Grubu Erkân-ı Harb Reisi Binbaşı İzzeddin Bey, 
Kumköy’de bir süvari bölüğü ve 26. Tümen’in tamamının katıldığı büyük 
bir resmî törenle karşılamış, burada heyet başkanı ile bir süre yürür.39 
Yapılan bu tören Ali Vahid Efendi’nin ifadesi ile tarifi mümkün olmayan 
güzelliktedir:

“O grupta bu heyet bir gün yaşadı ki, dünyada tarif kabul etmez. İstikbâl, 
hüsn-ü kabul, mihmannevazlık olsa da Allah için bu kadar olur. Geniş bir 
sahada Halep Fırkası’na mülaki olduk.”40

Heyet, Mustafa Kemal, komutanlar ve yüksek rütbeli subaylar tarafından 
karargâh önünde köy halkı da olduğu halde karşılanır. Halep tümeni hep 
bir ağızdan heyeti selamlar, Beyrut Müftüsü Mustafa Necâ Efendi burada 
cihat ve cihadın dinî ve dünyevî açıdan önemi hakkında bir konuşma 
yapar. Bu konuşmada Çanakkale Cephesi’nde savaşanların yaptıkları işin 
mukaddes olduğunu, bunu görmek üzere geldiklerinden bahsedecektir.41

Ali Vahid Efendi seyahatini anlattığı eserinde42 Mustafa Kemal için: 

“Bu gurubun kahramanı Mustafa Kemal Bey’e, bu büyük kumandana 

38  Ali Vahid Efendi, 1332, s. 9; L. Erdemir, 2009, s. 318.

39  İzzettin Çalışlar, On Yıllık Savaşın Günlüğü: Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları, haz. 
İsmet Görgülü, İzzeddin Çalışlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997, s.122.

40  Ali Vahid Efendi, 1332, s. 19.

41  eI-Bi’setü’l-İlmiyye, s. 136-139. Bu hitabın Türkçesi daha sonra Sebilürreşad Dergisi’nde neş-
redilmiştir. Sebilürreşad, 29 Teşrinievvel 1331 [11 Kasım 1915], c. 14, s. 102-103.

 Hitabenin Metni aşağıdadır:
 Hitabe: Beyrut Müftüsü Kibar-ı Ulemadan Mustafa Neca Efendi Hazretleri tarafından 

Anafartalar’da asakir-i İslamiyye karşı irad buyurulan hitâbe-i belîğanın tercümesidir.
 Ey muhterem Kumandanlar, Fedakâr Zabitler, Kahraman Askerler,
 Allah’ın selam ve nusretine mazhar olunuz. Te’yid-i İlahiye’ye mazhariyetini candan, yürekten 

temenni etmekte olduğumuz emirü’l-mü’minin Efendimiz Hazretleri Fi-sebili’l-lah cihad ilan 
etti ve Din-i Mübin’in muhafazası şu vatan-ı mukaddesenin müdafaası için Müslümanları nefir-
i âm sureti ile kıyamın emir buyurdu. 

42  Uryânizâde Ali Vâhid’in Çanakkal’a Cephesi’nde Duyup Düşündüklerim, adlı eseri Ömer Çakır 
tarafından “Türk Edebiyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İsminin Yer Aldığı İlk Manzum ve 
Mensur Esere Dâir” adlı makalesinde Mustafa Kemal’den ilk defa bahsedilen kitap olarak belir-
tilmektedir. (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. 17, Sayı: 49, Mart 2001, s.119-130) Hâlbuki 
heyetin seyahatini kaleme alan gazetecilerin yazdığı eI-Bi’setü’l-İlmiyye İlâ Dari’l-Hilâfeti’l-
İslâmiyye adlı eserin muhtelif yerlerinde Mustafa Kemal ismi geçmekte, heyetin Anafartaları 
ziyareti teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu çalışmada da gösterildiği üzere heyet üye-
lerinden iki kişi Mustafa Kemal hakkında birer kaside söylemişlerdir. eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, 
s.130-141.
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bütün İslâmlar ve müttefiklerimiz medyûn-ı şükrândır. Anafartalar’ın en 
nâzik bir zamanında Mustafa Kemal Bey’in aldığı tertîbât ve tertîb ettiği bir 
hücûm sâyesinde Boğaz büyük bir tehlikeden kurtulmuştur.

Hey’et-i İlmiye bu zât-ı şerîfe esâsen ani’l-gıyâb gönül vermişti. 
Memdûhları öyle bütün kemâlâtıyla karşılarında tecellî edince hepsi bülbül 
oldu, şakıdı. Her biri hissiyâtını bir başka şekilde meydâna koydu. Mustafa 
Kemal Bey de bi’l-mukâbele beyân-ı ihtisâsât ederek hey’eti büsbütün 
kendine meftûn etti.” 43

ifadeleri ile Mustafa Kemal için Anafartalar Kahramanı ibaresini ilk 
kullananlardan olur. 

Karargâha dönülmüş Mustafa Kemal’in sofrasında yemek yendikten 
sonra hatipler ve şairler söz alarak uzun ve mensur şiirler okumuşlardır. 
Hüseyin el-Habbal “Ey Mustafa’ Adıyla…” şeklinde başlayan şiirini Şeyh 
Abdülkerim Uveyda, “Ey yüceliğin Kemali, kişi yaptığıyla anılır” mısraları 
ile başlayan Mustafa Kemal Bey’i, onun kahramanlılarını ve İslâm Âlemi 
için ifade ettiği anlamı belirten kasidelerini takdim ederler:

Ey Mustafa! Adıyla müsemma olan, azizliğin bir örneği olarak bu ad 
sana yeter.

Sen Allah yolunda sapkınlara karşı gerçekten hakkıyla savaştın.

Dağlar ve tepeler arasında onları yerkürenin güzelliğinden mahrum 
ettin.

Onlara bayat ekmeği tattırdın, bozuk şarabı içirdin.

Onların zulüm bayraklarını indirdin, hilâl bayraklarını yükselttin.

Muhammed’in dinine gecenin karanlıkları, gündüzün aydınlıkları 
içinde yardım ettin.

Kuşkusuz sen Mustafa’sın, seçilmişsin, mükemmelliğin kardeşisin.

Hüseyin el-Habbal44 

“Ey yüceliğin Kemali, kişi yaptığıyla anılır

Sonsuza dek senin adın anılacak ve sana şükran duyulacak

Sen vatana eski şanını, şerefini iâde ettin.

Bize ise senin gibi biriyle övünmek düşer.

Kelime-i tevhitlerle mütecavizlerin ordularını kırıp geçirdin

Tekbir getirerek kılıcınla düşmanların başını uçurdun-

Tekbirle düşman ordularını dağıttın

Azminle onların bütün siperlerini yıktın, güçlerini bitirdin-

43  Ali Vahid Efendi, 1332, s.19

44  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s.139.
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Kılıcın düşmanın başında tekbirler getirmekte

O azim ki Anter’in şu sözünü hatırlatmaya değer:

Zamanın afetlerini unutsunlar, o ne baskınlardı-

Sorun zamana kaç saldırı oldu diye

Ölüm afetlerde kol gezerken bertaraf ettin saldırıları

Şayet zifiri karanlığı sarsılmaz bir azimle parçalasaydım “

O kayan bir yıldız olarak giderdi”

Eğer Hindenburg başkumandansa

Ey Kemal! Sen ondan hiç geri değilsin.

Ey kumandanların seçkini! Zaferin daim olsun

Ve senin kılıcın düşmanların başında dolaşsın dursun

Tarih seni ebedi olarak anacak

Bunlar nur ve övgü sözleriyle yazılacak

Sen hilâlin gölgesinde hep muvaffaksın

Ve yüzün zaferlerle hep parlayacak

           Şeyh Abdülkerim Uveydâ

Mustafa Kemal heyete büyük bir ihtiram göstermiş, karşılarken 
selamlar, çay ve kahve ikramında bulunur. Heyet, Mustafa Kemal ile 
sohbet halinde Anafartaların zirvesine çıkar. Buradan cepheyi ve denizdeki 
gemileri düşman cephesini izlerken Mustafa Kemal heyete Anafartalar 
çıkarması hakkında bilgiler verecektir.45 

Heyet başkanı daha sonra, bir saat süren Türkçe bir konuşma yapar. 
Bu konuşmada ordunun Gelibolu’daki başarısına ve onlarla birlikte bu 
başarıda en büyük payın Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’e ait 
olduğunu belirtir. Mustafa Kemal de buna bir konuşmayla cevap vermiş 
ve heyet tarafından alkışlanmıştır. Heyet, öğlen yemeğini yedikten sonra 
altı gruba ayrılarak savaş hattını gezer46. Akşam tekrar merkez karargâha 
dönen heyet, 22 Ekim 1915 Cuma günü, Boğaz’ın karşısına geçerek 
Çanakkale şehrini de ziyaret edecektir.

İstanbul’a Dönüş

Heyet Çanakkale şehrini ziyaretten sonra Gelibolu’ya, buradan da 
Akbaş’tan bindikleri vapur ile İstanbul’a dönecektir. Heyetin İstanbul’dan 
Suriye’ye dönüşü ile ilgili her iki eserde başka bilgi yoktur. 

45  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s. 127-128. Bu seyahat ve heyetin Mustafa Kemal ile görüşmeleri Abdül-
kadir Karahan, Hürriyet Gazetesi (10-11 Kasım 1981) “Bir Arap İlmi Kurulu Gözü İle Atatürk”, 
başlığı ile anlatılmıştır.

46  eI-Bi’setü’l-İlmiyye…, s 129.
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Heyetin İstanbul’dan memlekete dönüş masrafını ödenmesi önemli 
bir sorun olur. Heyetin yol masrafı ise daha sonra sorun olacak, ödenmesi 
için devletin kurumları arasında yazışmalar yapılır. Heyetin Tarsus, Adana 
Ma’mure’ye dönüş 4.892,15 Kuruşluk (başka bir belgede 8.131 Kuruşluk) 
masrafı 20 Nisan 1332 tarihli Dâhiliye Nezareti’nden istenir. Aynı yazıda o 
zaman henüz açılmayan arabalarla geçiş masrafı da istenecektir.47 

Sonuç

Heyet İstanbul’da bir süre daha kaldıktan sonra Suriye’ye dönecektir. 
Burada çalışmamızın esasını ilgilendiren heyetin sosyal hayata dair 
izlenimlerine ilgili yerlerde değinilmeye çalışılacaktır. Heyet üyelerine ise 
28 Ekim 1915 tarihinde gümüş liyakat madalyaları verilir.48

Heyetin bu seyahatinin en önemli sonucu ise  Çanakkale Cephesi 
hakkında heyetin yazdıklarıdır. Seyahatin 1916 yılında başlayacak Arap 
isyanına olan etkisi ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte seyahat 
sonrası gerek Ali Vahid Efendi’nin gerekse heyetteki gazetecilerin yazdığı 
kitaplar harp edebiyatının önemli mahsullerinden olmaktadır. 

Özellikle bugün hala Türkçeye tercümesi yapılmamış eI-Bi’setü’l-
İlmiyye İlâ Dari’l-Hilâfeti’l-İslâmiyye adlı eserin ihtiva ettiği konular 
önemlidir. Öncelikle seyahat sırasında Anadolu coğrafyasının tasvirinden 
dönemin İstanbul’u ve Çanakkale’sini anlatması bakımından önemlidir. 
Özellikle kitaptaki hitabeler ve ikisi Mustafa Kemal Bey’e olmak üzere 
yazılmış diğer Arapça kasideler önemli birer edebi mahsuldür. Seyahate 
katılanların Çanakkale’de savaşın en düşük yoğunlukta olduğu bir 
zamanda gitmiş olmaları da göz önünde bulundurulunca savaşa dair bir 
anlatım yoktur. Seyahatin Osmanlı iç kamuoyuna karşı da bir propaganda 
amacı olması ayrıca incelenmesi gereken bir durumdur. 

47  BOA,  DH. EUM 4. Şube Dosya: 6 Gömlek 49; BOA, DH. EUM 4. Şube Dosya: 13 Gömlek 23.  

48  “Taraf-ı samii-i hazreti sadaret-penahi, 19 Zilhicce 1333 tarihli ve otuzbir adedli tezkere-i 
aciziyye zeyildir. Suriye Filistin Hey’et-i İlmiyesi a’zasından olup taltif-i ali-i tacdâr a’zamı ile 
kamyâb buyurulmaları zımmında mukaddema esâmisi i’şar olunan zevatın meyanına sehven 
idhal edilmemiş olduğu anlaşılan Ebâbil Gazetesi müdürü Hüseyin Habbal Efendi’nin dahi 
gümüş liyakat madalyasıyla taltifi hakkında tanzim olunan irade-i seniyye…” 24 Teşrini evvel 
1331, BOA, İTA, İrade no.53, 29 Z 1333.
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Ek 1: Suriye Heyeti’nde bulunan gazetecilerin yazdığı el-Bi’setü’l-İlmiyye ilâ Dâri’l-Hilâfeti’l-İslâmiyye 
adlı eserin ilk sayfası.

Ek 2: Heyetin geri dönüş masraflarının ödenmesine dair yazılar.

BOA,  DH. EUM 4. Şube Dosya: 6 Gömlek 49

Ekler
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Ek 3: Heyet üyelerinden Hüseyin Habbal’a da gümüş liyakat madalyasının verilmesine dair yazı.

Ek 3: Heyet üyelerinden Hüseyin Habbal’a da gümüş liyakat madalyasının verilmesine dair yazı.

BOA, İ.TAL 1333 / Z – 53.

BOA, DH. EUM 4. Şube Dosya: 3 Gömlek 73,  Belge 1.
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Ek 5: el-Müktebes Gazetesi sahibi Muhammed Kürd Ali ve heyetin başkanı Esad eş-Şukeyrî

Ek 6: Suriye İlmi Heyeti.
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Syria Scientific Delegation’s Trip to Istanbul and Gallipoli

Lokman Erdemir

Abstract

The first thing comes to mind about Gallipoli Battles is the defeat of British and French Navies by 
The Ottoman Artillery on 18th March,1915 or  the landing action to the several points in Gallipoli 
on 25th April 1915.

Human is the most important element of the Dardanelles Campaign. Because it is a fight in the 
front line and, of course, is the most important element of was a human. The struggle brought on 
by the soldiers during the war was as important as the war behind the lines as political, economic 
and social situations.

Both the soldiers in the frontline and the people behind the lines should be kept highly motivated. 
The Ottoman Empire also tried a number of measures in this matter and let the journalists, artists 
and the most famous writers of the era to visit the frontlines in order to motivate the soldiers, to 
demonstrate the nation that everything was all right in the frontlines. Also sometimes the Empire 
organized this kind of actions itself. One of them was called the delegation of Syria or Arab Scholars 
which was created from Syria and the surrounding places.

Keywords: First World War, Gallipoli Campaign, Syria, Scientific Delegation

Suriye İlmî (Edebi) Heyeti’nin İstanbul ve Çanakkale Seyahati  

Lokman Erdemir

Özet

Çanakkale Muharebeleri denince akla ilk 18 Mart 1915’de Türk kara topçusunun İngiliz ve Fransız 
donanmalarını mağlup etmesi ya da 25 Nisan 1915 sabahı Gelibolu Yarımadası’nın muhtelif 
yerlerine yapılan çıkarma harekâtı gelir. 

Çanakkale Cephesi’nde yaşanan bir savaştır ve savaşın da en önemli unsuru insandır. Cephe 
hattında askerin verdiği mücadele kadar cephe gerisinde savaşın getirdiği siyasi, iktisadi ve içtimai 
durum da bir o kadar önemlidir. 

Bir zafer için cephede askerin, cephe gerisinde de halkın moralinin en yüksek seviyede olması 
gerekmektedir. Osmanlı Devleti de bu hususta bir takım tedbirler almıştır. Bu amaçlar cepheyi 
gazeteciler, yazar, ressam, gazetecilerin ziyaretini sağlamış, bazen de bu ziyaretleri organize 
etmiştir. Organize edilen bu ziyaretlerden biri de Suriye ve çevresinden oluşturulup Çanakkale 
Cephesi’ne gönderilen “İlmî Heyet”tir.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Suriye, Suriye İlmi Heyeti
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Kırım Göçlerinin Sonuçları: 
Mecidiye Kasabası Örneği

Kemal Kahraman

Dr., Millî Saraylar Başkanlığı

I-Giriş

2006 yılında Romanya’nın Mecidiye şehri kuruluşunun 150. Yılını kutladı. 
Aynı yıl Dolmabahçe Sarayı da açılışının 150. Yılını kutlamıştı. Bu bir 
rastlantı değildi. Ortak bir paydaları vardı. Her ikisi Sultan Abdülmecid 
tarafından inşa ettirilmişti. O zaman bir heyetle birlikte Dolmabahçe 
Sarayına kadar gelen Mecidiye Belediye Başkanı, bizleri kutlamalara davet 
etmişti. Aynı zamanda benden Mecidiye kasabasıyla ilgili Osmanlı arşiv 
belgelerini bulma konusunda yardımcı olmamı istemişti. Kuruluş belgesini 
şehrin en büyük meydanında bir kitabeye yazmak istiyorlardı. Romen 
belediye başkanının bu ilgi ve yakınlığı, Osmanlı tarihini sahiplenmesi, 
beni konuyu araştırmaya teşvik etti. Esasen biz Dolmabahçe Sarayı 
çerçevesinde bir Sempozyum düzenlemiştik. Sempozyum sırasında, Sultan 
Abdülmecid’in eserleri arasında Romanya’da bir şehir bulunduğu ve adının 
orada yaşadığı konu edilmemişti. 

Esasen bu konuda Kemal H. Karpat kapsamlı bir çalışma yapmış 
ve aşağıda değinileceği gibi kuruluşla ilgili padişah iradesini devlet 
arşivlerinden bulup çıkarmıştı. Üstelik ünlü tarihçi, hem çocukluğunu 
Mecidiye’de geçirmesi, orada eğitim görmesi, hem de bu şehirle ilgili 
önemli çalışmalara imza atması nedeniyle, tıpkı Sultan Abdülmecid gibi 
Mecidiye’nin fahri hemşehrisi ilan edilmişti. Aslında fahri değil bizzat 
hemşehri durumundaydı. Türkiye ile yakın bağlantı kurmaya önem veren 
Mecidiye Belediyesi, 2004 yılında Yalova ile kardeş şehir olmuştu. 

Mecidiye şehriyle ilgili yaptığım araştırma ve okumalar, bu şehrin 
gözümdeki önemini daha da artırdı. Burası Kırım kültürünün Dobruca 
bölge kültürüyle harmanlandığı ve ortaya oldukça gelişmiş bir bileşimin 
çıktığı yerdi. Kurulduğu zamandan itibaren bu şehir önemli bir kültür ve 
ticaret merkezi olma özelliğini korudu. Osmanlı ve Romanya yönetiminde 
farklı kültürlerin bir arada uyumlu yaşayışına örnek teşkil etti. Osmanlı 
devrinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olduğu gibi, Romanya 
döneminde Balkanlardaki Türk İslâm kültürünün önemli bir sığınağı olma 
özelliğini korudu. 
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Bulgaristan’daki Şumnu’da faaliyet gösteren Nüvvab Mektebi gibi 
Mecidiye Semineri okulundan, bölgenin ihtiyacı olan din adamlarının 
yanında ünlü aydınlar, bilim ve siyaset adamları yetişti. Balkanlarda Türk 
kültürünün günümüze kadar yaşamasında önemli rol oynadı. Mecidiye, 
aynı zamanda büyük göçlerin, büyük acıların yaşandığı bir bölgenin 
merkezinde yer aldı. Kırım’dan Dobruca’ya, oradan aşağıya Anadolu’ya 
doğru göçmen akımı hiç sona ermedi. Bugünlerde Kırım’da yaşanan 
sıkıntılar düşünülürse, pek sona ereceğe de benzemiyor. 

II-Göçlerin Arka Planı
Sultan Abdülmecid devrinde Avrupa devletleri ile ittifak halinde Rusya 
ile savaşmış olan Osmanlı Devleti, Kırım’da yaşanan bu büyük savaş 
sonucu Kırım Tatarlarının Osmanlı Devleti’ne doğru olan hicretine engel 
olamadı. Esasen bu büyük göç, ilk defa yaşanan bir şey değildi. Çarlık 
Rusyası’nın sürekli ilerlediği ve Osmanlı hakimiyetinin zayıfladığı süreçte 
daha önce de göç dalgaları yaşanmış durumdaydı. Anadolu’nun birçok 
yerinde XV. Yüzyıldan itibaren göç eden ve yerleştirilen Tatarların izlerine 
rastlanmaktadır. (1) Bunların bir kısmını daha eskilere dayanan Kazan 
Tatarları oluşturmakla beraber Kırım Tatarları’nın nüfus hareketi daha 
büyük boyutlardadır.  

Kırım’dan kapsamlı göç dalgasının Sultan Birinci Abdülhamid devrinde 
gerçekleşen Küçük Kaynarca Anlaşması ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakından 
sonra başladığını söyleyebiliriz. O sırada henüz Karadeniz Türk gölüydü. 
1770’de Çeşme önlerinde Osmanlı donanmasını yakan Rus donanması 
İngilizlerin de yardımıyla Baltık denizi ve Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e 
girmişti. Osmanlı ordusu sayıca üstün olduğu halde Rus ordusuna 
yeniliyor. Rusya Osmanlı Devleti’nin bu zayıf durumundan yararlanarak 
Kırım’ı ilhak ediyor.  Sultan III. Mustafa kederinden ölüyor. Yerine geçen 
I. Abdülhamit 1774’te Küçük Kaynarca Anlaşması’nı onaylıyor. Anlaşmaya 
göre Kırım bağımsızlık kazanıyor. İlk defa Karadeniz Türk gölü olmaktan 
çıkıyor. Osmanlı İlk defa savaş tazminatı ödüyor. İlk defa Müslüman nüfusa 
sahip bir vilayet elden çıkıyor. Rusya Osmanlı teb’ası olan Ortodoksların 
hamiliğini üstleniyor. (2) 

Tarihin akışı içinde bizi burada ilgilendiren kısım Kırım’la ilgilidir.  
Anlaşmaya göre Kırım Hanlığı Osmanlı egemenliğinden çıkıyor ve 
bağımsızlık kazanıyor.  Bu bağımsızlık göstermelik bir durumdur. O sırada 
başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinin Rusya’nın ilerlemesine 
kuşkuyla yaklaşan tutumuna bir cevap mahiyetindedir. Aslında ise artık 
Kırım’da kararları Rusya vermeye başlamıştır. Zaten kısa bir zaman 
sonra, 1783’te Ruslar Kırım’ı ilhak etmiştir. Bu süreçte geleneksel Kırım 
hanedanı olan Geraylar ve nüfuz sahibi olan beyler ülkeden çıkarıldılar. 
Bunların güvenle gidebileceği ülke Osmanlı topraklarıydı. Fakat sürgünler 
yönetici elitle sınırlı kalmadı. Çarlık Rusyası’nın nihai amacı Kırım’ı 
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“yabancı” unsurlardan temizlemek ve burasını bir Rus yurdu yapmaktı. 
Ruslar yüzyıllardır Altın Ordu İmparatorluğu ile savaşmaktaydı ve Kırım 
Tatarları bu imparatorluğun mirasçısıydı. Başta Kazaklar ve Ruslar olmak 
üzere Kırım’a nüfus yerleştirme uygulaması başlamıştır. (3)  

Bunların dışında Kırım’ın konumu o sırada yayılmacı bir politika 
izleyen Çarlık Rusyası için stratejik bir hedefti. Verimli toprakları ve 
tabii güzelliklerinin yanında Kırım, Karadeniz’e ve sıcak denizlere 
açılan bir kapıydı. Nitekim bundan sonra Kırım, Rus hanedanlarının 
ve aristokratlarının tatil beldesi olacaktır.  Kırım limanları da Rus 
donanmasının üssü olacaktır. Kaynaklarda Rusya’nın Kırım’ı Ruslaştırma 
politikası ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi bulunabilir. Bunun sadece 
“millî” bir politika olduğunu söylemek eksik olur. Dini boyutu, yarımadayı 
Ortodokslaştırma düşüncesi, aynı şekilde Ortodoks dünyaya ve İstanbul ‘a 
açılma niyeti Kırım politikalarında büyük bir rol oynamıştır. 

Küçük Kaynarca anlaşmasıyla Rusya bütün Osmanlı topraklarındaki 
Ortodoksların hamiliğini açıkça üstlenmiş durumdaydı. Aynı süreçte 
Balkan devletlerinde baş gösteren isyanlara Rusya öncülük etmiş ve 
desteklemiştir. Bu nedenle Kırım’da yaşanan kitlesel göçlerde Rus din 
adamlarının da önemli bir rolü olmuştur. Bu din adamlarının birçok 
durumda sivil ve askeri yöneticilerden daha sert önlemleri teşvik ettikleri 
bilinmektedir. Kısacası Küçük Kaynarca’dan Stalin devrine kadar gelinen 
süreçte Kırım Tatar halkı sürekli göçe zorlanmıştır veya fiilen sürülmüştür. 
Müslüman Kırım halkı ülkelerinin işgal edilmesiyle burasının Darül Harp 
olduğunu da düşünmüş ve Darül İslâm’a yani Osmanlı topraklarına hicret 
etmeyi bir görev olarak da kabul etmiştir. 

1828-1829 Osmanlı – Rus savaşında Ruslar Dobruca’ya inmiş, 
karargahlarını Karasu vadisine ve aynı adlı kasabanın olduğu yere 
kurmuşlardı. Verimli toprakları ve zengin yerleşim merkezleriyle meşhur 
olan Dobruca’nın talihinin bundan sonra döndüğünü görüyoruz. Cephede 
kalması nedeniyle bu gelişmiş bölge zamanla harabeye çevrilerek saldırıların 
ve göç dalgalarının etkisinde kaldı. Bölge insanı zengin toprakları bırakarak 
daha güvenli bölgelere doğru göçe zorlandı. Fakat yapılan anlaşmalar 
Rusların bölgeden bir süre daha çekilmesini sağlamıştır. 

Sınır boyu olması nedeniyle Dobruca bölgesine çok önem veren II. 
Mahmut (1837) ve oğlu Sultan Abdülmecid (1846) bölgeyi bizzat ziyaret 
ettiler. Fakat Sultan Abdülmecid devrinde 1853-1856 arasında Kırım Harbi 
yaşandı. Ruslar önce Dobruca’ya girmekle beraber Paris Anlaşmasına 
uyarak yeniden Tuna’ya çekildiler (1850). Bu büyük savaşta ilk ve son 
defa olarak Osmanlı Devleti Batı ittifakı içinde yer aldı ve savaş Rusya’nın 
yenilgisiyle sonuçlandı. Fakat bu ezici veya Rusya’yı Kırımdan çıkarıcı 
bir zafer değildi. Zaten Batılı güçlerin böyle bir niyeti yoktu. Akabinde 
imzalanan Berlin Anlaşması (1856) bunu açıkça göstermektedir. Aksine, 
ittifak içinde yer almasına rağmen Osmanlı Devleti istediğini alamamıştır. 
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Kırım Harbi uzun vadede Rusya’ya bölgede daha güçlü bir pozisyon 
kazandırmış, Osmanlı Devleti’nin ise artık Batılı güçlerin kararına kalmış 
zayıf bir devlet olduğu adeta tescil edilmiştir. İşte bu gerçeğin en önemli 
göstergelerinden birisi, Kırım Harbi sonrasında 10 yıl boyunca bu ülkeden 
Osmanlı topraklarına doğru yaşanan kitlesel göçlerdir. Göçlerin temel 
mantığı, Kırım Harbi sırasında Kırım halkının müttefiklere yardım ettiği 
iddiasıydı. Tıpkı II. Dünya Savaşı’ndan sonra Stalin’in yaptığı gibi. Belki 
de azınlık nüfusların psikolojisi böyle oluyor. Kırım halkı, kendilerini 
Ruslardan kurtarma ihtimali olanlara umutla bakmak zorunda kalmış 
olabilir. Her nasılsa, o güne kadar Kırım tarihindeki en büyük göç dalgası 
yaşandı. Sözde Kırım Harbi Osmanlı Devleti’nin ve onu destekleyen Batılı 
müttefiklerin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. 

Konunun belki daha trajik olan yanı, Bugünkü Dobruca (Romanya) ve 
Bulgaristan topraklarına yerleşen Kırım Tatarlarının önemli bir kısmının, 
aradan 20 yıl geçmeden, bu defa 93 harbi nedeniyle buralardan yeniden 
güneye, Bulgaristan ve Anadolu’ya doğru hicret etmek zorunda kalmalarıdır. 
1878’de imzalanan Berlin Anlaşması’yla Mecidiye, Romanya’nın bir parçası 
haline geldi. 

III-Mecidiye Kasabasının Oluşumu
Kırım harbinden sonra yaşanan büyük göçlerle Sultan Abdülmecid çok 
yakından ilgilendi. O zaman Osmanlı toprağı olan Dobruca bölgesinde 
göçmenler için uygun yerleşim yerleri açılması, onların yiyecek ve barınma 
ihtiyaçlarının karşılanması, onlara iş alanları açılması için adeta seferberlik 
ilan edildi. Bu ortamda bizzat Sultan tarafından kuruluş talimatı verilen 
yerleşim merkezlerinden en önemlisi Mecidiye kasabasıdır. Bu bölümde, 
Mecidiye kazası başta olmak üzere bölgedeki Osmanlı otoriteleri tarafından 
yapılan çalışmalar, Dersaadet’ten ve valilikten gelen emirler ve bölgedeki 
yöneticilerin cevap ve raporları üzerinde durulacaktır.  

Öncelikle Mecidiye kasabasının kurulduğu Karasu Vadisi’nde daha önce 
önemli bir nüfus yaşıyordu. Fakat 1828 Osmanlı-Rus harbi sırasında burası 
işgal edilerek tahrip olmuş, nüfusu iyice azalmıştı. Sultan Abdülmecid, 
Kırım’dan gelen muhacirleri buraya yerleştirerek yepyeni bir şehir inşa 
etmek ve bölgeyi yeniden canlandırmak istedi. Mecidiye kasabasıyla ilgili 
Osmanlı arşivlerinde gördüğümüz 1272/1856 tarihli bir iradede (4) Kırım 
muhacirlerinin yerleştirildiği köylere merkez olmak üzere bir kasaba 
inşa edileceği, buna bizzat padişahın adının verileceği ve şehrin daha 
önce mevcut olan Karasu kasabasının yerine kurulacağı bildirilmektedir. 
Kırım’dan gelen muhacirlerin buraya yerleşmesine ve orada dükkan ve sair 
binalar inşa etmelerine izin verilecektir. 

Burası yeni ve padişahın himayesinde bir yerleşim olacağından 
ebniye meclisi tarafından özel bir harita yaptırılmıştır. Sokakların geniş 
ve düzenli olması, binaların bu plana uygun yaptırılması istenmektedir. 
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Buraya yerleşmek isteyen diğer muhacirlerin kasabanın gelişmesine katkı 
sağlayacağı belirtilerek, dükkan ve sair bina inşa etmek isteyenlere gerekli 
ruhsatın verilmesi irade edilmektedir. Kemal H. Karpat, bu iradenin, 
Mecidiye kasabasının kuruluş fermanı olarak kabul edilmesi gerektiğini 
belirtiyor. (5) Tarih; 2 Muharrem 1273 / 2 Eylül 1856. Padişah iradesiyle 
kurulan ve onun adını taşıyan kasaba, kuruluşundan itibaren önemli bir 
yerleşim merkezi olma hüviyetini korumuştur.  

Kuruluşla ilgili işlemler Ticaret Nazırlığı tarafından takip edilmektedir. 
Bir başka iradede, inşa halinde olan Mecidiye Kasabası’na bir cami ve mektep 
yaptırılmasına dair talebin Nafia Meclisi tarafından padişaha sunulduğu 
anlaşılmaktadır. İradede, bu camii şerif ve mektebin hayır kurumları 
oldukları, söz konusu kasabanın bizzat padişah adına inşa edilmekte 
olduğu vurgulanıyor. Bunun için padişah hazinesinden karşılanarak 
hemen inşası emrediliyor. Harcama kalemlerinin ve masrafların takibi için 
konu Silistre Valisi paşa hazretlerine yazılı olarak bildiriliyor. (6) Kasabaya 
Sultan Abdülmecid iki cami yaptırıyor. Birisi hayır kurumlarıyla meşhur 
olan annesi Bezm-i Alem Valide Sultan adına inşa ediliyor. Camiler için 
çevresinde yeterli miktarda vakfiye bırakılyor. 

Aynı irade evrakında önceki yıla ait bir ek göze çarpıyor. Burada Kırım 
ahalisinden malını mülkünü terk ederek padişahın mülküne sığınan 
“din kardeşlerimizin” iyi bir şekilde karşılanarak her türlü yardımın 
yapılması, hürmet gösterilmesi buyuruluyor. Osmanpazarı kasabasından 
muhacirlerin aile ve eşyalarını taşımak üzere 150 adet araba gönderildiği 
anlaşılıyor. Bunların kiralarının “misafirlerimiz olan din kardeşlerimize 
bir hizmet olmak üzere gönül hoşluğuyla bağışlandığı” Osmanpazarı 
beldesinin müdürü ve önde gelenlerinin mühürleri bulunan bir mazbatayla 
bildiriliyor. (7) 

İradenin bir diğer ekinde Kırım ahalisinden bir başka yerleşim 
merkezine hicret eden muhacirlere yardım edilmesi bildiriliyor ki burası 
Şumnu sancağında Yenipazar kazasıdır. (8) Yenipazar bugünkü Bulgaristan 
topraklarındadır.    

Aradan bir yıl geçtikten sonra Mecidiye ile ilgili kuruluş düzenlemelerinin 
devam ettiği, çalışmaları padişahın bizzat takip ettiği 1273/1857 tarihli bir 
başka iradeden anlaşılıyor. Artık Karasu kasabasının bulunduğu bölgeye 
Mecidiye namıyla bir kasaba inşa ve ihya olunmuştur. Fakat henüz oluşum 
ve yapılaşma devam etmektedir. Merkezde muhacirlere tahsis edilmiş olan 
yerlerin dışında, çarşı pazar mahallinin bir tarafında kenar bölgelerde 
çok miktarda boş arazi mevcuttur. Esasen eski iyi günlerde, bölge canlı 
bir sosyal ve ekonomik hayata sahipken burada yılda iki kez düzenlenen 
Karasu Panayırı meşhurdur. Şimdi kasaba ile beraber bu panayır da 
ihya edilmek isteniyor.  Söz konusu boş arazilerde de dükkan ve mağaza 
kurulması, panayırlar düzenlenmesi, ahalinin ekonomik durumunu 
yükselteceğinden, bu boş sahaların ev ve bina yapmak şartıyla isteyenlere 
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tahsis edilmesi, Silistre Valisi tarafından tavsiye ve talep ediliyor.  Bu 
tezkire Ticaret Nazırlığı tarafından Padişaha sunulmuştur. Padişah söz 
konu talebi olumlu karşılayarak gerekenin yapılması için Nezarete havale 
etmiştir. (9) 

Yıl 1857. Padişah bu kasabaya o kadar önem veriyor ki Kasaba 
Kaymakamı Kırım Muhacirleri arasından atanıyor. İlgili atama evrakında 
Silistre Eyaleti Mecidiye kasabası Kaymakamlığı’nın, Dergah-ı Ali 
Kapıcıbaşılığı ile birlikte Veli Ağa’ya tevcih edildiği bildiriliyor. (10)  
Kaymakamın görevinde başarılı olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle aynı yıl 
içinde Kaymakam Kapıcıbaşı lakaplı Adülveli Bey’e kuruluş çalışmaları 
sırasında yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla Beşinci rutbeden Mecidiye 
Nişanı veriliyor. (11) 

Kırım muhacirleri için başta Mecidiye kasabası olmak üzere bölgedeki 
köylerde devlet eliyle ve bölge insanının hayırlarıyla evler, camiler, 
okullar, hamamlar inşa ediliyor. Büyük ve küçükbaş hayvanlar satın 
alınarak bu muhacirlere dağıtılıyor. Onların kendi ayakları üzerinde 
durması için gereken altyapı hazırlanıyor. Yazışmalardan, muhacirler 
için mahalleler inşa edildiğini, cami, mektep, hamam gibi bina inşaatları 
için bölgeye kalfalar gönderildiğini anlıyoruz. Bununla yetinilmiyor. Bir 
program dahilinde arazi, tohum ve hayvan da temin ediliyor. Kırımdan 
gelen muhacirlerin tarım ve hayvancılıkta ileri bir kültüre sahip oldukları 
düşünülürse bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağladıkları da bir 
gerçektir. Silistre Vilayeti makamlarına gönderilen bir yazıda o sırada 
bölgede çekirge istilası felaketinin de yaşandığına değinilerek bundan 
etkilenen muhacirlerden 90 hane 914 nüfusa acil iaşe temin edilmesi 
emrediliyor. (12)

Aynı yıl içinde (1858) gönderilen bir Sadaret Tezkiresi’nde, Silitstre 
Vilaleti dahilinde bulunan Mecidiye kasabası ile meclis azalarına hitaben, 
Mecidiyedeki muhacirlere yapılan yardımların devam etmesi, özelliklere 
ihtiyar, kimsesiz ve muhtaçlara dikkat edilmesi, iaşelerinin temini, kuru 
gıda ihtiyaçlarının karşılanması bildiriliyor. (13) 

İnşa faaliyeti ve muhacirlerin ihtiyaçları sadece Dersaadet’ten gönderilen 
tahsis ve yardımlarla gerçekleşmiyor. Osmanlı mahalli idare yapılanmasına 
göre komşu sancak, kasaba ve köylerin idarelerine çeşitli görevler veriliyor. 
Mahalli idareler kendilerine düşen görevi zamanında tamamlamaya 
çalışıyor. Elimizde bulunan komşu İslimye Kaymakamı Esseyid Mehmet 
Salih imzalı 1858 tarihli maruzat tezkiresinde Kırım muhacirlerinin iskanı 
için Mecidiye kasabası ve köylerinde İslimye sancağının ‘payına düşen’ 
hanelerin ‘bazı eksikleriyle beraber’ tamamlandığı, toplanan paraların 
Kırım muhaciri olduğu ve inşaatları yürüttüğü anlaşılan müteahhit Saadet 
Giray’a teslim edildiği bildiriliyor.(14) 

Elimizdeki 1859 yılına ait bir iradeden Şumnu sancağı dahilindeki 
kazaların ordu için erzak ve saire temin ettikleri, Mecidiye kasabasında 
657 adet ev inşa ettikleri ve nakil için 150 araba tahsis ettikleri anlaşılıyor. 
Ve bütün bu mal ve hizmetler için toplam altı yük ve 94.200 kuruşun 
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ödenmesi talep ediliyor. (İ. DH 428/28299) 24 Ş 1275  
Osmanlı sosyal hayatında şehirlerde ve kasabalarda haftanın belli bir 

günü sokaklarda Pazar kurulması geleneği vardır. Aradan geçen bunca 
zamana, üretim ve alışveriş yöntemlerindeki bunca değişikliğe rağmen 
yerleşim merkezlerimizde bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. 
İşte, yeni kurulan Mecidiye kasabası için de haftanın bir günü böyle bir 
Pazar gerekli görülmüştür. Sadaret makamı Maliye Nezaretine yazdığı 1859 
tarihli tezkirede Mecidiye kasabasında Çarşamba günleri Pazar açılması 
(küşadı) için ruhsat verilmesini istiyor. Yazışma ekindeki mazbatada 
“emsali ve nizamına uygun şekilde” gereğinin yapılması bildiriliyor. (15)  

Kuruluş halindeki Mecidiye kasabasının Kaymakamı Veli Bey, 
başlangıçta başarılı bulunarak Mecidiye nişanı verilmekle beraber,  iki 
yıl içinde idare tarzıyla pek göz dolduramıyor. Başarısız bulunuyor. Buna 
bağlı olarak azlediliyor ve yerine yine muhacirinden ve Istabl-ı Amire 
Müdürlüğü yapmış olan Said Emin Bey kaymakam tayin ediliyor. Bu 
durum Sadaret Makamı tarafından Silistre Valiliğine yazılan bir tezkireyle 
bildiriliyor (1859). (16)

Kırım’dan hicret edenler deniz ve kara yoluyla Dobruca’ya geçebildikleri 
gibi deniz yoluyla İstanbul’a da gelebiliyorlardı. Bunlar İstanbul veya 
Anadolu’da yerleşebildikleri gibi bazıları İstanbul üzerinden Mecidiye 
civarına geçmeyi de talep edebilmektedir. Bunun sebebi devletin Mecidiye 
bölgesine çok önem vermesi ve özellikle muhacirler için burada büyük 
yatırımlar yapmasıdır. Önemli vergi muafiyetleri de söz konusudur. Böylece 
Mecidiye bölgesi muhacirler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Daha 
geniş bilgi için Kırım muhacirlerinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde iskan 
edilmeleri ve Osmanlı merkezi yönetiminde bu dönemde muhacirlerle 
ilgili yapılan düzenlemeleri konu alan çalışmalara bakılabilir. (17) 

Bir şekilde İstanbul’a gelen Kırım’lı muhacirlerden bir kısmı Anadolu’da 
değil Mecidiye kasabasına yerleşebilmek için ilgili makamlara başvuruda 
bulunmaktadır. Sadaret makamından Silistre Valiliği’ne gönderilen bir 
yazıda (şukka) Kırım muhacirlerinden Azize Hatun’un biraderi Selim 
Ağa’nın Mecidiye kasabasında yerleştirilmesi için gerekli işlemlerin 
yapılması bildiriliyor. (18) 1860 tarihli bir maruzat belgesinde Kırım 
Karasu’dan Giresun’a, oradan İstanbul’a gelen Emirşah adlı bir muhacir, 
ailesiyle birlikte Mecidiye kasabasına gitmek için izin ve yol masrafları 
(mesarif-i rahiye) için yardım istiyor. Buna bağlı Silistre Valisi’ne 
gönderilen yazıda ailenin iskanı ve harcırah verilmesi emrediliyor. (19) 

Aynı yıla ait bir başka maruzatta Kırımdan İstanbul’a gelmiş olan Ömer 
ve İsmail adlı iki şahıs, çok çocuklu bir muhacir aile olduklarını beyanla 
kendilerine ya maaş bağlanmasını veya Mecidiye kasabasında iskanlarının 
teminini istiyor. Bunlar da Silistre valiliğine havale ediliyor.(20)  

1861’e gelindiğinde Mecidiye kasabasına Kırımlı muhacirlerin iskanının 
devam ettiğini görüyoruz. Bahçesaraylı Nogay bir aile 13 hane ve büyük 
küçük 51 “nefer”olarak Kaymakamlık makamına başvurarak Mecidiye’ye 
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yerleşmek istiyor. Ayrıca yol masraflarının da karşılanmasını istiyor. (21) 
Aynı yıl Sadaret makamından Silistre Valisi’ne, Varna kaymakamına 
ve Muhacir Komisyonu başkanlığına hitaben yazılan belgelerin (şukka) 
suretlerinde, gönderilen Kırım muhacirlerinin iskanının sağlanması 
isteniyor. Burada 250 hane 953 nüfusun evvelce yerleştirilen akrabalarının 
yanına iskanı isteniyor. (22)

1861’de Mecidiye kasabasının kurucusu Sultan Abdülmecid vefat 
ediyor. Yerine Sultan Abdülaziz geçiyor. Bu değişiklik bildiğimiz kadarıyla 
Kırım göçmenleri için yürütülen politikada temel bir değişime yol açmıyor. 
1862’ye ait belgelerde Mecidiye kasabasına iskanın eskisi gibi devam 
ettiği anlaşılıyor. (23) Fakat aynı yıl içinde kasabanın idari yapısında bir 
değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Mecidiye Kaymakamlığı kaldırılarak 
burası nahiye müdürlüğüne çevriliyor. Yani idari yapıdaki derecesi 
düşürülüyor. Köstence Kaymakamlığı’na ilhak ediliyor. 

Kaymakam’a tahsis edilen 3833 kuruşluk maaş, burası müdürlük olunca 
2000 kuruşa iniyor. Muhacirinden Maçin kazası müdürü Halet Efendi 
müdür tayin ediliyor.  Kaymakamlık için mevcut olan katip ve zaptiyeler, 
lazım gelen başka yerlerde istihdam ediliyor.  Artan para hazineye kalıyor. 
(24) Abdülmecid tarafından kurulan bir kasabanın idari derecesinin, bu 
sultanın ölümünden hemen sonra değiştirilmesi ayrı bir değerlendirme 
konusu olabilir. Biz burada Mecidiye Kasabası’ndaki değişim üzerinde 
yoğunlaşıyoruz. 

Geleneksel Karasu Panayırı ihya edilmiştir. Mecidiye kasabasında 
da İlkbaharda ve Sonbaharda olmak üzere yılda iki defa panayır 
düzenlenmektedir. Burada yerel halk uzaklardan gelen ürünleri uygun 
fiyata satma ve alma imkanı bulmaktadır. Panayır bölge ve özellikle 
Mecidiye ekonomisine, sosyal hayatına önemli katkı sağlamaktadır. Bu 
nedenle yazışmalarda panayırın geliştirilmesi, yeni dükkanlar açılması 
teşvik edilmektedir. Mahalli idare yetkilileri yeni dükkanlar için münasip 
yerlerin tahsis edilerek satılması yönünde görevlendirilmektedir. Artık 
Mecidiye, Köstence Kaymakamlığı üzerinden yeni kurulan Tolçu sancağına 
bağlıdır. Sadaretten Tolçu mutasarrıfı Tahsin Paşa’ya ve Maliye Nezaretine 
gönderilen bir yazıda Mecidiye kasabası dışında yılda iki defa kurulan 
panayır için, ki buna Karasu Panayırı denmektedir, sermaye sahipleri 
tarafından 450 dükkan yapılması isteniyor. (25) Bu sayı o tarihlerde 
bölgedeki nüfus yoğunluğu hakkında da fikir vermektedir. 

Aradan bir yıl geçiyor, bu defa Karasu Panayırı’nın yerinin değiştirildiğini 
anlıyoruz. Sadaretten Maliye ve Ticaret Nezaretine iletilen yazıda, Tolçu 
Sancağı’na bağlı Mecidiye Kasabası dışında açılan panayırın yeni yerinde 
faaliyeti konusunda “teferruatın icrası” için  “ebniye hulefasından” Hacı Akif 
Efendi aylık 2000 kuruş maaş ve 1000 kuruş harcırah ile görevlendiriliyor. 
(26)

1865 yılına gelindiğinde Kırım’dan muhaceretin devam ettiğini 
görüyoruz. Deniz yoluyla gelenler için Köstence ve Balçık limanları 
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kullanılmaktadır. Muhacirlerin sağlık sorunlarıyla da yakından 
ilgilenilmektedir. Yapılan tıbbi işlemlerle ilgili raporlar Mekteb-i Fünun-ı 
Tıbbiye Nezareti’ne iletilmektedir. (27) Aynı yıl içinde Tanzimat idaresi 
tarafından Mecidiye Kasabası’nda bir Sübyan Mektebi ve bir Mekteb-i 
Rüşdiye açılıyor ve burada eğitim kadrosu oluşturulmaya çalışılıyor. (28) 
Mecidiye kasabası bundan sonraki yıllarda bölgesinde önemli bir eğitim 
merkezi olma özelliğini çok uzun yıllar koruyacaktır. 

1866 yılı Mecidiye kasabası ve köylerinde oturanlar için ayrı bir anlam 
taşıyor. 1855’te başlayan muhacir nüfus akını on yılını doldurmuştur. 
Muhacirlerin yerleşmeleri ve ekonomik olarak tutunmaları için, 
yerleşmelerinden itibaren on yıllık bir vergi muafiyeti süresi belirlenmiştir. 
Bu hesaba göre on yılını dolduranlar için nasıl bir muamelede 
bulunulacaktır? Muafiyet süresi dolanlardan vergi ve aşar ne şekilde 
alınacaktır? Tuna Valiliği Sadaret makamına yazdığı yazıda muafiyet 
sonunda ne yapılacağını soruyor. Tahammül derecesine ve gücüne göre 
alınmasını da öneriyor. (29) Sadaret makamı da muafiyet müddeti azalmış 
olan Mecidiye Kasabası ve civarındaki muhacirlerle ilgili görüşlerini 
bildirmesini Maliye Nezareti’nden soruyor. (30)

Bütün bu yazışmalardan, Kırım muhacirlerinin iskanı amacıyla 
Dobruca’da Padişah iradesiyle binaları, sokakları, camileri ve mektepleri, 
Rüştiyesi, Pazar yeri, panayırı ve idare şekliyle, gelişmiş, tam bir Osmanlı 
şehrinin kurulduğunu anlıyoruz. Bu Mecidiye Kasabası’dır.  1874 
yılına ait Tuna Vilayet Salnamesi’nde Mecidiye kasabasına bağlı 55 köy 
bulunduğunu, merkezde 4773 hane, 12.022 Müslüman, 909 gayrimüslim 
nüfus yaşadığını öğreniyoruz. (31) Bunlar, Osmanlı Mecidiyesine ait son 
verilerdir.

Ve aradan tam 41 yıl geçiyor. Sultan Abdülhamid devri. 93 harbi 
felaketi sonrası Dobruca Osmanlı topraklarının dışında kalmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin artık Bükreş’te Sefaret-i Seniyyesi vardır. Bezmi Alem 
Valide Sultan’ın Mecidiye’de yaptırdığı cami yıpranmış, onarıma ihtiyaç 
duymaya başlamıştır. Birçok eksiği vardır. Osmanlı Bükreş Sefareti, Sultan 
Abdülhamid’den, bu caminin tamir ve tefrişi için yardım istiyor. Bunun 
için Meşihat makamına yazıyor. Bab-ı Fetva olan Meşihat Dairesi de bunu 
ilişik tutarak bir maruzat yazıyor.(32)

IV-Mecidiye Kasabasının Önemi
Mecidiye Kasabası kuruluşundan itibaren Dobruca – Romanya bölgesinin 
en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olma hüviyetini korudu. 
Önemi ticari, sosyal ve kültürel anlamda ortaya koyduğu birikimden 
kaynaklanıyordu. Osmanlı topraklarındaki ilk telgraf hattı İstanbul - Varna 
- Kırım arasında kurulan hattır ve Mecidiye’den geçmektedir. 1870’te 
36.000 kilometreye ulaşan bu hatla Osmanlı Devleti dünya devletleri 
arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarında 
ilk demiryolu hattı Boğazköy – Mecidiye – Köstence arasında 1860’ta 
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faaliyete başladı. 19. Yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerin ilk olarak 
buralarda uygulanması,  Osmanlı devletinin bu bölgeye ne kadar önem 
verdiğini gösteriyordu. Mecidiye sosyal ve idari yapısına yapılan yatırımların 
belki en sonuncusu 1876’da inşaatı biten Mecidiye Tabyaları’dır. Fakat bu 
tabyalar bölgeyi Ruslardan korumaya yetmemiştir. 

Batılı seyyahlar Dobruca bölgesinin Kırım Harbi’nden önce bakımsız 
ama münbit arazilerle dolu olduğunu tasvir ediyorlar. Kırım muhacirleri 
nitelikli insanlardı. Geleneksel el sanatlarının yanında özellikle tarım ve 
hayvancılık tekniklerinde çok ileri idiler. Beraberlerinde bu yeteneklerini 
de getirerek bölgedeki Türk ve Romenlere örnek ve öncü oldular. Fakat 
93 harbinden sonra her ne kadar Romanya Kralı I. Karol azınlık haklarını 
garanti eden beyanname yayınlasa da, denge hızla Müslüman ahalinin 
aleyhine değişmeye başladı. 

Mecidiye konusunda burada özellikle vurgulamak istediğimiz konu, bu 
kasabanın kültür ve eğitim alanındaki önemini uzun yıllar korumasıdır. 
Dobruca Türkleri arasında okuma yazma oranı yüksekti. Bilhassa Kırım 
muhacirleri arasında Kur’an’ı orijinal harfleriyle okuyamayan yoktu. 
Bölgede Sıbyan mektebi, Rüştiye ve Medrese olmak üzere üç tip okul 
bulunmaktaydı. Yeni tarz eğitim verilen Rüştiyeler, Tanzimat devrinde 
kurulmuş ortaokullardı. Burada Kur’an-ı Kerim, ilm-i Hal, Emsile, Ahlak, 
Farsça, Arapça, Hesap, Hendese, Hüsn-ü Hat, Musiki, Kıraat, İmla, 
Coğrafya, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Resim, Jimnastik gibi dersler 
okutuluyordu. Dobruca’daki rüştiyelerden mezun olan pek çok insan 
Türkiye’ye gelerek İdadi ve Yüksek Okula devam ederek önemli mevkilere 
gelmişlerdir. Sultan Abdülhamid devrinde İstanbul’dan kaçarak buralara 
gelen bazı önemli isimler okullarda öğretmenlik yapmış ve yenilikçi 
fikirlerini burada yaymaya çalışmıştır. Bunlardan ikisi İbrahim Temo ve 
Şair Mehmet Niyazi’dir. 

Dobruca’da Rüştiye’nin üzerinde yeni tarz eğitim veren okul 
yoktu. Klasik Medreseler vardı. Bunlardan birisi Mecidiye’de faaliyet 
gösteriyordu. Kanuni Devrinde Viyana kuşatması için gönderilen 
ordunun kumandanlarından Gazi Ali Paşa, o zamanlar askeri merkez olan 
Babadağ’da yerleşmiş, hayır işleri arasında bir de medrese yaptırmış. Geniş 
vakfiyeleri olan medrese, Babadağ medresesi olarak meşhur olmuştur. 
(33) Babadağ’daki bu Gazi Ali Paşa Medresesi, Rus saldırıları sonucu 
yaşanan göçler ve bölge nüfusunun azalmasıyla önemini ve öğrencilerini 
kaybetmişti. İşte bu medrese,  yeni kurulan Mecidiye’ye nakledildi, 
müfredatı değiştirilerek Müslüman Semineri haline getirildi. Burada 
Arapça başta olmak üzere İslami derslerin yanında Romence ve Romen 
müfredatı dersleri de okutularak öğretmen yetiştiriliyordu. Mezun olanlar 
isteklerine göre hoca veya Romen okullarında öğretmen olabiliyordu. 
Osmanlı’nın son izleri olan sancak müftüleri ve şer’i mahkemelerin 
kaldırılmasına kadar kadılar ve diğer devlet memurları hep bu medreseden 
mezun olanlar arasından tayin olunuyordu. (34)
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1904 yılında Seminer’in müfredetında Talim-i Kur’an (Tecvit), Sarf 
(Emsile – Bina), Nahiv (Avamil, İzhar, Halebi), Cami, Mülteka, Mantık, 
Maani, Mev’ıza, Dürer, Usul-ü Fıkıh, Faraiz gibi derslerin yanında Romen 
dili, tarihi, coğrafyası, Hesap, Hendese, Tabiat Bilgileri, Pedagoji, Medeni 
Hukuk, Halk Doktorluğu ve Sağlık, Ağaç ve Tarım Bilgileri, Kaligrafi ve 
Musiki dersleri vardır. (35) Seminer bu özelliğini şekil ve muhteva olarak 
uzun yıllar korumuştur. Romen makamları bir azınlık olarak Müslüman 
vatandaşların kendi kültürlerinde eğitim almalarına bir ölçüde müsaade 
etmiştir. Bölgedeki Türklerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak da olsa 
Seminer, varlığını sürdürmüştür. Köstence ve Tulça sancaklarında görev 
yapan ve maaş alan hocaların çoğu Mecidiye Semineri mezunudur. 

Yıl 1935. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi (1931 – 1944) 
Hamdullah Suphi Tanrıöver okula geliyor. Talebelerin başında Osmanlı 
tarzında fes var.  Tanrıöver, onlara feslerini çıkarmalarını, şapka giymelerini 
tavsiye ediyor. Bulgaristan Türkleri arasında da uzun yıllar böyle bir ikilem 
yaşanmıştır. Mecidiye Semineri’nin bölgenin kültür ve eğitim hayatındaki 
önemi nedeniyle bir de Semineri Bitirenler Cemiyeti kurulmuş (1911)  ve 
bu cemiyet, önemli işler başarmıştır. Ayrıca 1915 yılında, öğrencilerin üye 
olduğu spor ve kültür cemiyeti olarak Seminer Talebe Cemiyeti faaliyete 
başlamıştır. 

Mecidiye Kasabası Sultan Abdülhamid devrinde İstanbul’dan kaçan bazı 
aydınların sığınağı olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi’nin kurucularından 
Arnavut asıllı Dr. İbrahim Temo 1895’te İstanbul’dan kaçarak ömrünün 
sonuna kadar Mecidiye ve Köstence şehirlerinde yaşadı. Devlet 
hastanelerinde hekimlik, Mecidiye Müslüman Semineri okulunda sağlık 
dersi öğretmenliği yaptı. Romanya parlamentosunda Dobruca senatörü 
oldu, bölge Türk basınında yazılar yazdı. Bahriye Zabiti Kırımizade Ali Rıza 
Bey ve şair Mehmet Niyazi de aynı tarihlerde aynı sebeplerle İstanbul’dan 
kaçarak bölgeye geldi, Rüştiyede öğretmenlik, müdürlük yaptı. Öğretmen 
ihtiyacı nedeniyle hemen istihdam edildiler fakat esasen bölge halkı bu 
gibi aydınları pek benimsemedi. Çünkü bunlar padişaha isyan etmiş Jön 
Türklerdi ve “gavur” sayılırlardı. 1907’de Pariste yapılan İttihat Ve Terakki 
Fırkası büyük kongresine Dr. İbrahim Temo Dobruca Jön Türklerini 
temsilen katıldı. 

Mecidiye’de bu potansiyele bağlı olarak önemli basın ve yayın faaliyetleri 
de görülür. Dobruca’nın ilk Türk Matbaası Mecidiye Kasabası’nda kurulan 
Işık Matbaası’dır. Kurucusu Cevdet Kemal Bey’dir. Burada 1914 yılında 
Işık Gazetesi yayına başladı. Başyazarı daha önce adı geçen Mehmet 
Niyazi Bey’dir. Ayrıca Mektep ve Aile adıyla bir aylık dergi çıkarıldı. Dr. 
İbrahim Temo’nun Tababet-i Avam ve Hıfzı Sıhhat adlı eseri burada 
basıldı. 1919’da Mecidiye Semineri hocalarından Pazarcık Müftüsü Halil 
Fehim Efendi tarafından Dobruca adlı bir gazete çıkarıldı, 1923’e kadar 
yayınlandı. 1925’te yine Mecidiye Semineri hocalarından İbrahim Kadri 
Efendi tarafından Silistre’de Tuna adlı gazete yayına başlatıldı. Yine aynı 
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okulun hocalarından Habib Hilmi Efendi 1929 yılında Silistre’de Hak Söz 
gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazete 1941 yılına kadar yayına devam 
ederek Dobruca’nın en uzun süreli Türk gazetesi oldu. (36)

Mecidiye Medresesi’nin yetiştirdiği ünlü bilim ve kültür adamlarından 
birisi de ünlü tarihçi Kemal H. Karpat’tır. 2012 yılında 89 yaşında iken 
kendisine Mecidiye Belediye Meclisi tarafından “Onur Hemşehrisi” ünvanı 
verildi. Yapılan törende ünlü tarihçi, “Mecidiye’nin hemşehrisi olmaktan 
büyük onur duyduğunu” açıkladı.  

Bütün bu detayları Mecidiye Kasabasının kültürel ve tarihi kimliğini 
vurgulamak için veriyoruz. 1875’te Mecidiye Osmanlı devletinin en gelişmiş, 
medeni, yükselmekte olan şehirlerinden birisi idi. 1864’ten önce Silistre 
vilayetinin Varna sancağına, daha sonra yeni kurulan Tuna vilayetinin 
Tulça sancağına bağlı bir kaza olan Mecidiye, Romanya devrinde Köstence 
iline bağlı bir şehir olarak günümüze gelmiştir. İstatistikler o günlerde 
nüfusunun 30.000 civarında olduğunu gösteriyor. Kırım Tatarları bunun 
önemli bir kısmını oluşturuyordu. Bugün Mecidiye şehrinin Romenler, 
Türkler, Tatarlar, Makedonyalılar, ve Bulgarlardan oluşan nüfusu 
50.000’in üzerindedir.

Bu şehrin Osmanlıdan günümüze uzanan sosyal ve kültürel etkinliği ve 
önemi, Balkan coğrafyasındaki Osmanlı mirası ve nüfus hareketleri üzerine 
yapılan daha nice araştırmalara konu olacak özellikler taşımaktadır. 
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Kırım Göçlerinin Sonuçları: Mecidiye Kasabası Örneği

Kemal Kahraman

Abstract

In this work, immigrations that took pleace within a certain period of time, from the Crimea to-
wards Ottoman lands have been considered. Results of the immigrations, immigrant settlements in 
Dobruca, today part of Romania, are being examined with a special focus on the town of Mecidiye, 
which was established by the decree of Sultan Abdülmecid, just after the Crimean War. This town 
which is still in Romania keeping its original name, have kept its caracter as an important city center 
right from its establishment to the present day. At the Ottoman and Republican periods, impor-
tant scolars and intellectuals were brought up at the famous Mecidiye Seminar School. The Present 
Mecidiye Muncipality still gives a special importance to the Ottoman caracter of the town and keen 
on keeping it as a historical haritage. 

Key words; Cirimea, Immigrant, Dobruca, Mecidiye, Sultan Abdulmecid, Karasu, Silistre.      

      
Kırım Göçlerinin Sonuçları: Mecidiye Kasabası Örneği

Kemal Kahraman

Özet

Bu çalışmamız Kırım’dan Osmanlı topraklarına doğru yaşanan göçleri esas almaktadır.  Göçlerin 
sonuçları ile bugün Romanya sınırlarında kalan Dobruca’daki yerleşimler genel olarak değerlendi-
rilmekte,  özellikle Kırım Harbinden sonra Sultan Abdülmecid’in emriyle kurulan Mecidiye kasaba-
sı üzerinde durulmaktadır. Halen aynı adla yaşamakta olan bu kasaba gerek kurulduğu dönemde, 
gerekse daha sonraki dönemlerde, Romanya devletinin kuruluşundan sonra da, önemli bir çekim 
ve etki merkezi hüviyetini korumuştur. Ünlü Mecidiye Semineri okulunda Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerimizin önemli ilim ve düşünce adamları yetişmiştir. Mecidiye belediyesi kasabanın bu 
Osmanlı kimliğini halen vurgulamakta ve tarihi bir birikim olarak yaşatmaya çalışmaktadır.     

Anahtar Kelimeler; Kırım, Muhacir, Dobruca, Mecidiye, Sultan Abdülmecid, Karasu, Silistre. 
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Edebiyat Tarihine 

Manifestik Bir Bakış

M. Kayahan Özgül

Yrd. Doç. Dr. , Gazi Üniversitesi

Edebiyat tarihi çalışmak zordur; Türk edebiyatının tarihini çalışmaksa 
belâ!... Bu müşkil işe tâlip olanların sayısı o kadar az ki, onları tebcilden ve 
tebrikten başka söylenecek söz yok; lâkin, ortaya çıkan ve edebiyat tarihi 
olmak iddiasını taşıyan eserler için söylenecek çok şey var. Son cümlede 
telâffuz edilmesi gerekeni başta söyleyeyim: Şimdiki hâlde, Türk edebiya-
tının henuz tarihi yazılmamıştır. Utana sıkıla, ezile büzüle de olsa, bu ger-
çeği kabûl etmek gerek. Mevcut çalışmaların bir kısmı tarihe veya edebi-
yata, bir kısmı işin teknik taraflarına, bir kısmı da teorik veya metodolojik 
özelliklerine dair hatâ ve eksiklerle mâlûl... Bir “olmazsa olmazlar listesi” 
çıkarıp, farkedebildiklerimden önemli başlıkları sıralayacağım:

1. Edebiyat tarihi yazabilmek bir kültür işidir. O kültür sizde 
bin yıldır mevcut değilse, ortaya bir edebiyat tarihi koyabilmeniz imkân 
hâricidir. Bu kültürün içinde neler olmalı: 

a. Ya sözlü edebiyat dönemini çabucak atlatıp yazılı edebi-
yata geçmiş ya da sözlü edebiyat mahsûllerinin tamamını yazı-
ya aktarabilmiş bir kültür olmak gerek. Tarih, vesîka ile yazılır ve 
şifahî malzemeden tarih değil, tevatür çıkar. Bizde ise, can çekişerek de 
olsa, sözlü kültür hâlâ yaşıyor. Folkloristlerimiz -sözlü edebiyat devresini 
asırlar önce kapamış olan batılı meslekdaşlarına imrendiklerinden midir 
yoksa onları körükörüne taklit ettiklerinden midir, bilinmez- sahaya çı-
kıp derlenecek malzeme kovalamaktansa, halkbilimini halkı tanımadan, 
masabaşında ahkâm keserek kurmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta ise, ölen 
her Türk kocası ile, sözlü kültürün bir çınarı daha devriliyor; birkaç türkü, 
masal, efsane, atalarsözü daha kaybediyoruz. Hâl böyle iken, daha sözlü 
kültürle başedememiş bir edebiyattan yazılı ürünlerinin tarihini yazmasını 
beklemek hayâl olur. Üstelik, dünyanın belki de ençok alfabe değiştirmiş 
kavminden bahsediyoruz. Her alfabe reddinde edebî kültürünün bir kıs-
mını göme göme ilerlemiş bir milletin edebiyat tarihini yazabilmek için, 
önce bu alfabelerle neler yazdıklarını tamamen ortaya koymak gerek. Biz 
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ise, daha son alfabe değişikliğinin yaralarını bile saramadık. Bir kütüphâne 
köşesinde, yeni harflere aktarılmayı bekleyen ve bu gerçekleştiğinde bütün 
edebiyat tarihimizi yenibaştan yazmak zorunda kalacağımız bir eser olma-
dığından hakîkaten bu kadar emin miyiz?

b. Edibler hakkında birşeyler yazma kültürü olmalı. Ediblerin 
otobiyografi, hâtırat, mektup yazma, günlük tutma alışkanlığı bulunmalı-
dır. Bunlar yoksa bile, edibin çağdaşlarından biyograflar tarafından kaleme 
alınmış hâl tercümeleri olmalıdır. Batı’da, mahalle bakkalından başbakana 
kadar her kesimden insanın kayıt tutma disiplinini edindiği; özel hayatı 
ve gündelik olanı kaleme alarak sonraki nesillere şahsî belgeler bıraktığı 
görülür. Cilt cilt günlükler, kurdelâ ile bağlanmış mektuplar, özel notlar, 
albümler dolusu fotograf... Bizde ise, edibler “mahviyetkârâne” bir tavırla, 
kendilerinden bahsetmekten kaçınırlar. Bildiklerini satırda değil, sâdırda 
taşır; öte tarafa da beraberlerinde götürürler. Ardından birşeyler yazabile-
cek olanlara gelince, onlar da meşhur hadîse uyarak, edibi hayırla yâd eden 
kalıp cümleleri tekrarlar; olumsuz hiçbir şey yazmazlar. “Merhûmu nasıl 
bilirdiniz?” sorusunun cevabı hep aynı kalır. 

c. Eserleri basarak çoğaltma kültürü olmalı. Matbaanın olmadı-
ğı devirlerden bahsediyorsak, hiç değilse, istinsahı yaratıcısının kontrolün-
den geçmiş yazmalar bulunmalıdır. Oysa bizde, edebî terekelerden çıkan 
perakende evrak ziyan olup gider. Eğer sağlığında kendisi tebyiz ettirme-
mişse, ölümünden sonra bir edibin eserlerinin tertip ve tekmil edilerek 
eksiksiz nüshasının oluşturulması hayâl-i muhâldir. Velev ki, edib sana-
tında hakikî bir zirve ola... O zaman da eserlerinin birbirinden farklı o ka-
dar çok varyasyonu belirir ki, nüsha şecerelerini çıkarmak bile başlıbaşına 
bir mesele olur. Matbaa ile erken tanışmamış olmamız, bir eserin pekçok 
şehirde, yüzlerce nüshasına tesadüf etmemizi sağlamaz. Gerçi, bir eserin 
nüshasının nâdir bulunur olması, her zaman az sayıdaki okuyucunun el-
lerine temas ettiği mânâsına gelmez ama, yine de (doğru) tanınma şansını 
azalttığı düşünülebilir. Edisyon kritik yoluyla eserin sağlam bir nüshasını 
elde edeyim derken, metnin edebî değerinin savsaklandığının her yıl yüz-
lerce örneği veriliyor. Bir dîvanda kaç bahirden kaç veznin kullanıldığını 
tesbitin inceleme zannedildiği çalışmalar... Sanki dîvanı bir Türk değil de 
Japon şairi yazmış gibi, deyim ve atalarsözü geçen mısralara rastladıkça 
buldumcuk olup itina ile kaydetmeler... Ara yerde eserin edebî değeri kay-
boluyormuş ve edebiyat tarihi için bir kıymet ifade edip etmediği ortaya 
konmuyormuş, ne gam!

ç. Eserleri koruma altına alma kültürü olmalı. Edebî metinlerin, 
müsveddelerin, özel evrakın muhafaza edileceği ve ilgilisine zahmetsizce 
sunulacağı ihtisas kütüphâneleri, edebiyat kurumları, enstitüler, müzeler 
olmalıdır. Bizde ise, Dîvan Edebiyatı Müzesi, Edebiyyât-ı Cedîde Müzesi, 
Türkiyat Enstitüsü, İSAM, İstanbul Kitaplığı, Kadın Eserleri Kütüphanesi 
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gibi birkaç yer hariç, böyle mekânlara tesadüf etmek zordur. Fondların az 
ve ilkel oluşu başlıbaşına bir dert... Gelişmiş kopyalama tekniklerine rağ-
men, kütüphânelerin eksiklerini başka kuruluşlardan telâfî yoluna gitme-
yişleri, bazen aynı konu için birkaç şehirde pekçok kütüphânenin eşiğini 
aşındırmayı gerekli hâle getirir. Basit bir gazete taraması bile, eksik sayıla-
rını birbirlerinden isteyerek kolleksiyonlarını tamamlama zahmetine kat-
lanmayan kütüphânelerin tembelliği yüzünden ciddî bir eziyete dönüşür. 
Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı akletmiş kurumlar ise, ellerin-
deki malzemeyi kâr kapısı gibi gördüklerinden, dijital olarak depoladıkları 
evrakı ücret karşılığında pazarlamaya çalışırlar. Üstelik, yerli araştırmacı-
dan bir lira alıyorlarsa, yabancılardan iki lira isteyerek, kültürümüze duy-
dukları ilgiyi cezalandırmak için ellerinden geleni de yaparlar. 

İmkânsızlıklar yetmezmiş gibi, bir de bürokrasi ile boğuşmak gerekir. 
İsmail Hikmet (Ertaylan) Bey’in Bakû’da öğretmenlik yaptığı sıralarda 
kaleme aldığı ve yine orada 1925-1926 yılları arasında Âzer-neşr’den bas-
tırdığı dört ciltlik bir Türk Edebiyatı Tarihi vardır. Bundan otuz sene 
evvel, Ankara’daki Millî Kütüphane’de Ertaylan’ın çalışmasını arıyorum. 
Katalog fişlerine göre, kitap kütüphanede var; lâkin, memurlardan aldı-
ğım cevap, “yasak yayın” kabûl edildiği için okuyucuya verilemediği yo-
lunda... İtiraz ediyorum; nasıl olup da bir edebiyat çalışmasının sadece 
Âzerbaycan’da basıldığı için yasaklanabileceğini aklım almıyor. Onlar bana 
“demirperde”den, “komünizm”den bahsediyorlar; ben onlara Âzerbaycan 
Türkünün kardeş olduğundan, edebiyatın yasak tanımadığından... 

Bir başka seferinde de Münif Paşa hakkındaki çalışmam için, Mirza 
Fethali Ahundzâde’nin İstanbul’a gelişini araştırırken onun Osmanlı top-
raklarındaki dostlarına yazdığı mektuplarını okumak istemiştim; fakat, ne 
mümkün!... Azerbaycan Elimler Akademiyası tarafından 1960’lı yıllarda 
kitaplaştırılan mektupları ne Türkiye’de bulabildim ne de Âzerbaycan’dan 
getirtebildim. Birbuçuk sene kadar aradıktan sonra, çaresiz kalıp kitabı 
Washington’daki The Library of Congress’ten istemiştim de sadece bir haf-
ta içinde elime ulaştırmışlardı. O gün duyduğum utancı bugün bile tarif-
ten âcizim. Düşünün ki, Soğuk Savaş yıllarında “demirperde”nin en büyük 
düşmanı olan Amerika’da bile Âzerbaycan basımı kitaplar kütüphanelere 
girmişken, ben Türkiye’de, öz kardeşimin yazdıklarını takip edemiyorum. 
Sınır komşumun neşriyatını ancak binlerce kilometre ötedeki Amerika’ya 
ısmarlayarak okuyabiliyorum. Bundan büyük ayıp olur mu? Bana oku-
tulmayanı Amerikalı rahatça okuyabilecek. Benim okumamdan doğacak 
mahzur, onun için geçerli olmayacak. Bu şartlarda, kusursuz bir edebiyat 
tarihi yazmak nasıl mümkün olsun? 

Örneklerimi mâzîden seçtiğime aldanarak yenilerde durumun dü-
zeldiği zannedilmesin. Eyub sabrı edinmeye niyetlenenler, Başbakanlık 
Devlet Arşivleri’ni deneyebilirler. Yanılıp şaşıp da Osmanlı ve Cumhuriyet 
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Arşivi’nden faydalanmak isteyenler “bilgi edinme başvuru formu”, “araş-
tırmacı müracaat formu”, “belge talep formu”, “belge devir-teslim formu” 
gibi bin türlü kırtasiye işi ile tatlı canlarından bezer ve bu gâvur eziyetine 
dayanamayanlar tövbekâr olup yollarını değiştirirler. İnatçı çıkanlar ise, 
bugün istenen belgenin ancak yarına çıkarılması ve günlük belge limiti ol-
ması sebebiyle sabır küpüne dönerler. Allah’tan ki, bizim edebiyat araştır-
macılarımızın kahir ekseriyeti Devlet Arşivleri’ne uğramadıklarından, ora-
dan belge almanın ne belâ olduğundan da habersizler. Edebiyat tarihçileri 
bile arşivleri tarihçilere terk ettikten sonra ört ki ölem!

2. Edebiyat eleştirisi gelişmiş ve eleştirel okuma yaygınlaş-
mış olmalıdır. Eleştiri kültürü zor edinilir; eleştirmenin yetişmesi ise, 
daha da zordur. Eleştirmenin ilk görevi, okuru ortalık malı metinlere kar-
şı uyarıp sanat değeri taşıyanlara sevketmektir; sonuncu görevi ise, hangi 
eserin yarına kalacağı ve tarihe mâl olacağı konusunda edebiyat tarihçisi-
ne yardım etmek... Bizim geleneğimizde ise, edibler hakkında verilen hü-
kümlerin büyük kısmında, âşinâlık ve dostâne ilişkiler etkilidir. Övgüler de 
yergiler de tamamen subjektiftir. “Dostuma dost, düşmenime yamanam” 
anlayışı, bir yanda olumlu eleştiriyi besler de diğer yanda, olumsuz eleşti-
riyi doğurmaz; onun yerine ya bîgâne bir suskunluk ya da keskin bir hiciv 
vardır. Bir eser beğenilirse, onu övmek için takrizler, medhiyeler yazılır; 
şayet beğenilmezse, zaten değersiz bir metin için kalem oynatmak abestir. 
Eleştiri, dostların yazdıklarına yaldız çekip tezhip etmek için lâzımdır ve 
aynı şekilde, o da sizin yazdıklarınızı medhederek kibarlığını gösterecek-
tir. Bu mânâda eleştiri, birbirinin sırtını sıvazlama metinlerinden ibarettir. 
Eğer metnin sahibi fevt olmuş ise, o zaman da 1. maddenin b fıkrası uyarın-
ca davranmak gerekir. “Kör ölür badem gözlü, kel ölür sırma saçlı olur”. 
Habbeyi kubbe yapan dostlar, ortahâlli edib arkadaşlarını zamanın kutb-ı 
edebi olarak göstermeyi bir vefa borcu bildikleri için, gelecek nesillerin o 
edibi ve eserini doğru değerlendirmesini de engellerler. 

Yakın zamanlara doğru gelindikçe, eleştirinin subjektif kıstasları de-
ğişmez; sadece tebdîl-i kıyâfet eder. Bilhassa XIX. ve XX. asrın eleştiri-
sini edebiyat değil, siyaset ve klikleşmeler yönlendirir. Gelenekli eleştiri-
deki “ben ve dostum” anlayışı, yerini “biz ve onlar”a bırakır. Fark şudur 
ki, yeni dönemde de “ahbap çavuş” ilişkisi aynen korunmasına rağmen, 
artık kendini ve okurunu kandırarak, bunu batılı objektif ve aklî kriterlerle 
yaptığını düşünenler artmaktadır. XIX. asırda, hakkında olumlu eleştiriler 
okuduğumuz ve edebiyat tarihlerinde adını bulabildiğimiz her kim varsa, 
ya Yeni Osmanlılar’dandır ya da Jönlerden... XX. asırdan iyi tanıdıkları-
mız ise, ya “millîci”dir ya da “kuvâcı”; ya “cumhuriyetçi”dir ya da “ilerici”... 
İstisnâların bir kısmı tövbekâr olup “doğru yolu” bulduklarından, daha 
büyük bir kısmı da inkâr olunamaz kabiliyetleri sayesinde bütün eleştirile-
re “rağmen” ve zorakî olarak edebiyat tarihlerine alınırlar. 
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Bu çarpık zihniyet sebebiyledir ki, koca bir “Tanzîmat dönemi” sekiz-on 
ismin etrafında dolanır; “Edebiyyât-ı Cedîde” vardır da muhalif grup sade-
ce Muallim Nâci’den ibarettir (hem de Edebiyyât-ı Cedîde oluşmadan üç 
yıl önce ölmesine rağmen). “Millî edebiyatçı” öyle yalnızdır ki, dönemin-
de sanki ondan gayrı edib yoktur. Cumhuriyetin ilk onbeş yılında sadece 
“İnkılâp edebiyatı” vardır. “Garip” vardır da o kadar garip olmayanlar yok-
tur. “İkinci Yeni” vardır da “Hisarcılar” yoktur. Bilmem, meramımı ifade 
edebiliyor muyum? Hangi edebiyat tarihinde “müstakil şahsiyetler” diye 
anlaşılmaz bir başlık görürseniz bilin ki, klikleşme ve gruplaşmaları anarak 
kolayca edebiyat tarihi yazdığını düşünen edebiyat tarihçisinin karşısına 
dağ gibi dikilmiş ve hiçbir yere dahil edilemediğinden adı yok sayılıp unu-
tulan binlerce isim arasında olmayı reddederek, kalem tutan parmakları-
nın gücüyle kendine yer açmış birkaç edible karşılaştınız. 

3. Edebiyat tarihi bir disiplin olmalıdır. Edebiyat tarihi monog-
rafilerin, biyografilerin, eleştirilerin, araştırma ve incelemelerin sağladığı 
malzemeyi değerlendirerek edebiyat kültürünün topluca tarihini yazma 
işidir. Bir kısmı sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe gibi kapı komşusu olan 
yardımcı alanların desteğiyle ortaya çıkmış bu malzemeden istifade eder-
ken, müstakil bir disiplin olarak kalmayı becerebilmek gerekir. Bunun sağ-
lanabilmesi için, yerine getirilmesi elzem şartlar vardır.

a. Edebiyatın tarihi, edebiyatın tarihidir. Evet, edebiyat tarihi 
özünde metinlerin tarihi olmalı; lâkin Ahmet Haşim’i yâda vesîle olsun 
diye söylersem tarih ile edebiyat arasında, tarihten ziyade edebiyata ya-
kın durarak... Mesafe doğru hesaplanmazsa, ya Köprülü’nün edebiyat tari-
hi gibi müverrihin alanına fazla yaklaşır ya da Tanpınar’ınki gibi edibin... 
Tarihle edebiyat tarihinin temel farkı, ilkinin geçmişte yaşanıp biten hadi-
seleri nakletmesine mukabil, ikincisinin her okunuşta yenibaştan canla-
nan bir metni ele almasıdır. Agâh Sırrı’nın Gadamer’den habersizce verdiği 
pek kullanışlı örneğiyle, Lâle Devri yaşanıp biten tarihtir; Dîvân-ı Nedim 
ise, her okunuşta tekerrür eden tarih... Dolayısıyledir ki, ilkinde ömrünü 
tamamladığı için tarihçinin çok uzağında kalan bir hadiseye soğukkanlılık-
la yaklaşması mümkün iken, ikincisinde, her okunuşta silbaştan hayat bu-
lan eser sebebiyle, edebiyat tarihçisinin metinle arasındaki mesafe kapa-
nır. Edebiyat tarihinin, tarihten çok edebiyata meyilli olmasının en büyük 
etkisi de işte tam burada görülür: Geçmiş geçmişte kalmaz ve bir metnin 
geçen zaman içinde farklı edebiyat tarihçileri tarafından her okunuşunda 
yeni sonuçlar vermesi sebebiyle, her devirde edebiyat tarihinin yenibaştan 
yazılması gerekir. Haşim örneğini tekrarlarsam, bunun edebiyat tarihçisi 
için mânâsı şudur. “Edebiyat tarihçisi” dediğimiz kişi, sanatkâr olan “edib” 
ile sanat eserleri üzerine kafa yoran “edebiyatçı” arasında, edibden ziyade 
edebiyatçıya yakın bir yerde durur ve metinlerin her dem yeniden doğuşu-
nu veya ölüşünü gözler.
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Ayrıca, edebiyatın tarihini yazmak, edibin tarihini yazmak değildir. 
Edebiyat tarihi, eserlerin tarihidir; müessirlerin değil... Bir edebiyat tari-
hinde ediblerin herbiri için sahîfeler dolusu biyografik mâlûmat sıralamak, 
en insaflı kelimeyle “israf”, en ağır kelimeyle “cehalet”tir. Ömer F. Akün’ün 
deyişiyle “Edebî eser, dağ başında kendi kendine biten bir bitki” olmadığı 
için, onu yaratıcısı ile birlikte değerlendirmek, döneminde bir yere oturt-
mak tabîatiyle elzemdir; lâkin, eserle bağlantısı kurulmayacak her türlü bi-
yografik mâlûmat zâiddir. Eseri, Schleiermacher’ci bir anlayışla, edibinin 
niyetine göre açıklamak, W. K. Wimsatt’ın “intentional fallacy” (kasdî ya-
nılgı) dediği hatâyı doğurur; Gadamer gibi, edibi tamamen dışlayarak açık-
lamak ise, Paul Ricœur’ün “mutlak metnin yanılgısı” adını verdiği ârızayı 
yaratır. Bizde edebiyat tarihi yazılamayışının önündeki ilk engel, tezkire 
geleneğine rahmet okutacak bir biyografi merakıyle hazırlanmış çalışma-
ların edebiyat tarihi zannedilmesidir. Evet, edebiyat tarihi eserlerin tari-
hidir; lâkin, teker teker eserlerin de değil... Bir edebiyat tarihine alınmayı 
haketmiş eserlerden hareketle, fakat onları aşan bir “edebiyat söyleminin 
kategorileri ve bu kategorilerin daha az veya daha çok istikrarlı bir şekil-
de bir araya getirilmeleri” gerçek bir edebiyat tarihinin işidir1.

Edebiyat tarihi, tarihin arsası üzerine dikilmiş bir edebiyat sarayıdır; 
lâkin, hangi tarihin arsası?... Tarih dendiğinde genellikle siyasî tarihi, dev-
letler tarihini anlamaya teşne olmamıza rağmen, edebiyat tarihinin çok kü-
çük bir kısmı oradan faydalanır. Asıl malzeme dinin, felsefenin, iktisadın, 
sosyolojinin, psikolojinin, en çok da plâstik sanatların tarihinden gelir. 
William-Ariel Durant çiftinin 1935-1975 arasında geçen kırk yılda ve onbir 
cilt hâlinde kaleme aldıkları The Story of Civilisation adlı çalışmalarıy-
le gündeme gelen “integral tarih yazma” kavramı ve metodu, tarihi işte 
bu yan dallardan beslemek ve medeniyetin her parçasını diğer parçala-
rıyle ilişkilendirerek anlatmak iddiasındadır. Bizde edebiyat araştırmacı-
sının yan alanlardan destek alarak çalışmak ihtiyacı, buna uygun altyapı 
kazanma gayreti ve edindiği birikimi kullanma refleksi henuz kuvvetlice 
hissedilmiyor. Dolayısıyle, bu türden bir metodu tercih eden çalışmalara 
sıcak bakmayanları da garipsememek gerekiyor. Yine de şunu bilmekte ve 
tekrarlamakta fayda var: Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin bir köşesine 
yerleşip, aynı sokaktaki komşularından yararlanarak kendini var etme-
yi denemelidir.b. Edebiyat tarihinin şeklî önşartları bile vardır. 
Batı’dan elinize aldığınız herhangi bir kitabın üzerinde adı yazmasa bile, 
daha birkaç sahîfe çevirdiğinizde karakteristiklerinden onun edebiyat ta-
rihi olduğunu hemen anlarsınız. Edebiyat tarihi, resimli (Banarlı), motifli 
(Karaalioğlu), dantelâlı, oyalı olamaz. İçinde, olur olmaz yerlere sokuştu-
rulmuş “örnek metinler” bulunmaz. Özön’ün Braunschvig’den aldığı formal 
unsurlar müstakil bir inceleme konusudur. Tanpınar’ın XIX. Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi ile Albert Thibaudet’nin Histoire de la Littérature 
Française de 1789 a nos jours adlı çalışmasını yanyana koysanız, her 

1  Tzvetan Todorov, Poetikaya Giriş, İst., 2001, s. 27.
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ikisinin de aynı formatta basıldığını farkedersiniz. Tanpınar, Thibaudet’nin 
edebiyat tarihinin iskeleti kadar, karakter seçimini, hattâ başlıkları koyuş 
tarzını bile taklit etmiştir. Muhtemelen, Petersen ve Wechssler’in çalışma-
larından da aynı şeklî özellikleri doğrulamıştır. Tanpınar buna niçin ih-
tiyaç duyar? Çünkü, kitabının herşeyden önce kisvesini edebiyat tarihine 
benzetmeye çalışmaktadır. Şimdilerde, bu formal dikkati kaybettiğimiz ve 
herkesin aynı gelenekli kalıpla döküm yapmağa başladığı farkediliyor.

c. Edebiyat tarihi, edebiyat araştırma ve incelemelerinin, tah-
lil ve tenkidlerinin nihaî noktası olduğu için, bir ders kitabı ola-
rak yazılamaz; ders kitabı olma derekesine indirilemez. Bizde ise, 
edebiyat tarihi olma iddiası taşıyan çalışmaların kahir ekseriyeti, ders ki-
tabı olmak için hazırlanmıştır ve bunun belki de tek ciddî istisnaı, AKM ta-
rafından sekiz cilt olarak bastırılan Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi’dir. 
Şehabeddin Süleyman’dan İbrahim Necmi’ye, Köprülü’den İsmail Habib’e, 
Mustafa Nihad’dan Agâh Sırrı’ya kadar, çalışmalarının üzerine edebiyat 
tarihi olduğunu yazanların tamamı, aslında lise veya üniversite için ders 
kitabı hazırlama niyetiyle hareket etmişlerdir. Üstelik, bu isimlerin han-
diyse tamamı, akademik bir terbiyeden geçmemiş, çalışkan lise öğretmen-
leridir. Oysa, gerçek bir edebiyat tarihinin muhatabı, lisanüstü eğitim al-
mış veya almakta olanlar ile “edebiyatçı” sıfatını hakedenlerdir. Nasıl ki, 
Hammer’in, Ahmed Cevdet Paşa’nın veya Uzunçarşılı’nın tarih çalışmala-
rının hedef kitlesi heveskârlar, lise yahut lisans talebeleri değilse, bu seçi-
cilik edebiyat tarihi için de aynen geçerlidir. Diğer taraftan, bir akademik 
çalışmanın kaynakları arasında Kabaklı’nın veya Banarlı’nın kitaplarının 
bulunması da yazarının derekesini gösterir karne notu gibidir. Sözün özü, 
edebiyat tarihi okul müfredatlarının bir parçası değil; nihaî noktada, bü-
yük medeniyet tarihinin bir parçası olmak niyetiyle kaleme alınır.

ç. Edebiyat tarihi yekpâre bir bütün olarak çalışılmalıdır. 
Edebiyat tarihi, bir dilin estetize olmasından sonra verdiği edebî eserlerin 
tarihidir. Sadece, o edebiyatın başlangıcına ait olarak tesbit edilebilen ilk 
eserlerden itibaren yapılan bütüncül çalışmalar edebiyat tarihi unvanını 
hakederler. Yoksa, “İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı tarihi”, “Türk halk 
edebiyatı tarihi”, “yeni Türk edebiyatı tarihi”, “Selçuklu devri edebiyat ta-
rihi”, “Sultan II. Murad devri edebiyat tarihi”, “mesnevî edebiyatı tarihi”, 
“XVII. asır Osmanlı edebiyatı tarihi” gibi çalışmalara “edebiyat tarihi” de-
ğil, “monografi” denebilir. Dolayısıyle, “Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi” 
(Sevük), “Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi” (Özön) veya “XIX. Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi” (Tanpınar) de olamaz. Buddenbrook ailesinin tarihini 
anlatmak için bile, dört nesil öncesinden başlamak gerekmişse, asırların 
Türk edebiyatının bir nesil üzerinden anlatılmasının mümkün olamaya-
cağını her hâlde akl-ı selim haber verecektir. Hele biraz dikkatli okuyarak, 
Tanpınar’ın kitabında altıyüz sahîfe boyunca anlattıklarının, aslında 1860-
1885 yılları arasında geçen yirmibeş yıldan ibaret kaldığını farkettiğimiz-
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de, “edebiyat tarihi” etiketini o kadar da kolay yapıştıramaz oluruz. 

Bir kere akl-ı selîme danışmaya başlayınca, Türk edebiyatını asırlara 
ayırarak çalışmanın zaten temelden sakatlığı da ortaya çıkar. Herşeyden 
evvel, Osmanlı edibi hangi asırda bulunduğunu bilmeden ve onu hangi 
asra sokacağımızdan habersizce yaşayıp ölür; çünkü, bizim mîlâdî asır ay-
rımlarımıza mukabil, o hicrî bir asırda yaşadığını düşünmektedir ve onun 
asrı ile bizim asrımız üstüste çakışmamaktadır. Sözgelimi, Fuzûlî X. asr-ı 
hicrîde yaşadığını düşünürken, bize göre XVI. asır şairidir. Şayet asır belir-
leyici ise, Fuzûlî’nin şu veya bu asırda yaşamasına göre, hakkındaki değer-
lendirmelerin de değişebileceğini mi düşünmeliyiz? İkinci olarak, Osmanlı 
edebiyatında her asrın müstakilen incelenebilmesini lüzumlu kılacak se-
bepler yoktur. Ne zaman ki, asır değişimi edebiyatta bir fay kırılmasına se-
bep olur, edibleri asırlara ayırmak için mücbir ve mûcib sebep de o zaman 
belirir. Yoksa, “Asırlara bölmek, incelemeyi kolaylaştırıyor” gibi sudan bir 
sebeple hareket etmek olacak iş değildir. Dahası, edebiyatın XVI. asırdaki 
özellikleri ile XVII. asırdaki özelliklerini kıyaslamak kabîlinden gayr-ı ciddî 
çalışmalar da sürüp gitmektedir. Bir edibin ömrünün yarısı bir önceki asır-
da geçmişse, o zaman nereye dahil edileceği gibi lüzumsuz ve çözümsüz 
meseleler doğurması ise, bu garip ayrımın bir başka marazıdır2. 

Elde mevcut örnekler, edebiyat tarihi yazmaya soyunan kalemlerin he-
men hepsinin de “halk edebiyatı”nı ihmâl etmeyi bir görev bildiğini gös-
teriyor. Sebeplerini sormak utandırıcı, kendimce bulduğum cevapları sı-
ralamak daha da utandırıcı olacağından bu tercihin yorumuna girmekten 
kaçınacağım. Lâkin, neyin kasdedildiğini bir türlü kestiremediğim “halk 
edebiyatı” adlandırmasının ve niye bu başlık altında toplandığını bir türlü 
çözemediğim kocaman bir kültür hazînesinin edebiyat tarihleri tarafından 
ısrarla gözardı edilmekte yalnız olmadığını bilhassa belirtmekten de ken-
dimi alamayacağım. Edebiyat tarihleri sadece folklorik olana değil, taşrada 
yaratılmış her türden edebiyat eserine neyzen bakışlıdır. Âdetâ, İstanbul’da 
üretilmeyen, şöhreti İstanbul’a ulaşmayan veya İstanbul tarafından tasdik 
olunmayan hiçbir metnin edebiyat tarihine girmesi mümkün değilmiş gibi 
davranan edebiyat tarihçileri sebebiyle, bütün Türk edebiyatı tarihleri as-
lında birer “İstanbul edebiyatı tarihi”ne dönüşmüştür ve dönüşmektedir. 
Hâlâ bir edebiyat tarihimiz olmayışının sebepleri arasına, elimizdeki ör-
neklerin bütünü kucaklamayı denemeyişleri de eklenebilir.

d. Edebiyat tarihi mümkünse tek kişinin kaleminden çıkma-
lıdır. Batı’nın şartları düşünüldüğünde gerçekleşmesi pekâlâ mümkün 

2  Kendimi ben yaşlarda bir edibin yerine koyarak soruyorum: Ömrümün kırk senesini orada 
geçirmiş; karakterimin değişmez özelliklerini orada edinmiş olduğuma göre, beni XX. asra da-
hil etmeleri mi doğrudur yoksa XXI. asırda yaşadığım yılları hesaba katarak “milenyum edibi” 
saymaları mı? Hangisini seçerlerse seçsinler, sonuç eksik ve yanlış olmayacak mı? Asıl hatâ, 
kişileri asırlara göre taksim gayreti değil mi? 
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olan bu şart, bizim için henuz hayâldir. Batı’da, tek elden çıkmış tarihler, 
edebiyat tarihleri, medeniyet tarihleri, hattâ dünya medeniyeti tarihleri 
görmek vak’a-i âdiyyedendir; çünkü onlar, son üç asırdır edebiyatlarının 
problemlerini hacimli ve titiz monografilerle hallederek herkesin üzerin-
de ittifak ettiği sonuçlar çıkardılar. Şimdi de edebiyat tarihçilerine, sadece 
netîcelerden netîce çıkarmak kalıyor. Bizde ise, ediblere, dönemlere, türle-
re ve formlara, temel edebiyat meselelerine dair araştırmalar, incelemeler 
ve monografiler hâlâ o kadar az ki, edebiyat tarihi yazmaya soyunan ser-
dengeçtinin bütün bu önçalışmaları da yapması gerekeceğinden, yarı yolda 
nefesinin kesilip pes etmesi kaçınılmazdır. İdeal şartlarda bile, böylesine 
ağır bir yükü tek kişinin omuzlaması insafsızlık veya bencillik gibi görünü-
yor olabilir; lâkin, kazın ayağı öyle değil... Edebiyat tarihi, ancak tek anah-
tar deliğinden, tek mercekten bakılarak yazıldığında, birbirini bütünleyen 
tek bakış açısı ve tek bağıntılar örgüsü edinebilir. Genel kanaatin aksine, 
farklı dikkatlerin, farklı yorumların, farklı değerlendirmelerin ürünü olan 
ortak edebiyat tarihi metinlerinde “çoğulcu bakış”ın zenginliğinden ve gü-
zelliğinden değil, çatışmalarından ve çelişkilerinden bahsedilebilir. Bizde, 
edebiyat tarihi olmak iddiasını taşıyan ders kitaplarının ekseriyeti tek ki-
şinin kaleminden çıkmıştır; lâkin, bunların arasından, yaptığı işi ciddîye 
alanları hemen anlarsınız; çünkü çalışmalarını tamamlayamadan göçüp 
gitmişlerdir. 

Kaplan’ın, dörtbaşı mâmur bir edebiyat tarihini tek kişinin yazmasını 
“hemen hemen imkânsız” görmesi3; Okay’ın  alanı daha da genişleterek bü-
tün Türk Dünyası edebiyatını bir kalemin ürünü olarak okumanın “müm-
kün olamayacağı kanaati”ni taşıması4; Gökçe’nin böyle bir gayreti “epey 
cüretli bir teşebbüs” olarak değerlendirmesi5 yahut Metin’in bu hacimde 
bir çalışmaya soyunmayı “tekebbür hali”yle açıklaması6 hayli ümit kırı-
cı... Bütün bu söylenenleri kulak arkasına atıp, destan çağından başlaya-
rak hakikî mânâsıyle bir Türk edebiyat tarihi yazmaya hayatını vakfetmiş 
yegâne isim Ömer F. Akün’dür ve nihayet bir edebiyat tarihimiz olacağı 
ümidini şimdilik ayakta tutan da sadece odur. Gerçi, yarım asrı aşkın sü-
redir bir “yalnız kurt” olarak çalışmayı sürdüren Akün’ün de pes edenler 
kervanına katıldığı yolunda haberler geliyor olsa da böyle bir ümidi yaşat-
maya ihtiyacımız vardır. Yine de edebiyat tarihini tek kişinin hazırlamasını 
olmazsa olmaz bir şarta dönüştürmemek; metodu, zihniyeti ve kavrayışı 
birbiriyle uyum içinde olanların uzun yıllar boyu müştereken çalışmaları-

3  Mehmet Kaplan, “Bir Türk Edebiyatı Tarihi Yazabilmek İçin”, Hisar Der., Nu. 143, Kasım 
1975.

4  Neslihan Demirci, “Orhan Okay’la Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları 
Literatür Der., Nu. 7, 2006, s. 354.

5  M. Selim Gökçe, “Edebî Eserden Zevk Almayan Bir Edebiyat Tarihçisi Düşünülebilir mi?”, 
Türk Edebiyatı Der., Nu. 387, Ocak 2006.

6  Ali K. Metin, “Türk Edebiyatı Tarihi’ne Hariçten Bir Derkenar”, Hece Der., Nu. 135, Mart 
2008, s. 107.
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nın sonucunda daha da benzeşerek, tutarlı bir edebiyat tarihi yazabilmeleri 
ihtimâlini de gözden ırak tutmamak gerek. Bizde olduğu gibi, herbiri başka 
diyarlardan, hattâ başka dünyalardan gelen, farklı noosferlerde yetişmiş 
uzmanların kendilerine sipariş edilen müstakil bölümlerini yazdığı topla-
ma edebiyat tarihleri “network” değil, “patchwork” ürünüdür.

e. Edebiyat tarihinin bir metodolojisi olmalıdır. Her edebiyat 
tarihinin, mevcut metodlar arasından belirlenmiş, mutlak bir çalışılma tar-
zı yoktur. Onu yazan kalemşör, şahsî penceresinden bakarken bu metod-
lardan hangisinin bahsi geçen konu için en uygunu olduğunu düşünüyor-
sa, onu kullanır veya hiçbirini seçmeyip kendi tarzını yaratır. Romantik, 
realist, marksist, kronolojik, tematik, psikanalitik, postmodernist gibi on-
larca metoddan biri veya birkaçı kullanılabilir; ama, metodik olmayan bir 
edebiyat tarihi yazılamaz. Edebiyat tarihini çağlara, çağları asırlara ayır-
mak; her asrın ediblerini tarih sırasına dizip, önce hayatını anlatmak, son-
ra da edebiyata kattıklarını sıralamak bir metod değil, metodsuzluğun tâ 
kendisidir ve bu plân dahilinde kaleme alınan hiçbir metin edebiyat tarihi 
olamayacağı içindir ki, bizde edebiyat tarihi yoktur. Diğer taraftan, bir me-
todu seçmek, onun uygulanabileceğini de göstermez. Bazen çalışılan alan o 
metoda uygun olmadığından, bazen de yazarın kabiliyeti elvermediğinden, 
beklenen sonuç alınamayabilir. Lanson’un Târih-i Edebiyatta Usûl ri-
salesinde hınzırca söylediği gibi, “usullerin hiçbir tanesi yoktur ki değe-
ri, onu tatbik eden işçinin zekâsı nisbetinde olmasın”7. Köprülü de “Türk 
Edebiyatı Tarihinde Usûl” makalesinde, metodun “her kilidi açan sihirli 
bir anahtar” olmadığını söylerken aynı noktaya dikkat çeker. O hâlde, ede-
biyat tarihçisinin herşeyden önce zekî bir metod adamı olması, metodik 
çalışmayı, hattâ metod yaratmayı bilmesi gerekir. 

Evet, edebiyat tarihinin metodolojisi olmalıdır; ama, her edebiyat ta-
rihinin sadece “bir” metodla yazılması şartıyle... Bizdeki edebiyat tarihi 
namzetlerinin her devir, her temayül, her olay, her eser için farklı metod-
ların gözlüğünü kullandıkları farkediliyor. Bazılarının, edibi her kimse, 
esere de onun cebhesinden bakmak yahut eserde güdülen teknik veya te-
matik anlayış doğrultusunda yorumlamak gibi bir tercih geliştirdikleri de 
görülüyor. Pek tabiîdir ki, klâsik edebiyatın kendi iç kriterleri Edebiyyât-ı 
Cedîde’ninkilere uymayacak ve birinin Asyalı romantik, diğerinin Avrupalı 
realist-natüralist ve parnasyen zemini olduğu dikkate alınacaktır; lâkin, 
bunu dikkate almak, edebiyat tarihçisinin yorumlarını da onlara göre uy-
durmasını gerektirmez. 

f. Edebiyat tarihi, müstakil bir tür değil; ciddiyetini hiç boz-
mayan bir deneme irisidir. Edebiyat tarihi makale, araştırma, incele-
me, tahlil veya tenkid olamaz; zîrâ, bütün bu çalışma türlerinde ortaya ko-
nan malzemeden faydalanılarak kotarılan bir üst-metindir. Paul de Man, 

7  Edebiyat Tarihi, (terc. Yusuf Şerif), İst., 1937, Remzi Ktbv., s. 42.
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“İyi bir edebiyat tarihçisi olmak için, bizim edebiyat tarihi 
adını verdiğimiz şeyin edebiyatla çok az alakası olduğunu ya 
da hiç alakası olmadığını ve edebi yorum dediğimiz şeyin tabii 
iyi bir yorum olması kaydıyla aslında edebiyat tarihi olduğunu 
unutmamak zorundayız”

demekte çok haklı8... Eser hakkında yapılan her tesbit, her eleştiri, her 
yorum edebiyat tarihine hizmet ediyorsa, edebiyat tarihi yazmak da bir 
üst-yorum denemesi yapma işidir. İçinde “bana göre”lerin bolca bulun-
duğu; herşeyi bilir görünmektense, tereddüt, ihtimâl ve şübhelerin “mı 
acaba”larla ifadesinden kaçınılmadığı bir deneme... Bu esneklik, edebiyat 
tarihi yazımında farklı farklı kalemlerin hep aynı şeyleri söylemesini de en-
gelleyecektir. 

g. Edebiyat tarihi, edebiyatın tarihe mâlolabilmiş geçmişiy-
le ilgilenir. Bundan tabiî ne olabilir, diye düşünmeyin; zîrâ, bizdeki uy-
gulamalar, bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Bir ismin veya 
eserin tarihte kendine yer bulabilmesi çetin bir süreçtir. Kimi zaman, bir 
edibin ölümsüzlük şerbetini içtiğini ve tarih boyunca hep yaşayacağını sağ-
lığında kestirirsiniz; kimi zaman, bin âlâyişle göklere çıkardığınız eserin 
adını birkaç yıl içinde hatırlamaz olursunuz; kimi zaman da asırlar boyun-
ca farkına varmadığınız bir ismi keşfeder ve derin bir mahcubiyet içinde, 
ona gecikmiş hakkını vermeye çalışırsınız. Bütün bu değişkenliğin anahtar 
kelimesi “zaman”dır. Zaman’ın eserler üzerindeki etkisi, bir mihenk taşı-
nınki kadar kesindir. Hiç şübhesiz ki, en iyi eleştirmen zamandır. Edebiyat 
tarihinin bir ayağını edebiyat oluşturuyorsa, diğer ayağı da tarihtir, za-
mandır. Edebiyat Ana, doğurduğu çocuklarını şefkatle sarmaya, besleyip 
büyütmeye hazırdır; lâkin, Zaman Baba’nın Spartan usûlü çetin disiplini, 
onların pekazının hayatta kalmasına izin verir. Ancak, zamanın karşısında 
bozguna uğramadan durmayı başaran eserler, edebiyat tarihinde ebediyen 
yaşamayı hakederler. Diğer taraftan, insan nisyân ile mâlûldür; vaktinde 
yeteri kadar parlatamamış isek, zaman bazen önemli eserleri bile siler de 
farketmeyiz. Geçmişe dönük araştırmalar, zamanın sinsice üzerini kapadı-
ğı eserlere yeniden dikkat çekmek için şarttır. 

Terry Eagleton, 

“(...) bir metin bizden tarih olarak ne kadar uzakta olursa, 
onu edebiyat olarak nitelendirme ihtimalimiz o kadar yüksek-
tir. Daha yeni metinler, saygıdeğer bir konum için daha çetin 
bir savaş vermelidir”

diyor9. Bu kabûllenme ve kabûl görme savaşı da herşeyden önce zama-
na karşı verilecektir. Eski eserleri kolayca kabûllenişimiz, bir savaş gazîsine 

8  “Edebiyat Tarihi Ve Edebiyatta Modernlik”, Körlük Ve İçgörü, İst., 2008, Metis y., s. 194.

9  Edebiyat Olayı, İst., 2012, Sel y., s. 81.
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gösterilen hürmetten de izler taşır.

ğ. Edebiyat tarihi, sadece şâheserlerin tarihi olamaz. Julien 
Gracq, “Bildik tarihin aksine olarak, edebiyat tarihinin sadece zaferleri 
sıralaması gerek; zîrâ, edebiyattaki mağlûbiyetler hiçkimse için zafer de-
ğildir” diyor10. Gelenekli edebiyat tarihinin kapısı cılız seslere, kurumuş 
muhayyileye, sıradan söyleyişlere, köhnemiş konulara, sönük eserlere ebe-
diyen kapalıdır. Demek ki, edebiyat tarihini “eserlerin tarihi” olarak bil-
mek yetmiyor; “zamanla verdiği savaştan muzaffer çıkmış eserlerin tari-
hi” olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Şayet tarih, vak’alar ve şahıslar 
arasından sadece önemli gördüklerini seçmiş ise, edebiyat tarihi de eserler 
arasından estetik bir kıymet verdiklerini seçmiştir. Dolayısıyla, ilki eylem-
ler tarihi iken, ikincisi değerler tarihi olmuştur. 

İyi de tarih sadece zaferleri ve muzafferleri değil, hezîmetleri ve 
mağlûpları da anlatmaz mı? Edebiyatın tarihi, niçin sadece başarısıyle ta-
rihe kalmış eserleri ele alsın ki?... Elias Canetti, “Etkileri konu alan” bir 
edebiyat tarihi yerine, “karşı etkileri konu alan” bir edebiyat tarihi yaz-
manın çok daha bilgi verici olduğunu söyler11. Katılmamak mümkün de-
ğil... İskender’in galibiyetini anlatmak kadar, Dârâ’nın mağlûbiyet sebe-
bini göstermek de önemli değil midir? Hattâ, Dârâ’nın yenik düşmesinin 
analizi, İskender’in zaferini açıklamaz mı? O hâlde, bir şâheserin doğduğu 
dönemde hangi eserleri yendiğini, onların yenilgi sebeplerini öğrenmek, 
estetik bir zaferin gerekçelerini ve ölümlü karşısında ölümsüzlüğün şart-
larını da göstermez mi? Canetti’nin teklif ettiği gibi, geçici heveslerin, kısır 
heyecanların, şahsî ve netîcesiz tecrübelerin, ömürsüz cereyan ve eğilimle-
rin, çıkmaz sokakların, popülist tercihlerin, edebî kanona aykırı çıkışların 
mağlûbiyet tarihini yazmak da şaheserlerin tarihini yazmak kadar önemli 
ve öğretici olabilir. Çağında “decadence” alâmeti olarak görülüp reddedi-
len çoğu kımıldanışın, bir sonraki merhalede yenilik sayılıp öğüldüğü ha-
tırlanırsa, mağlûbiyetlerin bir kısmının sonraki galibiyetlere kaynaklık et-
tiği ve malzeme sağladığı da kolayca çıkarılabilir. “Karşı etkiler”in edebiyat 
tarihine dahil edilmesi, işte bu sebeple de gereklidir.

“(...) edebiyat tarihçisi yalnız yaratıcı kişileri ele almakla, 
onların belli başlı eserlerini incelemekle gerçek bir yargıya 
varamaz. Edebiyat tarihi, yaratıcı şairler ve şaheserler sergi-
si değildir. İkinci plandaki şairler de elbet edebiyat tarihinde 
yer alacaktır. Çünkü ortamı hazırlayan, toplum hayatını bütün 
ayrıntılarıyle eserlerinde yansıtan asıl onlardır. Onların eser-
leriyle karşılaştırma sonundadır ki, büyük yaratıcıların ortamı 
ne denli aştığı, hangi oranda çağdaşlarından yükseldiği anla-
şılmış olur”12.

10  En lisant en écrivant, Paris, 1980, Cosé Corti, p. 169.

11  İnsanın Taşrası, (terc. Ahmet Cemal), İst., 2004, İmge Ktbv., s. 337.

12  Agâh Sırrı Levend, “Türk Edebiyatı Tarihi Nasıl Hazırlanabilir?”, Türk Dili Der., Nu. 237, 
Hazîran 1971, s. 177.
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Bu kadar önemli olmasa bile, bir başka sebepten daha söz edilebilir. 
Edebiyat tarihleri, bir taraftan da edebî hareketlerin ve toplaşmaların, es-
tetik cereyanların tarihidir. 1989’dan beri hiç kesintisiz olarak lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine karşılaştırmalı Türk ve Dünya edebiyatları dersi 
vermenin tecrübesiyle şunu rahatça söyleyebilirim ki, dâhî edibler de on-
ların şâheserleri de aslında hiçbir akıma tamamıyla dâhil olmazlar; zîrâ, 
yaklaştıkları her akımı kendilerine öylesine râm eder ve dönüştürürler ki, 
onlarda bütün akımların üstünde bir bulut gibi süzülen dehâet tabakasının 
özelliklerinden başka herşey erir, gözden kaybolur veya derinlere nüfuz 
eder. Oysa, onlar kadar önemsenmeyen ve burun kıvrılarak edebiyat tarih-
lerine alınmayan ikinci dereceden eserler ve isimler, devrin fikrî ve edebî 
hareketliliğini, modalarını, temayüllerini kullanırken, onları kendilerine 
mâl ederek şahsîleştirme kabiliyetinden mahrum oldukları için, çağlarını 
çok daha iyi yansıtırlar. Böylece, zamandan koparak ölümsüzlük makamı-
na fırlayan şâheserlerin aksine, zamana esir olmayı sürdürenler, edebiyat 
tarihine malzeme temininde fazlasıyle işe yararlar. O hâlde edebiyat tarihi, 
bazı eserlerin zaman karşısında niçin direnemeyip mağlûp düştüğünün de 
tarihi olmalıdır.

h. Edebiyat tarihinin hangi eserleri, niçin seçtiğine dair bir 
kıstası olmalı ve o kıstası bütün çalışma boyunca koruyabilme-
lidir. Tarihe kalan eserlerin hepsi de birer şâheser olduğu için seçilme-
diyse, başka hangi özellikleriyle alınmaya değer bulundukları baştan tesbit 
edilmelidir. Eserlerin kimisi “unic” oluşu veya “avant-garde” garipliğiyle 
seçilmişken, kimisi de mağlûbiyet gerekçesi veya gelişmelere muhalefetiy-
le önem kazanmış olabilir. Râsih veya Sutüven gibi tek şiiriyle edebiyat 
tarihlerinin ilgisini çekmiş, Midhat Cemâl gibi tek romanıyla sağlam bir 
yer edinmiş isimler çıkması olağandır. Edebiyat tarihçisi, kıstasını doğru 
belirlediğinde, artık eserin sayısı veya hacmi, yazarının kim olduğu veya 
şöhretinin derecesi, devrinde aldığı tepkiler gibi hususlara dikkat etmeme-
lidir. Hâlbuki, bizim edebiyat tarihlerimiz bunun tam tersine ait örneklerle 
doludur. Meselâ, o mâhud “dîvân edebiyatı” tabiri “dîvan sahibi olanların 
edebiyatı” diye mi anlaşılıyor, bilmem; dîvanı olmayan hiçbir şairin ede-
biyat tarihine dahil edilmemesi hakîkaten gariptir. Bundan çıkacak netîce, 
dîvan oluşturacak kadar şiir söylememiş hiçbir edibi ciddîye almadıkları 
ise, belirledikleri kıstas çok su götürür. Dîvan sahiplerinden kaçının, hangi 
kıstas sebebiyle dâhil edilmeye lâyık bulunduğu sorusu edebiyat tarihçisi-
nin zihnini meşgul etmelidir. 

Daha yakınlardan bir örnek: XIX. asrın yetiştirdiği yüzlerce “Tanzîmat” 
edibi arasından edebiyat tarihlerine girmeyi başarabilen o bir avuç ismin 
hangi kıstasla seçildiği yenibaştan tartılmalıdır. Böyle bir tartma ameliyesi 
gösterecektir ki, bu isimlerin ekseriyeti, edebiyat tarihine alınmalarını yük-
sek bir edebî değer taşıyan eserler bırakmalarına değil, tamamen edebiyat 
harici üç özellik taşımalarına borçludurlar: Matbaaya inanmak, periyodik-
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lere yakınlık ve mevcut rejime muhalefet... Edebiyat tarihinin önemsediği 
edibler, değişen zamana ayak uydurmayı başardıkları için, eserlerini bas-
tırırlar. Önemsenmeyenler ise, hâlâ yazmaları elden ele dolaşan ve eserle-
rini topluca bastırmayı “enâniyyet” eseri sayanlardır. Edebiyat tarihlerine 
alınanların hepsi de periyodiklerde yazarak geniş bir okur kitlesine hitap 
etmenin gereğine inanır; hattâ, aralarında –Hâmid hariç– bir periyodik çı-
karmamış isme tesadüf etmek de zordur. Edebiyat tarihlerine alınmayan-
lar ise, periyodiklerin önemini farkedememiş ve dillerde dolaşmayı daha 
bir önemli bulmuş olanlardır. Edebiyat tarihlerinde mekân tutanların hep-
si de edebiyat anlayışını, mevcut siyasî şartların reddi üzerine kurulu bir 
ilericilikle bezemeyi doğru ve gerekli bulurlar. Her kim ki, gelenekli rejimin 
sadık bir üyesi olmayı sürdürmüş; edebiyat tarihlerine girmesi mümkün 
olamamıştır. Eserinin yazmasından okunacağını bekleyen, fikirlerini ve 
ürünlerini gazete, dergi yoluyle tanıtmak yerine dost meclislerinin taşıma 
gücüne inanan, edebiyat anlayışını mevcut düzenle uyum içinde veya ona 
reddiyeler düzmeden sürdürmeyi çalışan her edib –hangi mükemmel ve 
ölümsüz eserleri verirse versin– edebiyat tarihi dışına sürülmeye mahkûm 
olmuştur. Edebiyat tarihi kılıklı ilk eserlerimizi, bu üç kıstası kendinde de 
bulanlar hazırladığı için, sonrakiler de onların seçtiklerini taklit etmeyi 
sürdürmüş görünüyor. 

ı. Edebiyat tarihinde yer alma hakkı, sonsuza kadar bâkî ka-
lacak bir imtiyaz olmadığı gibi, bir edebiyat tarihine alınmayış, 
yazılacak diğer bütün edebiyat tarihlerine giriş vizesini kay-
betmek mânâsına da asla gelmez. Bir başka söyleyişle, mağlûpların 
galip geldiği günler de olur. Edebiyat tarihlerinde estetik değerin kriter 
alınması, zamanın tecrübeli eliyle mukayyet olan bir seçmeden bahsetmek 
demektir. Zaman insanları, okur-metin ilişkisini, zevkleri, edebiyat kültü-
rünü sürekli olarak değiştirirken estetik anlayışın ve edebî kıymet hüküm-
lerinin sabit kalması beklenemez. O hâlde, döneminin edebiyat değerleri-
ne uymadığı için mağlûp sayılan bir edibin ve eserin, sonraki dönemlerin 
değişen değerlerine yakın geldiği için, galipler arasına dâhil edilmesi ya-
hut tam tersi yönde bir gözden düşme serüveni yaşanması pekâlâ müm-
kündür. Bu hâlin her devirden pekçok örneği bulunabilir. Sözün gelişi, 
Sergüzeşt veya Çalıkuşu bugün yazılsaydı edebî bir pâye edinebilir miy-
di? “Hayır” mı dediniz? Öyleyse, hâlâ edebiyat tarihlerimizin önemli say-
dığı birer roman olmalarını nasıl açıklıyorsunuz? Eserin, edindiği kıymeti 
zamana karşı koruyabilmesiyle mi? Cevabınız “Evet” ise, yani bir metnin 
kıymeti veya kıymetsizliği devirden devre değişmiyorsa, Huzur’un veya 
Tutunamayanlar’ın zamanla rağbet buluşunu nasıl îzah edeceksiniz? 
Açıklama, pek de farketmediğimiz garip bir tercihimizde gizli... Bir kere 
klâsikleştikten sonra, artık eserin kıymetini zamanın aşındırmasına izin 
vermiyoruz. Başka bir ifadeyle, çağdaşı olan ürünlerle yaşadığı savaştan 
muzaffer çıkan eserleri, zamanla vereceği savaştan muaf tutuyoruz. Bunu 
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nasıl yapıyoruz? Anatole France’ın yazdığı gibi13:

“(...) herkesin bayıldığı eserler kimsenin tetkik etmemiş oldu-
ğu eserlerdir. İnsanların bir kısmı bu eserleri kıymetli bir yük 
gibi sırtlamış ve yüklendiği şeyin ne olduğuna bakmayarak on-
ları başkalarına devretmiştir.”

Belki de eserlerin bir kısmı artık okunmadığı için önemini ve edebiyat 
tarihindeki yerini korurken, bir kısmı da hiç okunamadığı için esrarlı bir 
hâle ile çevrelendiğinde şâheser oluyor. 

Paris VIII. Üniversitesi’nde edebiyat profesörü olan Pierre Bayard, 
2007’de yayımladığı Comment parler des livres qu’on n’a pas lus? 
(Jeffrey Mehlman’ın tercümesiyle “How to Talk about Books You haven’t 
Read?”) adlı kitabında, Proust ve James Joyce gibi baştan sona kadar 
okumadığı, fakat derslerinde rahatça anlatıp, sohbetlerinde allâme bir ta-
vırla tartıştığı büyük yazarlardan ve onların dünya edebiyat tarihine mâl 
olmuş eserlerinden bahseder. Muhtemeldir ki, edebiyat tarihçilerinin ek-
seriyeti de yüz yıl önce yazılmış bir eseri –hakkında yüz yıl önce verilmiş 
hükümleri dikkate almadan, ilk defa okuyormuş gibi– bâkir bir dikkatle 
değerlendiremiyorlar. Dahası, bazı eserler hakkında beliren tesbitler öyle-
sine kemikleşmiş ki, eseri yenibaştan okuyarak tashihe ihtiyaç duymadan, 
yine onları tekrarlıyorlar. Böylece, kaçınılmaz soru kendiliğinden dilimin 
ucuna geliyor: Eğer, daha önceki edebiyat tarihlerinde mevcut olan eser-
lere yenilerini eklemeyip eskilerini eksiltmeyecekse, verilmiş hükümleri 
tekrarlayacak ve farklı bir bakış, farklı bir değerlendirme getirmeyecekse, 
yeni yeni edebiyat tarihleri yazmaya niçin ihtiyaç duyulsun ki?... Yazılmış 
tek edebiyat tarihi nemize yetmiyor? Buna bağlı olarak ikinci bir soru(n): 
Eğer edebiyat tarihine yeni eserler sok(a)mayacaksak, araştırmalar yapa-
rak, vaktinde unutulmaya terkedilen eserleri yeniden değerlendirmek için 
mâzîye seferler düzenlemek niye? Artık köhnemiş de olsa, bir zamanlar 
önemsenen eserlerin puanını sabit tutarken, gömüldüğü çukurda çürüme-
den yatan eserler bulmak ümidiyle mezar kazıcılığına soyunmamızın sebe-
bi ne? Araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan eserler edebiyat tarihinde 
birşeyleri değiştirmeyecekse, bunca zahmet niye? Bin emekle yetiştirilen 
araştırmacılara ne gerek var? Araştırma ve incelemelerin nihaî maksadı, 
edebiyat tarihinde birşeyleri aydınlatmak ve değiştirmek değilse, ya nedir? 

Konstanz Ekolü’nden Hans R. Jauß, kendince bulduğu bir cevabı “okur-
tepki teorisi” (reader-response theory) adı altında açıklar. Tarihselci ob-
jektivizmin ve marksist-formalist metodların kuru, önyargılı çalışmala-
rının değersizliğini göstermek için savaşan Jauß, alımlama estetiğini bir 
karşı argüman hâline getirir. Ona kalırsa, bu badirenin atlatılması, metin-
okur etkileşimi sayesinde olacaktır. Okurun metinden beklentilerini ifade 

13  Epikür’ün Bahçesi, (terc. M. C. Kuntay-S. Yesarioğlu), İst., 1937, Sebat Bsmv., s. 97.
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için, Karl Mannheim’dan aldığı “Erwartungshorizont” (beklentiler ufku) 
kavramını kullanırken, yazarı ve yazış niyetini usulca aradan çıkararak me-
tin ile okuru başbaşa bırakır. 1967’de yayımladığı Literaturgeschichte 
als Provokation der Literaturwissenschaft (edebiyat bilimi için bir 
provokasyon olarak edebiyat tarihi) ile çalışma alanını edebiyat tarihini de 
kucaklayacak şekilde genişletir. Ona göre, her metin -kendisini önceleyen-
bir başka metinle kurduğu ilişki sayesinde anlaşılır ve edebiyat tarihi bakı-
mından kıymeti de böyle metinlerarası bir dikkatle ortaya çıkarılır. Üstelik, 
bir metnin okunma zamanı, onun alımlanmasını da doğrudan etkileyeceği 
için, dünün edebiyat tarihinin bir eser için verdiği hükmün bugün de ge-
çerli olması gerekmez. Jauß, fikirlerine uygun olarak, edebiyat tarihi üze-
rine yedi tez geliştirir:

I. Edebiyat tarihi, edebî metnin okunuşuna ve okurun yazdıklarına 
göre değişiklik gösterir. 

II. Edebiyat tarihçisi, okurun “beklentiler ufku”na göre, objektif bir diz-
ge oluşturabilir. 

III. Beklentiler, ufku belirler. 

IV. Alımlama, metin ile okur arasında ve metnin sorusuna okurun ce-
vap vermesi biçiminde işler. 

V. Beklentiler değiştikçe edebiyat tarihi de değişir. 

VI. Edebiyat tarihçileri, metnin alımlamasını bütün zamanlar için ya-
hut bir zaman dilimi için yapabilirler. Bu iki alımlara arasında her zaman 
bir fark olur. 

VII. Edebiyat tarihi, genelin tarihi içinde bir kronoloji ve diyalog pay-
laşımı kurar. Diyaloglardaki değişimler, büyük oranda moral değerlerdeki 
değişim sebebiyledir. 

Bu tezlerin arabaşlığımı doğrudan ilgilendiren yanı, devir değiştikçe 
okur dikkatlerinin de değişeceği; bu değişime rağmen, edebiyat tarihleri-
nin aynı kalmasının mümkün olamayacağı yolundaki iddiamı destekleme-
sidir. Diakronik tarih incelemesi ile sinkronik edebiyat okuması beraberce 
ve içiçe yapılmalıdır. Bu gerçekleştiğinde, eserlerin her devirde yeniden 
okunması kaçınılmaz olarak bambaşka bir edebiyat tarihi yazımını geti-
recektir. 

i. Her edebiyat tarihi, ele aldığı dönemin değil, yazıldığı dö-
nemin dikkatlerini taşımalıdır. Bir eser hakkında, zamanında veril-
miş olumlu veya olumsuz hüküm, yeni bir edebiyat tarihi yazmaya soyun-
muş olanları bağlamamalı ve etkilememelidir. Nedîm’i hatırlayın. Devrinin 
“reîs-i şâirân”ı Osman-zâde Tâib tarafından önemsenmemiş, tezkirelere 
alınmamış, tâ 1922’de Halil Nihad Boztepe hazırlayana kadar, dîvânının 
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sağlam bir nüshası bile okunamamıştı. Buna rağmen, Nedim’in hakkı olan 
mevkii elde edebilmesi, değişen değerlerin ve kriterlerin edebiyat tarih-
lerini de değiştirdiğini gösteriyor. Aynı şekilde, Abdülhalim Memdûh’un 
bir Târih-i Edebiyyât-ı Osmâniyye yazdığını iddia ettikten sonra, 
Osmanlı’nın klâsik edebiyatından neredeyse hiç bahsetmeyip, Tanzîmat 
sonrasını uzun uzadıya ele almasını ne kadar yadırgasak da devrinin şart-
ları düşünüldüğünde bu tercihi anlaşılır bulmak mümkündür. Edward 
Said, yaşanan devrin bağlayıcılığını pek güzel ifade eder14:

“İnsanî bilimler alanında üretilmiş hiçbir eserin yaratıcısı, 
içinde yaşadığı toplumun insanlarından biri olmanın ötesinde 
bir varlık taşıyamaz, bunu gözden kaçırmak veya umursamak 
mümkün değildir. Yazar, hayatın şartları ile sınırlıdır.”

Bu etkiden edebiyat tarihçisini vâreste tutmak da mümkün değildir; 
hattâ, devrinin fikrî tercihleri, siyasî eğilimleri ve edebiyat anlayışları 
îcabınca bir edebiyat tarihi yazması ondan beklenendir, istenendir. Aksi 
hâlde, edebiyat tarihçisinin yaşadığı çağın dışında, tamamen steril ve kon-
serve bir hayat sürdürmesini; çalışmasını da asırlardır her edebiyat tarihçi-
sinin ikamet ettiği aynı fildişi kulede kaleme almasını bekliyoruz demektir. 

Avrupa’nın edebiyat tarihlerinde, gotik çağı bir aristokrat kalemin de-
ğerlendirişi ile iktidar değişiminden sonra, bir burjuvanın değerlendirişi 
arasında fark olmaması ihtimâl dışıdır. Çarlık devri ile Ekim Devrimi son-
rası Rus edebiyatı tarihleri aynı isim ve eserleri mi içerir sanıyoruz? Bizim 
edebiyat tarihlerimiz de daha tezkire derlemelerinden başlayarak hep si-
yasetin gölgesinde kalmıştır. Bir tezkireye Cem Sultan’ın dahil edilmeyiş 
gerekçesi ile bir edebiyat tarihine Ali Kemâl’in alınmayış sebebi arasında 
ne fark var? Cenab Şehabeddin’in Edebiyyât-ı Cedîde şiirine lokomotif 
olduğunu bile bile, yerine Tevfik Fikret’i oturtarak, siyasî tercihlere göre 
edebiyat tarihi yazdığımızı isbatlamadık mı? İddia ediyorum ki, bugün 
cumhuriyetle idare edilmeseydik ve saltanat sürüyor olsaydı, edebiyat ta-
rihlerinde okuyacağımız edib ve eserlerin listesi bambaşka olacaktı ve o 
liste de şimdiki kadar subjektif hazırlanacaktı. Bu durumun sadece bizim 
edebiyatımıza has bir gariplik olduğu sanılmasın; bütün dünyadan benzer 
örnekler bulmak hiç de zor değildir. Meselâ, Alman edebiyatı tarihinde de 
Heinrich Heine hakkında 1883’te “Alman edebiyatının en büyük şairlerin-
den biri” denirken, 1924’te “Almanca yazan bir yahudi, küstah bir yazar” 
hükmüne varılmıştır. Nazi Almanyasının edebiyat tarihlerinde ise, Heine 
adı hiç geçmez15. Edebiyat tarihçisinin, “atemporal” bir dikkatle, sadece 
yaşadığı çağın çocuğu olduğuna bundan âlâ örnek olur mu? 

14  Oryantalizm, (terc. Nezih Uzel), İst., 1998, İrfan y., s. 26.

15  Nuran Özyer, “Edebiyat Tarihi Yazımı Ve Edebiyat Eleştirisi”, HÜ Batı Edebiyatları Araş-
tırma Der., Nu. 2, 1979, s. 91.
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Bizim edebiyat tarihçilerimiz ne yapıyor? Yüzelli yıl önceki eski-yeni 
çekişmesinden beri “yeniler”i destekliyor; Ekrem’in yanında saf tuta-
rak Nâci’ye, Edebiyyât-ı Cedîde’nin siperinden Mutavassıtîn’e, hecenin 
yanında aruza ve serbest şiirin yanında heceye saldırmakta hiçbir mah-
zur görmüyorlar. Onların düşmanı edebiyat tarihçisinin de düşmanı! 
Farketmedikleri, her yeninin “modern” olmadığı ve klâsik olanın da ken-
dince bir yenilik, hattâ “avant-garde” bir yenilik taşıyabileceği... Koca 
edebiyat tarihimizde bir tek edib hatırlıyor musunuz ki, sağlığında verilen 
olumsuz hüküm sonraki çağların edebiyat tarihçilerince yeniden tartılarak 
değiştirilmiş ve iade-i itibarı sağlanmış olsun? Dahası var. Beş nesil önce 
bir cesaretle ortaya sürüldüğünde edebiyat çevrelerinde ve edebiyat tarih-
lerinde şaşkınlıkla, hattâ garipsenerek karşılanan bir eser, beş nesil sonra-
sının edebiyat tarihçisini de şaşırtmaya devam ediyor gibi... 

“Evvelce afallatıcı yahut tuhaf olan ifade biçimlerinin kül-
türel söz dağarcığımız tarafından azar azar emilmesiyle, yön 
kaybı er geç kabule yol açar. Bu nedenle, edebiyat tarihi sonsuz 
bir şaşkınlık-alışma-şaşkınlık döngüsü tarafından yönlendiri-
lir, zira yerleşik tarzlar algıyı yeniden canlandırma gücüne sa-
hip yeni tekniklere bırakır yerlerini.”16.

Bizim edebiyat tarihlerimizde ise, hep şaşkınlık var; alışkın gözlerle ya-
pılacak değerlendirmelere bir türlü sıra gelmiyor. Edebiyat tarihçisi, ikiyüz 
yıldan eski Hüsn ü Aşk’a da, bir asırdan artık geçmişi olan Edebiyyât-ı 
Cedîde şiirine de, yaşı altmışı aşmış II. Yeni’ye de hâlâ aynı alık tavırla ba-
kaduruyor ve bir türlü çağının çocuğu olamıyor. Hangi devri yazmakta ise, 
o devrin çocuğu gibi davranmayı sürdürüyor; karşısına çıkan metinlere de 
yine o devrin merakı, ilgisi, şaşkınlığı, cehaleti, yadırgaması, ad koyamayı-
şı, değerlendiremeyişi ile bakıyor. Bu sebepledir ki, alışılmış, kanıksanmış 
ve özümsenmiş bir dönemin eserlerinin bilgiç ve nihaî yorumu yerine, şaş-
kın bir acemîlikle kekeleyerek yazılmış, hepsi de birbirine benzer edebiyat 
tarihleri beliriyor.

j. Edebiyat tarihi objektif ve “bilimsel” olamaz. Edebiyat ta-
rihçiliği objektif bir bilim değildir; sadece edebiyatın tarihini hakkaniyet 
dahilinde kaydetmeye ve Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeye çalışır. Hangi 
şiir, niçin edebiyat tarihine girecek kadar önemlidir? Hangi romanda, 
onu edebiyat tarihine mâl etmemizi sağlayacak ne özellikler var? Hangi 
edebî toplaşmanın faaliyetleri, niçin bir ekol olmak için yeterli değil? 
Sorulabilecek böyle yüzlerce soruya tatminkâr ve herkesin üzerinde ittifak 
ettiği cevaplar verilmedikçe, edebiyat tarihi “bilimsel” olamaz. Lâfı fazla 
dolaştırmadan, eleştiri bilimleşmediği müddetçe, edebiyat tarihinin de bi-
limleşme ihtimâli bulunmadığını söyleyebilirim. Sosyoloji, psikoloji, tarih, 

16  Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar?, İst., 2010, Metis y., s. 143.
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felsefe, sanat ve edebiyat gibi beşerî disiplinlerin, ana malzemesi “insan” 
denen değişkenden ibaret kaldığı müddetçe bilimleşemeyeceğini daha ev-
vel defalarca yazdım17. Kimse resim veya müzik sanatının yahut eleştirisi-
nin bilimleşmesinden bahsetmezken, konu edebiyat olunca ehl-i kalem-
den bunca tarafdar bulması akıl alır gibi değil... Formalizm-strüktüralizm, 
semiyotik, linguistik, Prag ekolü, yeni eleştiri, dekontrüksiyon gibi eserin 
özü yerine kabuğu ile oyalanırken suya sabuna dokunmadığı için, herkesin 
ittifak edeceği doğrularda birleşmiş gibi görünen birkaç eğilimden sarf-ı 
nazar edilirse, eleştiride ve edebiyat tarihinde kesin doğrulara ulaşmak 
boş hayâldir. Gerçek bir eleştiri gibi, gerçek bir edebiyat tarihi de aslın-
da “bence”lerden ibaret bir denemedir. Sözün gelişi, “doktora” tezimde 
Encümen-i Şuarâ’nın geleneği diriltmek için değil, yeni arayışlar için gay-
ret harcadığını “delil”lerle “isbât” ettiğimi düşünmeme rağmen, hâlâ pek-
çok araştırmacıyı “iknâ” edemeyişim, onların da benim de görmek istedi-
ğimizi görmemiz ve kendimizi “doğru”layacak örneklere ağırlık vermemiz 
sebebiyle değil midir? Üzerinde uzun müddet dirsek çürütmüş olmam, 
“akademik kriterler”e uygun bir çalışma yapmam, karşısında “tez”imi sa-
vunduğum ehil bir jüri tarafından onay almam, bu konuda söylediklerimin 
“bilimsel doğru” olduğunu değil, sadece tutarlı ve yeterli bir açıklama geti-
rebildiğimi gösterir. Aynı derecede tutarlı ve yeterli bir başka açıklama da 
benimki kadar kabûl görebilir. 

Edebiyat tarihinin “bilimsellik”i bahsinde, postmodern tarih anlayışı da 
beni doğruluyor. Yeni teorisyenler, tarih malzemesinin aslında bir “nar-
ration” olduğunu ve zaman zaman “fiction” ile karışan edebî bir yönü bu-
lunduğunu artık itiraf etmekten çekinmiyorlar. Tarih için ortaya atılan bu 
iddialar, edebiyat tarihi için daha bir geçerli olsa gerek... Gelenekte, tarih 
kendini edebiyatın bir türevi gibi görmekten rahatsız olmazken, modern 
çağda rollerini değiştirdiler. XIX. asrın pozitif anlayışına ayak uydurarak 
bilimleşmek hevesine kapılan tarih, artık edebiyat tarihini de dümensu-
yuna takmış görünüyordu. Şimdilerde ise, hâlâ tarihin sudaki izini ta-
kip eden edebiyat tarihi, dönüp dolaşıp geldiği sıla toprağında yeniden 
edebîleşmekte... Son olarak, Harvard Üniversitesi’nden André Morize’in 
neşrettiği Problems and Methods of Literary History’de de “ede-
biyat tarihi” ile “edebî tarih”in birbirine yaklaştığı yanlar üzerinde duru-
luyor18. Bir başka söyleyişle, tarihin peşindeki edebiyat tarihi, bilim olma 
yolunda kocaman bir daire çizdikten sonra, başlangıç noktasının çok da 
uzağında olmayan bir yere gelmekte... Tarihin ve edebiyat tarihinin şimdi-

17  Meselâ bk. “Edebiyat Ve Eleştiri ‘Bilim’ Olabilir mi?”, (haz. Osman Özbahçe), Dergâh Der., 
Nu. 173, Temmuz 2004; Edebiyat İlmi Ve Problemleri Sempozyumu (23-25 Eylül 
2003), Ank., 2005, s. 100-121; “Sanat’tan Bilim’e Edebiyat”, Kandille İskandil, 2. bs., İst., 
2013, Kitabevi y., s. 19-24.

18  Problems and Methods of Literary History, LLC, 2008, Ginn and Comp. Kitabın bil-
hassa “The History of Literature in Connection with the History of Ideas and of Manners” 
bölümüne bk. p. 263 v.d.
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lerde bir keşifmiş gibi kucakladığı “historicity” (tarihsellik), edebiyat tarihi 
yazıcılığının aslında edebiyat üstüne edebî bir deneme kaleme almaktan 
ibaret olduğunu söylemek üzere... 

k. Edebiyat tarihinin ilgi alanına hayattaki edibler, hakkında-
ki hükümler soğuyup katılaşmamış eserler, etkileri hâlâ devam 
eden hareket ve oluşumlar giremez. Edebiyat tarihine dahil olabil-
menin belki de ilk şartı, eskiyip tarih olmaktır. Sözgelimi, sağlığında yazılan 
edebiyat tarihlerinde Abdülhak Hâmid’in “Tanzîmat edibi” diye anılma-
ması gerekirdi. Niçin? Sebebi açık değil mi? Üstâd-ı Âzam, Tanzîmat’tan 
sonra Edebiyyât-ı Cedîde’yi de gördü, XX. asrı da tanıdı, “Millî edebiyat”ı 
da yaşadı, cumhûriyetin ilk onbeş yılındaki “İnkılâp edebiyatı”na da şahit 
oldu. Dahası, bütün bu dönemler içinde eser vermeyi sürdürdü. Edebiyat 
tarihleri ne yaptı? Onun hakkındaki ilk hükümlerini değiştirebildiler mi? 
Hayır. Bugün bile, Hâmid’i “Tanzîmat dönemi şairi ve oyun yazarı” ola-
rak anmakta devam ediyorlar. Onu, bilmem hangi nesle dahil ettiler mi, 
sonraki elli yılda kaleme aldığı eserlerini nasıl değerlendireceklerini çok 
da umursamıyorlar. Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’a yahut İntibâh’a za-
manında bir kere “roman” denmişse, yeni edebiyat tarihleri de onları ro-
man olarak anmayı sürdürüyor. Yazarı mukaddemesinde roman olduğu-
nu söylüyor diye, Karabibik’i şimdi bile roman diye anmayı sürdürenler 
var! Bugün bir edebiyat tarihi yazacak olsam ve aslında Aşk-ı Memnû’a 
kadar “batılı mânâda” romanımız veya II. Yeni’ye kadar “Batı ayarında” 
şiirimiz olmadığını söylesem, göreceğim mukabeleyi aşağı-yukarı tahmin 
ediyorum; çünkü, yüz küsur yıl evvel verilen yanlış ve zamansız bir hük-
mün değişmesi, hattâ tartışmaya açılması hâlâ çok kişiyi rahatsız ediyor. 
“Beş Hececiler” veya “Yedi Meş’aleciler” gibi aslı astarı olmayan toplaşma-
lar îcat edip, daha isbât-ı vücûd etmeden, “efrâdını câmi, ağyârini mâni” 
karakteristikleri belirmeden apartopar edebiyat tarihine ekleyenlerin, bu 
esassız ve hoppa adlandırmalarını hâl-i hâzırda da ciddîye almaya devam 
ettiğimizi görseler, hayretler içinde kalacaklarını düşünüyorum. 

Demem o ki, Foucault’nun kasdettiği mânâda bir “şimdinin tarihi” 
(histoire continue) yazılabilirse de “şimdinin edebiyat tarihi” yazılamaz; 
edebiyat tarihi günlük eğilimlerle yazılabilir, lâkin günlük eğilimler yazıla-
maz. Gün’ün dün olmasını beklemek gerekir. Tarih sözkonusu olduğunda, 
gün’ün dün olması için geçen süre yirmidört saat değil, belki de yarım asır-
dır. Elli yıllık bir sürede edibler ölür, edebî hareketler diner, eserlerin kalp 
olanı ortadan kalkar ve kalanlarına “sahh” damgası vurulur. Edebiyatı kap-
layan tozun dumanın dağılması elli yıla mâl olur. O hâlde, “muâsır Türk 
edebiyatı tarihi” (Mustafa Nihad) adlandırmasında muâsır ile tarih’in 
yanyana gelişi hem anakroniktir hem de “soğuk ateş” veya “sessiz çığlık” 
gibi bir oksimoron... 

Diğer taraftan, bir edebiyat tarihçisinin içinde yaşadığı yakın tarih için 
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kalem oynatması da doğru değildir. “Ol mâhîler ki...” mısraı edebiyat ta-
rihçisine, içinde yaşadığı dönemi doğru değerlendiremeyeceğini haber ver-
melidir. Bir başka deyişle, çok yakından bakılan herşey biraz bulanık gö-
rünür ve incelenecek materyali doğru görmeyi sağlayacak bir optik mesafe 
kazanılması gerekir ki, yarım asır bunun için yeterli bir süredir. Üstelik, 
yaşadığı dönemin eserlerini değerlendirmek eleştirmenin harcı değil miy-
di? Edebiyat tarihçisi eleştirmenliğe soyunursa, ortaya çıkan çalışması 
nasıl olup da nihaî hükümleri ihtiva etsin? Hem, bir eserin yarına kalıp 
kalmayacağını zaman haber veriyorsa, onun mihenk taşına on yıllar boyu 
sürtmeden eserin ölümsüzlüğü nasıl anlaşılacak? 

l. “Türk edebiyatı”nın tarihi, “Türk’ün edebiyatı”nın değil; 
“Türkçe edebiyat”ın tarihidir. Batı dillerinin çoğunda milliyet ile 
dili aynı kelime karşıladığından, meselâ “littérature française”, “Deutsch 
Literatur” yahut “English literature” tamlamaları hem Fransız, Alman, 
İngiliz edebiyatını hem de Fransızca, Almanca, İngilizce edebiyatı ifade 
için kullanılır. Dilimizde Türk ile Türkçe gibi iki farklı kelime bulunduğu 
için, Batı’daki edebiyat tarihlerinin ismini baştan beri yanlış tercüme etti-
ğimizi ve yerli taklitlerinde de aynı hatâyı sürdürdüğümüzü düşünüyorum; 
çünki, edebiyat bahis konusu olduğunda âidiyeti milliyet ve asabiyet değil, 
dil belirler19. Bu gerçeğin kısmen farkında olmalıyız ki, tarih boyunca “Türk 
edebiyatı” tabirinin kapsama alanını hep geniş tutarak, Türk asıllı olma-
masına rağmen Türkçe’yi edebî dili olarak kullanan Moğol, Arap, Fars, 
Arnavut, Çingene, Çerkes, Kürt veya Lâz asıllı edibleri de edebiyatımıza 
dahil etmişiz; kendi sanatkârımız bilmişiz. “Kısmen” diyorum, zîrâ bu ge-
nişliği, Türkçe eser veren gayr-ı müslim ediblerden esirgemişiz. 

Oysa, edebiyat gibi dilin en yüksek seviyeden kullanıldığı bir alanda, 
anadili yerine Türkçe’yi seçerek, bizim gibi, bizden biri olarak eser veren 
Ermeni ve Rumların “bicultural” isimlerinin edebiyat tarihimize dahil 
edilmemesi büyük hatâdır, haksızlıktır. Osmanlı döneminin Ermeni harf-
li Türkçe ve Yunan harfli Karamanlıca eserleri, Ermenice ve Rumca değil 
de Türkçe olduğuna göre, Ermeni ve Rum edebiyatına dahil edilemeye-
cektir. Türk edebiyatına da dahil değilse, ya bunlar hangi edebiyatın ma-
lıdır? Bugün, Ermenistan’ın ve Yunanistan’ın edebiyat tarihçileri anadili 
yerine Türkçe yazan dedelerini çalışmalarına almamakta tamamen haklı 
ve mâzurdurlar. Asıl önemli olan, Türkçe’yi kendi dilinin üstünde tutmuş 
bu edibleri sanatımızın bir parçası saymazken, edebiyat tarihçilerimi-
zin hangi fikirle hareket ettikleridir. Aslolan milliyet ise, edebiyat tarihi-

19  İstitrad kabîlinden şunu da söylemekte yarar var. “Türk-çe” derken kullandığımız ek, özellikle 
dil adları için îcat edilmiş değildir. Eşitlik eki olan –CA’nın anlam kalıplaşmasıyle oluşmuştur 
ve “mert-çe”dekine benzer şekilde, “Türk-çe” de Türk’e göre, Türk’e ait, Türk’e dair, Türkâne 
anlamlarını taşır. Bu hâliyle, meselâ İngilizce’nin “equative” eki olan “ish” ile aynı karşılığa ge-
lir. “child-ish” (çocuk-ça) ve “Engl-ish” (İngiliz-ce) gibi... Milliyeti en iyi dil ifade ediyor olmalı 
ki, ek de bu yönde kalıplaşmış.
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mize Mevlânâ’yı, Nizâmî’yi veya Sâib’i niçin almıyoruz? Buna mukabil, 
Mesîhî’yi, Taşlıcalı Yahya’yı, Koniçeli Kâzım Paşa’yı, Osman Nevres’i veya 
Şemseddin Sami’yi niçin alıyoruz? Yok, aslolan Türkçe ise, Ermeni ve Rum 
asıllı edibleri niçin dışlıyoruz? Bir adım daha ileri giderek sorayım: Şayet 
onları Türk sanatının bir parçası olarak görmek ve göstermek istemiyor-
sak, mimarî veya resim tarihimizden de kovmak gerekmez miydi? Sadece 
alaturka mûsikî tarihimize bakarken bile, adımbaşında Rum ve Ermeni 
bestekârlara tesadüf etmiyor muyuz? Öyleyse, söz edebiyat tarihine gelince 
bu mânâsız titizlenme de nedir? Yoksa mûsikînin, mimarînin veya resmin 
edebiyat kadar millî olmadığı yolunda bir vehmimiz var da ben mi bilmi-
yorum?

“Türk edebiyatı tarihi”, Türkçe’nin kayda değer örneklerinin meşheri-
dir; edib şecerelerinin takip edildiği, nesebi uygun bulunanların alındığı bir 
toplama kampı değil... Âşıklara imrenen “aşug”lar arasında, edebî değeriy-
le edebiyat tarihimize girmeyi hakedecek bir Ermeni edibi çıkar mı, bil-
mem; lâkin, modern nesrimizin tarihini yazarken pekçok Rum ve Ermeni 
yazarın dahil edilmesinin gerektiği; onların varlığıyle edebiyat tarihimizin 
bilhassa XIX. asrını silbaştan kaleme almak zorunda olduğumuz âşikâr... 
Türkçe’nin ilk romanı, ilk tiyatro eseri, ilk hikâyesi, ilk edebî eleştirisi, Batı 
dillerinden ilk tercümesi, ilk gazetesi, ilk dergisi gibi bir başlangıç ifade 
eden pekçok “ilk”imiz onların dahil edilmesiyle değişecektir. Bu değişik-
likler Türk okurun hoşuna gider mi, düşüncesiyle edebiyat tarihi yazılmaz. 
Hani edebiyat tarihi “objektif” olmak; hayır, “hakkaniyetle” yazılmak zo-
runda idi ya... Bunu gerçekleştirmek için işte bize güzel bir vesîle... 

Hazır fırsatını bulmuşken, henüz üzerinde çokça zihin yormadığımız 
bir probleme, “çok dilli yazarlar”a da dikkat çekeyim. Gelenekte çok dilli 
edibler bir mesele oluşturmazlar. Fuzûlî’nin Türkçe dîvânı bizim edebiya-
tımıza dahildir; Farsça dîvânı ise  edebiyatı tarihçileri kabul etsin ya da 
etmesin Acem edebiyatı tarihine dahildir. Asıl mesele, modern çağa yak-
laştıkça başlar. Meselâ, Halide Edib’in The Clown and his Daughter 
adlı romanı 1935’te Londra’da basıldığında İngiliz edebiyatının malıdır. 
Ne zaman ki, yazarı tarafından Sinekli Bakkal adıyle tercüme edilir, o 
günden sonra Türk edebiyatının (da) eseridir. Ters yönde benzer bir örnek: 
“Elif Shafak”ın The Forty Rules of Love adlı romanı 2010’da basıldı-
ğı gün, Anglosakson edebiyatına dahil olmuştur ve Aşk adıyle Türkçe’ye 
tercüme olunsa da bizim edebiyat tarihlerimize giremeyecektir. Sebep?... 
Çünkü romanı yazar değil, Kadir Yiğit Us tercüme etmiştir. Eser, yazarının 
kullandığı dilin ürünüdür; mütercimin çevirdiği dilin değil... Tercümede, 
bir kelimenin sinonim karşılıklarından şunun mu yoksa bunun mu tercih 
edileceği bir yazarın üslûbunu ve bir metnin edebî değerini tesbite yarar. 
Yazarın değil, mütercimin dil tercihlerini okumakta iken, Aşk’ı Türk ede-
biyatının kütüphânesine katmamız mümkün değildir. Bu gerçeği “çeviribi-
limin çoğuldizge kuramı” ile değiştirmek de mümkün değildir. Aksi hâlde, 
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dünya dillerinden tercüme ettiğimiz her edebî metni edebiyat hazînemize 
îrad kaydederdik; böylece Milton’dan Tolstoy’a kadar pekçok kıymetli 
edibimiz olurdu. Kuralın gevşediği tek yer, eseri yazarının tercüme etme-
sidir. Sadece böyle bir durumda, metnin orijinali ilk dilinin edebiyatına, 
tercümesi de Türk edebiyatına dahil edilebilir. Handiyse bütün eserlerini 
Rusça yazan Cengiz Aytmatov’dan “Alamancı” yazarlara kadar her yer-
de bu kural geçerlidir. Bir düşünelim bakalım, eserlerini İngilizce veren 
James Joyce İrlanda edebiyatına mı yoksa İngiliz edebiyatına mı aittir? 
Ya büstü Shakespeare’in Stratford’daki babaevinin bahçesine dikilmiş olan 
Tagore?... Türk edebiyatı Türkçe yazanların değil de yalnızca Türklerin 
edebiyatı olsaydı, edebiyat tarihimize giren isimlerden ne büyük fireler 
vermemiz gerektiğini hiç düşünüyor muyuz? 

Sıralamaya başlamışken, alfabenin her harfinden bir maddebaşı çıka-
rarak bu itiraznâmeyi “z”ye kadar uzatmak mümkün... Lâkin ne fayda... 
Her madde, niçin bir edebiyat tarihimiz olmadığını ortaya koymaya ya-
rasın derken, yeni edebiyat tarihi tecrübeleri için de cesaret kırıcı olma-
yacak mı? Varsın, cahil cesaretiyle hareket edecek olanlar edebiyat tarihi 
yazmayıversinler yahut yazdıklarına “edebiyat tarihi” demekten kaçın-
mayı öğrensinler. Ara yerde birkaç dostu da incitirsem, hâlisâne niyetimi 
anladıklarında beni affedeceklerinden eminim. Aslolan, birşeylerin değiş-
mesi... “Usus tyrannis” (gelenek bir tirandır) derler; fakat her tiran birgün 
devrilir. Geleneklerin bir yanı gidenek... Değişmeden kalan gelenek yok ki, 
edebiyat tarihinin gelenekli tarzında inat etmek için sebebimiz olsun. 

Sağlığımda göreceğimden şübheliyim; fakat nihayette dörtbaşı mâmur 
bir edebiyat tarihimizin yazılması için bu uyarılar gerekiyorsa, dokuz köy-
den kovulmayı göze almış Doğrucu Dâvud olmaya dünden râzıyım. 



200 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

Edebiyat Tarihine Manifestik Bir Bakış

M. Kayahan Özgül

Abstract

It is a culture work to write history of literature.  In order to do this kind of work, it needs either 
to pass quickly to the written literature by getting over oral literature or becomes a culture which 
transcribes all oral works of literature.   The culture of writing something about men of letters 
should be a culture of protecting and reproducing pieces by publishing. It should also be improved 
literary criticism and proliferation of critical reading. 

The history of literature ought to become a discipline. History of literature is the history of 
literature. There are pre-conditions of the history of literature.  The history of literature cannot be 
written as a course book briefly because it is the ultimate degree of study,  examination , analysis 
and criticism of literature, it cannot be decreased the level of course book. The history of literature 
should be studied as a holistic complement. It ought to have its own methodology. It is not a separa-
te genre but it is an essay craft which does not decay its seriousness.  It interests the past of literature 
taking part in its own history.  In this context, it cannot merely be history of masterpieces.  It ought 
to have criteria related to which pieces it has preferred and why they have been chosen and it should 
protect these criteria all throught study. The right of taking place in the history of literature is not a 
privilege which endlessly goes on and not taking a part of a history of literature does not mean that 
it shall not take a place all other histories of literature. Every single history of literature ought to 
convey the attentions of the terms in which it was written not cares of the term in which it has been 
studied. The history of literature cannot be objective and “scientific”. Within the field of interest of 
the history of literature, alive men of letters, the pieces about which the decisions are not solidified, 
the school and formations which their effects still go on, cannot be included. The history of “Turkish 
literature” is not the history “the literature of Turks” but the history of “Turkish literature”. 
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Özet

Edebiyat tarihi yazabilmek bir kültür işidir. Ya sözlü edebiyat dönemini çabucak atlatıp yazılı ede-
biyata geçmiş ya da sözlü edebiyat mahsûllerinin tamamını yazıya aktarabilmiş bir kültür olmak 
gerekir.Edibler hakkındabirşeyler yazma kültürü, eserleri basarak çoğaltma ve koruma altına alma 
kültürü olmalı.Edebiyat eleştirisi gelişmiş ve eleştirel okuma yaygınlaşmış olmalıdır.

Edebiyat tarihi bir disiplin olmalıdır.Edebiyatın tarihi, edebiyatın tarihidir.Edebiyat tarihinin 
şeklî önşartları bile vardır.Edebiyat tarihi, edebiyat araştırma ve incelemelerinin, tahlil ve ten-
kidlerinin nihaî noktası olduğu için, bir ders kitabı olarak yazılamaz; ders kitabı olma derekesi-
ne indirilemez.Edebiyat tarihi yekpâre bir bütün olarak çalışılmalıdır. Edebiyat tarihinin bir me-
todolojisi olmalıdır.Edebiyat tarihi, müstakil bir tür değil; ciddiyetini hiç bozmayan bir deneme 
irisidir.Edebiyat tarihi, edebiyatın tarihe mâlolabilmiş geçmişiyle ilgilenir. Edebiyat tarihi, sadece 
şâheserlerin tarihi olamaz.Edebiyat tarihinin hangi eserleri, niçin seçtiğine dair bir kıstası olmalı 
ve o kıstası bütün çalışma boyunca koruyabilmelidir.Edebiyat tarihinde yer alma hakkı, sonsuza 
kadar bâkî kalacak bir imtiyaz olmadığı gibi, bir edebiyat tarihine alınmayış, yazılacak diğer bütün 
edebiyat tarihlerine giriş vizesini kaybetmek mânâsına da asla gelmez.Her edebiyat tarihi, ele aldığı 
dönemin değil, yazıldığı dönemin dikkatlerini taşımalıdır.Edebiyat tarihi objektif ve “bilimsel” ola-
maz.Edebiyat tarihinin ilgi alanına hayattaki edibler, hakkındaki hükümler soğuyup katılaşmamış 
eserler, etkileri hâlâ devam eden hareket ve oluşumlar giremez.“Türk edebiyatı”nın tarihi, “Türk’ün 
edebiyatı”nın değil; “Türkçe edebiyat”ın tarihidir.

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyat, Edebiyat
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Mustafa Müjdeci

Yrd.Doç.Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Giriş

Dünya tarihinin o güne kadarki en kapsamlı ve en geniş etki alanına sahip 
savaşı olan I. Dünya Savaşı’nın karikatürler üzerinden incelenmesine geç-
meden önce mizah ve karikatür ile karikatürün tarihi ve Punch-Karagöz 
mecmuaları hakkında bahsetmek anlamlı olacaktır. Arapça kökenli bir ke-
lime olan mizah, “gülmece” anlamında kullanılmaktadır.1 Kâmûs-ı Türkî’de 
de benzer şekilde “şaka, latife, eğlence” tanımlanmaktadır.2 Tanımlanması 
ve ölçülmesi zor bir kavram olan mizah için Aristotales, Platon, Darwin, 
Descartes, Kant, Hobbes, Freud ve Twain gibi düşünürler açıklama getir-
meye çalışmışlardır. Yunanca akıcı ve ıslaklık anlamındaki “hygros” keli-
mesinden türemiş ve Latince’de “humere” olarak kullanılmış olan mizah, 
nemli anlamına gelmektedir.3 

Farklı tanımları olmasına karşın mizahın en anlamlı tanımlarından 
biri Aydınlanma Çağı’nın ünlü Fransız düşünürlerinden Diderot’un (1713-
1784) “absürdün mantığı” biçimindeki tanımıdır.4 Bununla birlikte mizah, 
beklenenden farklı bir durumun ortaya çıkmasıyla beliren şaşkınlıktan 
ve şaşırtmacadan beslenmektedir. Esasen “uyumsuzluk” mizahı oluştu-
ran temel kalıptır. Gerçekte olanla olması gereken arasındaki çatışmadan 
güç aldığı da söylenebilir. Bu noktada mizahın çevremizdeki tabii sayılan 
olaylardaki bir takım çarpıklık, uyuşmazlık, çelişki ve gülünçlükleri bu-
lup açığa vurma, ortaya çıkarma şeklinde tanımlanması da mümkündür.5 

1 Türkçe Sözlük, C.2, TDK Yayınları, Ankara, 1998,  s.1572; Hamza Ermiş, Arapça’dan Türkçe-
leşmiş Kelimeler Sözlüğü, İstanbul, 2008, s. 449

2 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 1996, s. 1330

3 İsmail Yardımcı, “Mizah Kavramı ve Sanattaki Yeri”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergi-
si, 2010, 3/2,  s.2

4  Erdoğan Tokmakçıoğlu, Türk Basın Tarihi, Ankara, 2011, s. 141

5  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 2002, s. 282
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Buradan da anlaşıldığına göre “eleştirel olmak”  mizahın ana karakteri-
ni oluşturmaktadır.6 Eleştirel olmasının özünde de geçmişten günümüze 
toplumsal gerçekliklere güzelleme yapmaktan ziyade toplumsal eleştiri ge-
liştirmesi ve sorunları görünür kılarak bir nevi muhalefet üstlenmesi yer 
almaktadır.7 

Mizahın özünde ve tanımında her ne kadar gülme/güldürme olsa8 da 
her mizahî ögenin - özellikle de karikatürdeki ögelerin - güldürme işlevine 
sahip olduğu söylenemeyeceği gibi her gülmenin de mizah ve eğlenceden 
ibaret olmadığı bilinmelidir. Mizahın yalnızca “eğlendirmek/güldürmek” 
maksadıyla yapılmadığı tarihten günümüze pek çok mizah unsurunda gö-
rülmektedir.

Baskı dönemlerinde yada özgürlük ortamlarında farklı işlevler üstle-
nen/edinen mizah, siyasî baskı dönemlerinde patlamaya hazır bir bomba-
nın patlamasını sağlayabilmektedir. İşkence veya farklı insanlık dışı mua-
melelere maruz kalan insanların ortaya çıkardığı mizah ögeleri, bir patla-
manın ilk kıvılcımını oluşturabilmektedir. Bununla birlikte başlayan süreç 
ya sistemlerin yıkılmasına yada baskı altındaki insanların dayanma gücü-
nün artmasına katkı yapmaktadır. Böyle baskı dönemlerinde “muhalefet” 
görevi üstlenen mizahın diğer işlevi ise özgürlük ortamlarında belirmek-
tedir. Baskıların olmadığı dönemlerde günlük hayatın değişik meseleleri 
mizahın farklı dili, tarzı ve unsurlarıyla ele alınmaktadır.9 Burada temel 
hedefi güldürme olan mizah, bazen baskılara karşı aşağı tabakanın bir “di-
reniş biçimi” olarak görülmekle birlikte çoğu zaman toplumsal bir görev 
üstlenerek çok defa güldürmenin altında fert ve toplumdaki aksaklıkları, 
çirkinlikleri eleştirme ve iğneleme aracılığıyla düzeltmeye çalışmaktadır.10 
Mizahın bu yönlerinin aksine resmi görüş yada ideolojilerin halka ulaştı-
rılmasının temel aracı haline gelmesi de mümkündür. Yani mizah ögeleri 
ideolojik meşrulaştırmanın aracı olarak da kullanılabilmektedir. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak mizaha sınırları belirlen-
miş bir tanımlama yapmanın pek de mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 
Mizah, eski ve yeni dönemleri karşılayan bir tanımlamaya sahip olmasa 

6  Selda Bulut, “Sendikal Basın ve Karikatür”, Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi 
ve Medyada Mizah Olgusu, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi 
Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum, 2011, s. 499-500

7  Aynur Köse, “1980’lere Mizah Üzerinden Bir Bakış: Gırgır Dergisi Örneği”, Ulusal İletişim 
Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Atatürk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Ulusal İletişim Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum, 2011, s. 399

8  M. Bilal Arık, 1980’den Sonra Yaşanan Toplumsal Değişim ve Karikatürün Değişen İşlevi: De-
ğişen Toplum Değişen Karikatür, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1998, s. 43

9  Işık Tuncel-Mutlu Bahtiyar, “Mizahın Gerçek Yeri Neresi”, Türk Basınına Eleştirel Bir Bakış 
Denemesi: Kral Çıplak, (Ed. M. Bilal Arık), Konya, 2005, s. 98-100

10  Salih Seyhan, “II. Meşrutiyet Döneminde Yayınlanan Mizah Gazetesi: Karagöz”, Ulusal İleti-
şim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Atatürk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum, 2011, s. 192



Karagöz Gazetesi ve Punch Dergisindeki Karikatürlerde Çanakkale Muharebeleri / Mustafa Müjdeci 203

da her dönemde kendine has dili ile bir anlama ve anlatım metodu olarak 
görülmüştür.11 

Mizahın söylem metodundan biri olarak görülen karikatür ise bu bakış 
açısıyla “mizahın dili” olarak görülebilir. “Çizginin dili” olan karikatür, mi-
zahın önemli türlerinden biri olarak çizgi ile mizah yapmak olarak değer-
lendirilebilir. Mizah sözle yapıldığında hiciv, fıkra, taşlama; bedenle yapıl-
dığında pandomim, çizgi film, tiyatro ve benzeri olarak ortaya konulmak-
tadır. Mizahın çizgiye aktarılarak gerekli mesajın verilmesi de karikatürle 
mümkün olabilmektedir. Çizimle yapılan mizah olarak da tanımlanabilen 
karikatür, İtalyanca yüklemek; (akü vb.) doldurmak; görevlendirmek; kur-
mak; şişirmek anlamlarına gelen “caricare”12 kelimesinden türetilmiştir. 

Karikatür, “İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı 
bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim”13 olarak tanımlandığı 
gibi “bir kimsenin karakteristik çizgilerini hicvetmek maksadıyla mübala-
ğalı bir şekilde bozarak yapılan resim” şeklinde de tanımlanmaktadır.14 Bir 
başka tanımda “çizgiyle mizah yapma sanatı; insan ve toplumla ilgili her 
olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten düşündürücü ve güldürücü 
resim”15 olarak belirtilen karikatür, AnaBritannica’da ise “kişi yada olayların 
gülünç, çelişkili yanlarını yakalayarak bazen yazıyla da desteklenen abar-
tılmış çizgilerle mizaha dönüştürme sanatı” olarak tanımlanmaktadır.16 Bir 
mizahi tür olan karikatürün tanımında tarih içerisinde farklı ifadeler kul-
lanıldığı ve farklı biçimlerde anlamlandırıldığı anlaşılmaktadır. İlk tanım-
larında yalnızca insan figürünün abartılmış portreleri olarak belirtilirken 
günümüzde daha geniş bir bakış açısıyla ortaya konulan karikatür tanımla-
rı ile karşılaşılmaktadır. Konusu insan ve insanın etrafında meydana gelen 
olaylardan müteşekkil olduğu için de kesin bir tanımının yapılamayacağı 
da düşünülmektedir.17

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen karikatür için 
İtalya’daki Torino Müzesi’ndeki mızıkacı hayvanlar, Yunan vazolarında-
ki tanrı resimleri ve Roma’da Palatinus Tepesi’ndeki duvar resimleri gibi 
çeşitli tarihî ögeler başlangıç noktası olarak kabul edilebilmektedir. Hatta 
Eski Çin ve Hint medeniyetlerinde tapınaklardaki imgelerin karikatür ola-
rak değerlendirilebileceğine dair görüşler de mevcuttur. Eski Yunan’da ka-

11  Georgi Kroumov, “Antik Gülümseyişler”, (Çev. Ayşe Kim), Gül Diken Mizah Kültürü Dergisi, 
S. 3, Kış 1994, s. 21-22

12  İtalyanca Büyük Sözlük, FONO Açıköğretim Kurumu Yayınları, İstanbul, 2005, s. 163

13  Türkçe Sözlük, C.2, TDK Yayınları, Ankara, 1998,  s.1220

14  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.5, Dergah Yayınları, İstanbul, 1982,  s. 198

15  Büyük Kültür Ansiklopedisi, C.7, Başkent Yayınevi, Ankara, 1984, s. 2552

16  AnaBritannica, C. 18, s. 188

17  Selçuk Hünerli, Türkiye’de Gazete Karikatürünün Durumu ve Siyasi Karikatürün Söylemi, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 
1993, s. 19-20
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rikatürün ileri olduğu iddia edilmekle birlikte Milattan yüzlerce yıl önce 
yaşamış Amerika yerlileri ise taşlar üstüne korkularını karikatürize etmiş-
lerdir. Moğolistan’da vaktiyle ağaç kabuklarına kazılmış insan vücutlu yı-
lanlar bulunmuştur. Yine Eski Roma’da Pompei kazılarında üç yüze yakın 
karikatürün çıkması Roma’da karikatürün yaygın olduğuna kanıt olarak 
gösterilmektedir.18 Bu verilerin karikatürün atası olarak değerlendirilmesi 
bir yana bunların “abartılı anlatım”ın eski çağlardan beri kullanılagelen bir 
metot olduğu söylenebilir. 

Osmanlı da dâhil olmak üzere pek çok ülkede 19. yüzyıldan itibaren ge-
lişme gösteren karikatür, mecmualarda bir bölüm işgal etmekten ziyade 
farklı periyotlarla yayınlanan müstakil dergi ve gazetelerin bizatihi kendi-
si haline gelmiştir. 20. yüzyıla gelirken duygusal yoğunluğun zirve yaptığı 
dönemler olan savaş zamanlarında siyasî karikatürlerin yaygın bir şekilde 
kullanıldığı görülmüştür. I. Dünya Savaşı yılları ise bir yandan cephelerde 
kıran kırana mücadelenin yaşandığı yıllar olurken bir yandan da psikolojik 
savaşın ve propagandanın çeşitli araçlarla yürütüldüğü bir dönem olmuş-
tur. “Kalemle yürütülen savaş”ın bir kolu olarak değerlendirilebilecek olan 
karikatürler de bu dönemde ayrıca dikkati çeken tarihî kaynaklar olarak 
değerlendirilmiştir.  

Karagöz Gazetesi ve Punch Dergisi

I. Dünya Savaşı’nın karikatürler üzerinden kronolojik takibinin ve de-
ğerlendirilmesinin yapılacağı bu çalışmada daha çok dönemin Osmanlı 
karikatürleri ve İngiliz karikatürleri incelenmeye çalışılacaktır. Karagöz, 
Osmanlı basınının 1914-1918 yılları arasında yayın hayatını sürdüren tek 
karikatür gazetesidir. Punch ise I. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık 70 yıl önce 
Londra’da yayın hayatına atılan köklü bir mizah mecmuasıdır. 

II. Meşrutiyet döneminin en önemli mizah gazetelerinden biri olan 
Karagöz, ilk Türk karikatürcüsü olarak bilinen Ali Fuat Bey tarafından çı-
karılmaya başlanmıştır. Ali Fuat Bey, Hayal, Kahkaha ve Çaylak gibi mec-
mualarda da çizmiştir. Karagöz’de ancak bir sene kadar çizebilen Ali Fuat 
Bey’den sonra Karagöz’ü Burhan Cahit Morkaya çıkarmaya başlamış, son-
rasında Orhan Seyfi Orhon ve Sedat Simavi çıkartmıştır.19 

Turgut Çeviker’in karikatürleri tasnifinde belirttiği gibi Karagöz’ün iki 
çizeri Baha ve Halit Beyler, Karagöz gazetesinde “tasvirci karikatürler”e yer 
vermişlerdir. Çizgiden çok altyazıya bağlı olarak geliştirilen kurguyla bu 
yazı üstüne ayrıntılı bir “çizgisel-betimleme” oluşturulmuştur. Oluşturulan 
karikatürler anlatım olarak eskidir ve Karagöz-Hacivat aracılığıyla mesaj-
larını iletmişlerdir.20

18  Büyük Kültür Ansiklopedisi, C.7, Başkent Yayınevi, Ankara, 1984, s. 2552

19  Hıfzı Topuz, Başlangıcından Bugüne Dünya Karikatürü, İstanbul, 1997, s. 219-220

20  Turgut Çeviker, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Karikatürü”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
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Kısaca hayat hikayesine baktığımızda Karagöz Gazetesi’nin21, 
Meşrutiyet’in ilanından yaklaşık 17 gün sonra 10 Ağustos 1908’de kurul-
duğu anlaşılmaktadır. Abdülhamid döneminin basın üzerindeki baskısı 
kalktıktan sonra ortaya çıkan yüzlerce yayından biri olan Karagöz, diğerle-
ri gibi kısa süreli değil uzun soluklu bir mecmua olarak basın tarihimizdeki 
yerini almıştır. Kurucusu olan Ali Fuat Bey, ülkemizin ilk karikatürcüle-
rinden biridir. Karagöz, çeşitli fasılalarla ve el değiştirmeleriyle 1955 yılına 
kadar yayın hayatında kalmıştır. 

“Punch”22 ya da “The London Charivari” ise  Henry Mayhew ve Ebenezer 
Landells tarafından  £25 sermaye ile 17 Temmuz 1841 yılında İngiltere’de 
kurulan ve haftada bir çıkan mizah ve hiciv dergisidir. Dönemindeki di-
ğer karikatür ve mizah dergilerine nazaran daha yüksek edebi bir standart 
ve daha az acı içeriğine sahip olması düşünülerek çıkarılmıştır. Bir mizahi 

Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 1105

21  Ayrıntılı bilgi için bkz. Erol Üyepazarcı, “Uzun Soluklu Bir Halk Gazetesi: Karagöz ve Kurucusu 
Ali Fuat Bey”, Müteferrika, S.19, s. 17-33

22  Ayrıntılı bilgi için bkz. www.punch.co.uk

Karagöz’ün 10 Ağustos 1908 tarihli ilk nüshasının 4. sayfasındaki 
bu karikatür “istibdat döneminin dağılışını” resmetmektedir. 
İstibdat döneminin dağılmasından sonra ortaya çıkanlar “cinayet”, 
“denaet”, “alçaklık”, “irtikab” ve “hafiyelik” olarak belirtilmiştir.  
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örnek olarak, “karikatür” kavramı tarihî ve günlük anlatıma yardımcı bir 
materyal olarak 1840 ve 50’li yıllarda en etkili araç olmuş ve bu İngiltere de 
sıkça kullanılan, başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Punch dergisi de 
İngiltere de “siyasi karikatür” alanında diğer karikatür dergilerinin öncüsü 
olarak ortaya çıkmıştır. İlk sayılarında da herhangi bir tarafın/partinin ön-
yargısını taşımadığını belirtmiştir. Ayrıca siyasetin kuklası olmayacağını 
ifade ederek ilerici liberal düşünceye aşık muhafazakar bir dergi olacağını 
ifade etmiştir. Dergi uzun soluklu bir maceraya sahip olmakla birlikte kısa 
zamanda kitlelere ulaşmıştır. Yaklaşık 150-160 yıllık bir maziye sahip olan 
Punch, en son 2002 yılında kapanarak matbu yayın hayatını sonlandırmış-
tır ancak internet üzerinden yayın faaliyetlerine devam etmektedir. 

Karikatürlerle Çanakkale Muharebeleri

Dünya tarihinde unutulmaz ve kalıcı izler bırakan I. Dünya Savaşı, sömür-
geler döneminin başlamasıyla gelişen rekabet sürecinin son halkası olarak 
görülmektedir. Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin başlattığı dönem, 20. 
yüzyılın başında bütün dünyayı esir alan bir savaşa dönüşmüştür. Bu büyük 
savaşın şüphesiz en mühim cephesi Çanakkale olmuştur. Şubat 1915’ten 
Ocak 1916’ya kadar denizde ve karada aylarca devam eden mücadele, sava-
şın seyrini değiştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin süratle tasfiyesi ve savaş dışı 
kalması, Rusya’ya yardım ulaştırılması, tarafsız durumdaki Balkan devlet-

Punch’ın ilk kapaklarından biri. 
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lerinin İtilaf Devletleri yanında savaşa katılması ve Almanya’nın Balkanlar 
üzerinden de sıkıştırılması gibi amaçlarla açılan cephe Osmanlı Devleti’nin 
mutlak galibiyeti ile neticelenmiştir. Bu cephedeki muharebeler de eşsiz 
bir zafer olarak Türk tarihindeki müstesna yerini almıştır.

Karagöz gazetesinde I. Dünya Savaşı öncesi ve savaşın başlangıcıyla 
ilgili onlarca karikatür yayınlanmıştır. Bu çalışmada yalnızca Çanakkale 
cephesiyle ilgili olanlar değerlendirilecektir. Cepheyle ilgili olmasa da 
Çanakkale ile ilgili ilk karikatür 30 Eylül 1914’te yayınlanmıştır. Henüz 
savaşa resmen girmemiş olan Osmanlı’nın hazırlıklı olduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Karagöz: Yasak!!!23

Osmanlı Devleti henüz savaşa resmen girmese de hazırlıklı olduğunu 
belirten bu karikatür, esasen hangi tarafta savaşa gireceğimizi de ihsas et-
mektedir. Bu ve bunun gibi pek çok karikatürde karşı tarafı hafife alma ve 
küçümseme söz konusudur. Zira İngiliz ve Fransız donanması birer sandal 
olarak çizilmiştir. 

Çanakkale deniz çıkarmasından önce Punch’ta Osmanlı padişahı-
nın “tası tarağı toplamış kaçmakta olan” sefil ve perişan bir görüntüsü 
verilmektedir. Kendinden emin bir şekilde “elini kolunu sallaya sallaya 
Boğazlara gireceklerini” hissettiren bu karikatür dikkatlice incelenmeye 
değer bir karikatürdür. “Kısmet” diyen bir papağanla birlikte kaçan “kade-

23  Karagöz, S. 668, 17 Eylül 1330 (30 Eylül 1914) s. 4



208 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

rine razı”, Alman imparatorunun resmini de yanından ayırmayan “Alman 
aşığı” ve nargilesini bırakmayan “keyfine düşkün” bir padişah imajı da göz-
lerden kaçmamaktadır. 

 

Sultan «Suyun Üzerinde»

Mehmed V. (İstanbul’a): Seni bırakmak istemiyorum ama gitmeliyim.24  

24  Punch, 10 Mart 1915
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İngiliz dergisi Punch, heyecanlı ve kendinden emin bir şekilde “Kraliçe’yi 
Dardanel’e girişi”ni resmederken Karagöz ise günlerce bu cepheye ait kari-
katürlere yer vermiştir. Türk ordusunun kahramanlığı, İtilaf kuvvetlerinin 
beceriksizliği, İngilizlerin dalgaya alınması şeklinde ele alınan bir karika-
tür serisi Karagöz’de yer bulmuştur.  

Kraliçe Elizabeth Dardanel’e giriyor.25

25  Punch, 17 Mart 1915
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Çanakkale cephesi ile ilgili karikatürlerin Karagöz’ün 30 Eylül 1914 ta-
rihli ve 668 sayılı nüshasında yayınlandığını söylemek mümkündür. Zira 
henüz savaşa girmemiş olan Osmanlı’nın hangi tarafta savaşa gireceğine 
dair ipuçlarıyla birlikte nasıl bir saldırı planına maruz kalacağının bilin-
diğinin anlaşıldığı bu karikatürde bir top namlusuna oturmuş ve “yasak” 
diyen karagöz figürü dikkati çekmektedir. Savaşa girildikten sonra benzer 
bir karikatürde “sal üzerinde İngiliz kepi giymiş bir köpeğin çıkarma yaptı-
ğı” ve bunun için hazırlıklı olunduğu mesajı verilmektedir.

Karagöz: Ulan pis köpek, neye kapıma gelip uluyorsun? Ulumak değil, 
çat diye orta yerinden çatlasan, patlasan nafile. Sana elimdeki eti şöyle 
bırak, Allah bilir kemiğini bile yutturmam.26 

Aynı şekilde İngilizlerin “yenilmez armadası”nın “kağıttan bir donan-
ma” şeklinde resmedildiği bir başka karikatürde Con Kikirik27*, elinde ba-
lonuyla piposunu içen ve Times okuyan biri olarak karikatürize edilmiştir. 

26  Karagöz, S. 711, 29 Kanunıevvel 1330 (11 Ocak 1915), s.4

27 * Karagöz gazetesi İtilaf Devletleri’ni karikatürize ederken genelde aynı figürleri kullanmıştır. 
Onları da aynı şekilde kendine göre isimlendirmiştir. İşte burada İngilizlerin adı “Con Kikirik” 
olarak nitelendirilmiştir. Dönemin İngiliz savaş bakanı Lord Kitchener’ın (1850-1916) ismin-
den de esinlenildiği düşünülmektedir. 
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Karagöz: Gülerim aklına gülerim! Hah! Hah! Hah!... Kuvvetini toplayıp 
da ablukanın önüne mi geçmeğe çalışıyorsun. İşte iktidarın meydanda. 
Nafile gayret ediyorsun yavrum! Hele o arkana çektiğin bandıranın yay-
garasına kulak asacak, aldıracak kimse kalmadı…28

Çanakkale deniz muharebelerine ait karikatürler Karagöz’de yer bulma-
ya başlarken Almanya’nın denizlerdeki etkinliğini artıran bir gelişmenin 
çizimi göze çarpmaktadır. Alman denizaltılarının İngilizler ve Fransızlar 
arasındaki iletişimi kopardığı ve yeni bir güç dengesi oluşturduğu vurgu-
lanmaktadır. 

28  Karagöz, S. 731, 14 Şubat 1331 (27 Şubat 1915), s.4
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Karagöz: Seni melun Kikirik, Tangolar29* kahyası, Alman aleyhine birbi-
rinizle sarmaş dolaş olmağa kalkışmanın neticesini gördünüz mü? Yaşa 
Von der Alaman! Menhusların can boğazını tuttuk. Kikirik olduğu yerde 
çarpıldı, kaldı. Öbürünün de galiba sancısı tutmuş kıvranıyor.

Hacivat: Denizler altından çıkıp beynlerine dayanan Alman ateşpare-i 
celadetiyle birbirinden ayrılan şu heriflerin haline bir de Karagöz’ün key-
fine bakın.30

29 * İngilizler için “Con Kikirik” ifadesini kullanan Karagöz, Fransızlar için de “Tango” ifadesini 
kullanmaktadır. 

30  Karagöz, S. 732, 16 Şubat 1331 (1 Mart 1915), s.1
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Karagöz: gördün mü Kikirik Cenabları. Kalbimiz din ve imanla dolu! Bir 
hamlede üçü birden gitti; amiral kıçıkırık cenablarına bizden ilk selam 
olsun. Hiç şüphe etme bunun arkası da var.31

Çanakkale deniz muharebelerinin sonucuna ait ilk karikatürler yayın-
lanmaya başlamıştır. Bu andan itibaren Karagöz’de “aşağılama” ve “dalga 
geçme”ye yönelik karikatürler dikkati çekmektedir.

Karagöz: Çek bakalım, çek. Torpil yerine zehirli midyeden başka eline 
bir şey geçer mi? Sonra da senin kart Tangona ver de kemal-i iştiha ile 
patlayıncaya kadar yesin.32 

31  Karagöz, S. 737, 28 Şubat 1331 (13 Mart 1915), s.1

32  Karagöz, S. 738, 2 Mart 1331 (15 Mart 1915), s.4
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Kikirik: Çorbacı ben seni tanıyacağım gibi. Nerede görüştü idim?

Karagöz: Onu bana sor sen! Bir zaman yükseldi, yükseldi de size el uzat-
mağa kalktı idi. Fakat ne çare kaderi yardım etmedi. Tıkır mıkır baş aşa-
ğı yuvarlandı sayenizde eski haline geldi, yine Girit portakalcılığına baş-
ladı. Her şey aslına rücu eder.33

Karagöz: Koşalım Hacivat! Koşalım da temizleyelim. Yoksa böyle birer 
ikişer bunlar denizi dolduracaklar. 

Afacan: Baba ben de düşenleri düşünüyorum da simit dağıtıyorum. Aç 
olmasalar gözlerini kaplayan hırsa kapılıp hücum etmezlerdi.34 

33  Karagöz, S. 739, 4 Mart 1331 (17 Mart 1915), s. 4

34  Karagöz, S. 740, 7 Mart 1331 (20 Mart 1915), s.1



Karagöz Gazetesi ve Punch Dergisindeki Karikatürlerde Çanakkale Muharebeleri / Mustafa Müjdeci 215

Karagöz: Yumurcak senin baban, Afacan senin de amcan Hacivat size 
Çanakkale’den hediye getirdi, bakınız. Cici cici gemiler. 

Afacan: Ah babacığım onlar çürük. Biz ne yapalım? Bize desti getirseydi 
daha iyi olurdu.35 

Hacivat: Karagöz bunlar nasıl balık böyle?

Karagöz: Ne olacak? Bir nev’i köpek balığı… Bu taraflarda yeni türediler 
denizin dibi hep bunlarla dolu…36

35  Karagöz, S. 741, 9 Mart 1331 (22 Mart 1915), s.4

36  Karagöz, S. 742, 11 Mart 1331 (24 Mart 1915), s. 4
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Karagöz: Hacivat herifin haline bak! Gemiler battı, işte bu halde ters kep-
çe hücum ediyor… Kah! Kah! Kah!...37

Karagöz’de Almanya’nın üstünlüğü ve İngilizlerin zayıflığına dair ka-
rikatürlere yer verildiği günlerde Punch’ta ise Osmanlı’nın savaşa giri-
şi ilginç ve zekice hazırlanmış bir karikatürle gösterilmektedir. 11 Kasım 
1914 tarihli karikatürde bir çubuğa iptidai şekilde bağlanmış, hilali Alman 
kruvasanı (ay çöreği) şeklinde yapılmış bir Türk bayrağı taşıyan gariban 
duruşlu bir Osmanlı askeri ile klasik bir Alman subayına yer verilmektedir. 
Kruvasanın nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de Viyana kuşatma-
sıyla ilişkilendirilen çeşitli hikayeleri anlatılmaktadır. Kuşatma esnasında 
Türklüğü ve İslamiyet’i temsil eden hilal şeklinde yapılan çöreklerin fırın-
cılar tarafından yapılıp dağıtıldığına dair anlatılan farklı hikayelere konu 
edilen kruvasanın Punch’daki bu karikatüre yansımış olması anlamlıdır. 
Zira Punch’a göre artık Türkiye “Almanlaşmış bir Türkiye’dir”.

37  Karagöz, S. 743, 14 Mart 1331 (27 Mart 1915), s.4
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Almanlaşmış Türkiye

İşte burada arkadaşım, ufak bir değişiklikle aynı eski bayrak.38 

Punch, savaşa yeni dahil olan Osmanlı ile ilgili olarak çeşitli karikatür-
lere yer verirken Çanakkale’ye ait karikatürlere pek az da yer vermektedir. 
Bu dönemde Osmanlı’nın Almanya yanında savaşa girişinden sonra çizil-
miş anlamlı karikatürlerden biri olarak değerlendirilebilecek olan bir ka-
rikatürde Alman/Hıristiyan ve Türk kültürüne ait unsurlar kaynaştırılmış 
olarak verilmektedir. Osmanlı fesi ve yukarı doğru hilal şeklindeki bıyık-
larıyla bir Türk askerinin üzerinde demir haç madalyası şeklindeki düğme 
dikkati çekmektedir. Türk-Alman ittifakının “hilal ile haç ittifakı” olarak 
bu şekilde karikatürize edilmesi ilginç bir görüntü oluşturmaktadır.

Haç ve Hilalin İttifakı/Birleşimi39

38  Punch, 11 Kasım 1914

39  Punch, 10 Mart 1915
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Çanakkale muharebelerinin sonrasında Punch’ta yayınlanan ilk karika-
türde de Türk hamamında sıkışmış bir İngiliz resmedilmektedir. 

Ev hamamında bir beyin vatansever çalışması – tabii ki savaştan önce 
alınmış.40 

Punch’ta yer alan bu karikatür İngilizlerin yaklaşık yüzyıl önce kullandı-
ğı “hasta adam” tabirinin kendilerince revize edilmesinin bir ifadesi olarak 
değerlendirilebilir. Esasen bilinçaltında “Avrupa’nın hasta adamı”nın bir 
gün kalkma ihtimalinin her an canlı kaldığı anlaşılmaktadır. Kazanılan bir 
zafer bir anda “korkulan ama beklenen gerçek”le İngilizleri yüzleştirmiştir.

Hasta Adam»ın eski haline dönüşü

Türkiye: Ben vazgeçiyorum bu yataktan William, benim yerimi almaya-
cak mısın?”41

40  Punch, 24 Mart 1915

41  Punch, 7 Nisan 1915
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Karagöz’ün Çanakkale’yle ilgili karikatürleri devam etmektedir. 

Karagöz: Buz gibi tutar, harareti söndürür, kızgınlığı giderir, Çanakkale 
destisidir. Sizden evvel arkadaşlarınız gördüler, denediler. İki yüz elli 
okka kadardır. Para ile değil ya, birde siz tecrübe ediniz bakalım, ne 
olur?!!42

Hacivat: Karagöz açlık, işte böyledir; ne yapsınlar?

Karagöz: Ben de yem veriyorum ki bir daha gelip de başlarına gelecekleri 
görsünler… Bu sefer artık tamamıyla üstüne oturacaklar.43

42  Karagöz, S. 744, 16 Mart 1331 (29 Mart 1915), s.1

43  Karagöz, S. 745, 18 Mart 1331 (31 Mart 1915), s. 1
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Karagöz: Hacivat; bu yürek bu kadar metin, bu kadar sağlam iken 
Tangoların, Kikiriklerin mermileri hiçbir şey yapamaz. İşte böyle can 
çıksın köpek gibi yerlerde sürünüp kalır.44 

Boğaza çekilmiş bir zincirin üzerine resmedilen ve üzerinde “Çanakkale” 
yazılan kalbin, “milletin sağlam ve metanetli yüreği”ni sembolize ettiği dile 
getirilmektedir.  

Karagöz: Aman Hacivat şu dünyayı korkutan donanmaya bak! Portakal 
kabuklarıyla muharebe ediyor…

Hacivat: Ne yapsın Çanakkale’de başına gelen felaketten sonra şaşırdı 
kaldı böyle oldu. Don Kişot gibi portakalla mücadele ediyor!45

44  Karagöz, S. 749, 28 Mart 1331 (10 Nisan 1915), s.4

45  Karagöz, S. 750, 30 Mart 1331 (12 Nisan 1915), s. 1
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Karagöz: Yanık bağrına elindeki çanak devadır, oğlum! Onu ele geçire-
bilmek için uğraştığın dakikalardaki zararların hatırıma geliyor da seni 
ve seninkileri pansuman tedavihanesine götürüyorum. Nasıl beğendin 
mi?46

Karagöz: Görüyor musun Hacivat, bütün dünyayı yutar diye bağırdık-
ları İngiliz tahtelbahrlerini. Çanakkale’de orkinos balıklarına ne de güzel 
yem oluyor.47

46  Karagöz, S. 752, 4 Nisan (17 Nisan 1915), s. 4

47  Karagöz, S. 754, 8 Nisan 1331 (21 Nisan 1915), s.1
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Hacivat: Bu askeri müzesinde görülecek pek çok şey var.

Karagöz: Öyle Hacivat. Çok istifade ettim. Bir çok şey öğrendim. 

Hacivat: Ben de gördüm ama, bir şey.

Karagöz: Hay abdal hay. Baksana! Senin iki kalınlığındaki gülle ile 
İngilizler bir şey yapamadıkları halde hala utanmadan Çanakkale’ye ge-
lip de havlıyorlar.48

Karagöz: Aman Hacivat, bir tekmede üçünün birden denize fırlatılması 
pek keyifli olur. Haydi sen de başla! 

Hacivat: Sahih öyle, işte başladım!49

48  Karagöz, S. 755, 11 Nisan 1331 (24 Nisan 1915), s. 4

49  Karagöz, S. 757, 15 Nisan 1331 (28 Nisan 1915), s. 1
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Çanakkale’de denizden geçemeyince karadan çıkarma yaparak 
Çanakkale’yi geçmeyi deneyen İtilaf Kuvvetleri uzun ve ağır şartlar altın-
da geçen kara muharebelerinden de başarısızlıkla ayrılacaklardır. Zafere 
inanmış bir ruhla kendinden emin ve rahat tavırlarıyla Türk askerinin ka-
rarlılığı bundan sonraki karikatürlere de yansımış, Türk askerinin çıkarma 
yapan düşman askerinin “hakkından geleceği” vurgulanmıştır. 

Karagöz: İşte sigaramı yaktım! Kibriti fırlattım, Jan Dark’larına yapıştı, 
âmade yakıyor ha! Maskara Tangolar mermileriniz Türk kahramanı-
nı sinek vızıltısı kadar olsun müteessir etmez… Nah işte bir kibrit daha 
caba!...50 

Hacivat: Aman Karagöz sabır, sakın kapatman ha!

Karagöz: Sen hiç merak etme, koca arslan kapatılacak zamanı bizden iyi 
bilir!51

50  Karagöz, S. 758, 18 Nisan 1331 (1 Mayıs 1915), s.1

51  Karagöz, S. 759, 20 Nisan 1331 (3 Mayıs 1915), s.1
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Hacivat: Bu topal sersemler bu uzun yolu nasıl takip edebilir, Karagöz?

Karagöz: Benim de aklım ermiyor, Hacivat, fakat aklımın erdiği bir şey 
varsa yarı yolda bunların girip kalacaklarıdır.52

Bu arada Yunanistan henüz savaşa resmen girmemesine rağmen İtilaf 
Devletleri yanında savaşa girmesi konusunda baskıya maruz kalıyordu. 
Kral Konstantin ile Venizelos arasında bu konuda anlaşmazlık bulunu-
yordu. İtilaf Devletleri’nin daha Çanakkale Muharebeleri devam ederken 
Yunanistan’ın da savaşa katılması yönünde çeşitli teklifleri olmuştu. Bu 
durum Yunan iç siyasetinde karışıklıklara neden olmuştu. Resmi olarak 
Ekim 1917’de savaşa katılan Yunanistan da diğer bölge devletleri gibi en 
karlı çıkacağı zemini ve şartları kollamaktaydı. Savaşa girişi ile ilgili tartış-
maların yaşandığı bir ortamda Karagöz’de çıkan bu karikatür, Osmanlı’nın 
Yunanistan’a ve onun hedeflerine dair bakış açısını ortaya koyması bakı-
mından anlamlıdır.  

52  Karagöz, S. 763, 29 Nisan 1331 (12 Mayıs 1915), s.1
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Hacivat: Acaba dünyaya bu yeni Donkişot nereden çıktı, Karagöz?

Karagöz: Muayene etmedim, onun için donlu donsuz olduğunu bilmem. 
Yalnız herifci oğlu Megali İdea derdiyle nerede delikte deşikte fare tavşan 
varsa toplayıp arkasına topladığı bu ordu ile bir gün muhakkak donuna 
edeceğini biliyorum.53

Çanakkale cephesinin yansımaları Karagöz’de devam etmekte ve sem-
boller üzerinden “karşı tarafla dalga geçme” ve kararlılık mesajları veril-
meye devam etmektedir.

Karagöz: Hacivat, Hacivat! Şöyle yanıma gel de gör. Kahramanlarımız 
denizin dibine bir düşman gemisi daha gönderdiler. 

Hacivat: Bu gayrete gemi mi dayanır? A Karagöz.54

53  Karagöz, S. 764, 2 Mayıs 1331 (15 Mayıs 1915), s.1

54  Karagöz, S. 764, 2 Mayıs 1331 (15 Mayıs 1915), s.4
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Hacivat: Önündeki yüzükoyun gitti. Arkadaki pek iştihalı geliyor.

Karagöz: Sen çemberi sıkı tut. O birinciden daha acemidir! Akıbet aynı 
felakete o da düçâr olacak. Acemi cambazlar işte böyle elalem masharası 
[maskarası] olur.  Kah kah kah!!!55

Çanakkale cephesine ait kara savaşları başladıktan sonra çıkarma yap-
madaki başarısızlığı düşman karargahındaki bir muhavereyle karikatürize 
eden Karagöz, bir sonraki karikatürde üzerinde “deniz hakimi” yazılı bir 
tabutla İngilizlerin hezimetine vurgu yapmaktadır. 

Nöbetçi Neferi: Müjde! Müjde! Bir buçuk santimetre ilerledik.

Karagöz: “Müstehzi” Haber beşaret! Hah hah hah!!! Bir buçuk santimet-
relik muzafferiyet! Hah hah! Fakat kaybettiğiniz acaba hangi miriamet-
ro ile ölçülecek!...56 

55  Karagöz, S. 765, 4 Mayıs 1331 (17 Mayıs 1915), s. 1

56  Karagöz, S. 767, 9 Mayıs 1331 (22Mayıs 1915), s.1
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Haciavat: Kikirikler ölmesine ağlaşıyorlar Karagöz.

Karagöz: Vaktiyle düşüneydiler, ne yapalım Hacivat? Dipte kumu bol 
olsun.57

Karagöz: Türk bugün uyandı, hakk-ı istiklalini tanıdı. Ey düşmanlar 
bundan sonra iyice biliniz ki hayat-ı istiklaliyesine uzatılacak her dest-i 
taarruzu top ile, tüfenk ile müdafaa eder.58 

(Top namlusunun üzerinde “yaşasın ordu” ibaresi dikkati çekmektedir.)

57  Karagöz, S. 776, 6 Haziran 1331 (19 Haziran 1915), s.1

58  Karagöz, S. 782, 11 Temmuz 1331 (24 Temmuz 1915), s.1
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Hacivat: Vur Karagöz vur. Başı bir defa destinin dar yerine tıkıldı. İçeriye 
girmesi de gayrı kabil vur! Vur!59             

(Testinin üzerinde “Çanakkale” yazmaktadır.)

Hacivat: Karagöz elinden tutmuşsun, onu öyle nereye götürüyorsun?

Karagöz: Nereye olacak? Geç kaldı. O da gelsin de boyunun ölçüsünü al-
sın, ötekiler gibi tamirciliğe başlasın.60

59  Karagöz, S. 790, 8 Ağustos 1331 (21 Ağustos 1915), s. 1

60  Karagöz, S. 794, 22 Ağustos 1331 (4 Eylül 1915), s. 1
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Karagöz: Hay aptal hay! Nereye geliyorsun? Şaşarım aklına, batan ge-
milerinden geçecek yok bırakmadık ki…61

Karagöz’de bu karşı tarafı hafife alan karikatürlere yer verilirken İngiliz 
mecmuası Punch’ta ise Osmanlı’nın hafife alındığı ve “edilgen, muhtaç ve 
etkisiz” olarak resmedildiği görülmektedir. Diğer karikatürde de görülen 
“sürüklenen Osmanlı” durumu esasen Punch’taki pek çok karikatürde açık 
yada üstü kapalı bir şekilde yer almaktadır.  

Barış Konuşması

İmparator: “Yıkıcı kılıcımın şimdiki ilerleme oranına bağlı olarak, bu yıl 
bitmeden barış sağlanmış olacak.”

Türkiye sultanı: “Ve sanırım ben o zamana kadar bekleyemeyeceğim.”62 

61  Karagöz, S. 798, 5 Eylül 1331 (18 Eylül 1915), s.4

62  Punch, 25 Ağustos 1915
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Ganymede ve Alman Kartal

Sultan: “Tabi ki, bu şekilde işgal edilmek büyük bir onur; yine de kuşun 
beni yalnız bırakmasını dilemeye başlıyorum.”63 

Karagöz: Vay Mösyö Kikirik vay! Aynayı eline al da bir haline bak! O va-
kit ne mashara olduğunu görür, anlarsın. Köpek balıklarına bile gülünç 
oldun. İstersen bir daha gel de kahkahadan alem patlasın.64

63  Punch, 6 Ekim 1915

64  Karagöz, S. 806, 3 Teşrinievvel 1331 (16 Ekim 1915), s. 1
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Karagöz: Vay ulan Max Linder! Sen de buraya geldin ha! Heriflerin hali 
burada mashara olduğu için seni mi gönderdiler? Sinemada masharalık-
larına kahkahalarla gülerdim. Bakalım, şimdi de burada bizi nasıl gül-
düreceksin? Senin herifler kaçarken sinemasını mı alacaksın?65

Karagöz: Kahraman, şeci askerlerimiz vazifesini ifa ettiler, Hacivat! 
Şimdi kedinin, köpeğin bile hazmetmediği bu Kikirik laşelerini deni-
ze atmak vazifesi seninle bana düşüyor. Yaşasın var olsun kahraman 
askerlerimiz…66

Çanakkale muharebelerinin kesin neticesi Punch’a aşırı sevinçli 
Osmanlı padişahının yer aldığı karikatürle yansımıştır. İngilizler yenilgiyi 

65  Karagöz, S. 821, 25 Teşrinisani 1331 (8 Aralık 1915), s.1

66  Karagöz, S. 825, 2 Kanunısani 1331 (15 Ocak 1916), s.4
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kendilerine yakıştıramamışlar ve Alman imparatorunun dilinden “su on-
ların elementi” ifadesini kullanarak mağlubiyeti hafife alan bir tavır takın-
mışlardır. 

Gelibolu - ve sonrası?

Sultan: Beni tebrik et, William. Hiç İngiliz kalmadı. Hepsini denize dök-
tüm.

İmparator: Çok dikkatsizsin. Su onların elementi’’67

Sonuç

En zor zamanında dünyanın en güçlü donanması karşısında tarihe geçecek 
bir zafer kazanan Osmanlı Devleti, her ne kadar çöküşünü engelleyemese 
de birkaç yıl sonra başlayacak olan Türk İstiklal Harbi’nin başarıya giden 
yolunun açılmasını sağlamıştır. Hiç şüphesiz I. Dünya Savaşı’nın çeşitli 
bakımlardan en önemli cephesi olan Çanakkale Cephesi’nin farklı bir an-
latımla –karikatürlerin diliyle- resmedilmesi tarihî bakış açısının anlam-
landırılması açısından önemlidir. Karikatürler, birinci elden dönemin kay-
nakları arasında yer almakla birlikte, kendisindeki duygusal yoğunluk göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Savaş gibi hissiyatın zirvede 
olduğu, propagandanın her türlüsünün taraflarca kural tanımadan kulla-
nıldığı bir dönemde karikatürler de propaganda aracı ve psikolojik harp 
unsuru olarak görülmüştür. 

Her şeyden önce çizimin/resmin evrensel yönlerinin olduğu kabul edil-
se de siyasî karikatür niteliğindeki Punch ve Karagöz’deki karikatürlerde 
verilen mesajlarda metodolojik ve biçimsel anlamda farklılıklar olduğu 

67  Punch, 19 Ocak 1916
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anlaşılmaktadır. İmgeler ve simgelerin her yerde aynı anlamları muhte-
vi olmadığı bilinmektedir. Buradaki karikatürlerde, çizerlerin farklı bir 
medeniyet dünyasına mensup konuları/toplumları ele aldıklarında bakış 
açılarının seçtikleri karakterlerle de paralellik arz ettiği görülmektedir. 
Unutmamak gerekir ki Punch ve Karagöz’de çizen karikatüristler “düş-
man” devletlere ait unsurları kendi değer yargılarıyla ve abartılı bir üslupla 
yansıtmaktadırlar. Her ne surette olursa olsun savaşan tarafların karikatü-
ristlerinin hayal dünyasının dışa vurumunu kronolojik ve karşılaştırmalı 
olarak gözlemlemek savaşın yüzüncü yıl dönümünün konuşulduğu bir za-
man diliminde daha anlamlı hale gelmektedir.  

Karagöz’ün 10 Ağustos 1908 tarihli ilk nüshasının 
4. sayfasındaki bu karikatür “istibdat döneminin 
dağılışını” resmetmektedir. İstibdat döneminin 
dağılmasından sonra ortaya çıkanlar “cinayet”, 
“denaet”, “alçaklık”, “irtikab” ve “hafiyelik” olarak 
belirtilmiştir.  
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Gallipoli Battles in The Cartoons of Karagöz Newspaper and Punch Magazine

Mustafa Müjdeci

Abstract

World war one which Ottoman called as general war; presented different from others up to that date 
in the sense of hinterland, domain places, weapons and propagandas. In this war different propa-
ganda instruments were used that concerns directly not only the soldiers fighting in the battlefront 
but also millions of people. In First World War one which many of the psychological warfare ele-
ments used, writers were also takes part. The newspapers and magazines published in the warring 
states have fulfilled their duty make propaganda and psychological warfare activities. 

Battle of Gallipoli, one of the unique victories of Turkish history will be evaluated through car-
toons in this study. In this context, cartons in humor magazine Punch founded in 1841, in London 
and humor newspaper Karagöz started broadcasting in 1908, in Istanbul will be examined. A try of 
discourse analysis will be made considering “the language of lines (drawings)” and “message in the 
cartoons”.

Key words: Battle of Dardanelles, Caricature, World War I, Propaganda  

Karagöz Gazetesi ve Punch Dergisindeki Karikatürlerde Çanakkale Muharebeleri

Mustafa Müjdeci

Özet

Osmanlı’nın Umumî Harp olarak isimlendirdiği I. Dünya Savaşı, cephe gerisi, etkinlik alanı, kulla-
nılan silahlar ve propaganda araçları gibi çeşitli bakımlardan o güne kadarki savaşlardan farklılık 
arz etmektedir. Yalnızca cephede savaşan askerleri değil milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren 
bu savaşta sadece silahlar değil farklı propaganda araçları da kullanılmıştır. Psikolojik harp unsur-
larının pek çoğunun kullanıldığı I. Dünya Savaşı’nda kalemler de savaşa iştirak etmiştir. Savaşan 
devletlerde yayınlanan gazete ve dergiler propaganda ve psikolojik harp faaliyetleri için üzerlerine 
düşeni yerine getirmişlerdir. 

Bu çalışmada Türk tarihinin eşsiz zaferlerinden biri olan Çanakkale Muharebeleri karikatür-
ler üzerinden değerlendirilecektir. Bu çerçevede 1841’de Londra’da kurulan Punch mizah dergisi 
ile 1908’de İstanbul’da yayın hayatına başlayan Karagöz mizah gazetesindeki karikatürler incele-
necektir. “Çizginin dili” ve “karikatürlerdeki mesaj” dikkate alınarak bir söylem analizi denemesi 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Karikatür, I. Dünya Savaşı, Propaganda



Tartışma / Kitabiyat





Bir Belge / Cumhuriyetin Onuncu Yılında Bir Organize İş / Celil Güngör 237

Bir Belge

Cumhuriyetin Onuncu Yılında 
Bir Organize İş

Celil Güngör

1933’te İzmir’de mason localarına saldırılar olur. Saldırıların nedeni ve 
kimler tarafından yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmaz. Ancak saldırının ne 
maksatla ve kimler tarafından  yapıldığı, yalnızca CHF (Cumhuriyet Halk 
Fırkası) dolayısı ile devlet tarafından malumdur. 

Dönemin İzmir valisi Kazım (DİRİK)  İçişleri Bakanlığına vekalet eden 
Tevfik Rüştü’ye gönderdiği şifreli telgrafta saldırının mahiyeti hakkında 
bilgi verir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet Bayur’u da 
bilgilendirir.

İzmir Milletvekili de olan Mahmut Esat açıkça terör, tedhiş ve 
sabotajcılık yapar. Sonra da bunu genişleterek işin içine başkalarını da 
katmaya çalışır. 

Belge bu olayın esas safahatını ve içyüzünü anlatır. Hadisenin 
ayrıntılarına ve amacına ilişkin raporu CHF İzmir reisi Hacim bey de parti  
genel sekreterliğine göndermiş.

Terör, tedhiş, sabotaj gibi derin devlet organizasyonunun tipik 
özelliklerine sahip bu olayda  da görüldüğü gibi her şey olanca açıklığı ile 
biliniyor, hukuk yalnızca olaya karışan/karıştırılan sıradan kişileri basit 
cezalara çarptırıyor ve dosya kapatılıyor.

Telgrafın sonunda İzmir valisi her şeyi bildiklerini ancak bir şey 
yapamadıklarını, saldırıların esas failinin Mahmut Esat olduğunu, 
cumhuriyetin onuncu yıldönümü ve dokuz eylül bayramı gibi büyük inkılap 
hareketlerini ve heyecanlarını olumsuz etkilediğini dolayısı ile Mahmut 
Esat’a lüzumlu nasihatlerin  yapılması kanaatlerini belirtip olayı kapatır. 
Bu hadiseden iki yıl sonra 1935’te mason locaları kapatılır ve masonlar 
uykuya yatarlar.
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Cumhurbaşkanlığı arşivinden 01009782 sayılı yazı

“Şifre
28/8/933
NO.
4479
   Dahiliye Vekaleti Vekili Dr.Tevfik Rüştü 
       beyefendiye

MAKİNA BAŞINDA

C.28/2/1933 tarihli şifreye:

        I – Dünkü akşam gazetesi henüz gelmedi. Fakat Dahiliye 
Vekaletine 3/8/1933 tarih ve 3874 numaralı ve tekrar21/8/1933 tarih 
ve (noksan) numara ile arzettiğim Masonlara taaruz vak’kası ikidir. 
2/8/933 tarihinde İzmir meb’usu Mahmut Es’at beyefendi sabaha karşı 
Karşıyaka Mason klübüne birkaç el tabanca atması ve polis karakolunca  
çevrilerek müddeiumumiliğe tevdi olunması ve muhakeme neticesinde 
yalnız Şevki beyin beş gün hapis cezasına uğramasıdır. İkincisi de 
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1/8/1933 tarihinde ve gece yarısında Alsancak mıntıkasındaki Mason 
locasına iki şahsın taş atarak üç camını kırdıktan sonra (yaşasın) diye 
bağırdıklarını ve tahkikata rağmen şahısların tespit olunmadığı ve fakat 
aynı gurup tarafından tahrik edildiği kanaatindeyim. Henüz tevsika 
imkan bulunamamıştır. Cumhuriyet halk fırkası vilayet idare hey’eti 
reisi Hacim beyefendinin katibi umumiliğe takdim ettiği gizli raporun 
okunması münasip olacaktır, 
 
 2 - Dün yeni bir malumatı gizli olarak  aldım. Mahmut Es’at 
beyefendinin Balıkçılar kahyası Ali  çavuşu davet ederek Masonlar 
üzerinde bir hareket yapılmasını teklif etmiş, Ali çavuş korkarak eğer bu 
teşekkül zararlı ise kuvveti kendinde toplayan cumhuriyet hükümetimizin 
bu işi yapmasını ve hükümete haber verilmesi lüzumundan bahsetmiştir. 
Mahmut Es’at beyefendi çiftlikten dönünce tekrar arayacağını söylemiş, 
fakat müşarünileyh İstanbul’a geçtiği anlaşılmıştır. Ali çavuş bunu 
münasip surette hem polis amirine hem de fırka reisine mahremane 
söylemiştir.
 
 3 – Avam üzerinde fiil veya fikir hareketi vücuda getirmek uygunsuz 
oluyor, ve memleketin muhtaç olduğunu sükunu bozuyor. Hakikat vardır 
ki böyle dokuz eylül bayramı ve cumhuriyetin onuncu yıldönümü gibi 
büyük inkilap hareketlerini ve onun heyecanlarını yaşatan günlerde fena 
bir hareket ve hareketin herhangi bir cahil takım tarafından gösterilmesi  
halindeki çirkinliktir. Bundan Mason münevverleri ve başları endişe 
ediyorlar. Sekiz seneden beri vilayette böyle kabarmış ve yahut 
kabartmak istenen bir hadise görmediğim için buna imkan vermemeğe ve 
memleket nizamını muhafazaya dikkat edilecektir. Ancak Mahmut Es’at 
beyefendiye lüzumlu vesayanın ifası yerinde olur kanaatını hörmetle arz 
ederim efendim.
 
 Yalovada Başvekil İsmet paşa Haz.ne , D.V. Vekili Dr.Tevfik Rüştü 
beyefendiye ve Dahiliye Vekaletine arzedilmiştir.
                                                                          

 İzmir Valisi 
Kazım…”
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Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Seferberliği

Mehmet Beşikçi,  İş Bankası Kültür Yayınlar, 2015, 464 s.

A. Osman Eğilmez

Seferberlik, “seferber olma hâli, savaş için yapılan hazırlıkların bütünü” 
demek. Seferberlik ilan edilen dönem de böyle anılır. Milletin zihninde 
Birinci Dünya Harbi’nin yaygın isimlerinde biri de budur.  

Mehmet Beşikçi işte bu savaş dolayısıyla uygulanan seferberliği muhtelif 
yönleriyle inceliyor. Kitabın esası 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
yapılan doktora tezi. İngilizcesi 2012’de Bril yayınevi tarafından basılmış. 
Yazarı bu kitabı yeniden ele alarak bazı ilaveler ve değişikliklerle türkçe 
olarak yayına hazırlamış. 

Seferberliğin Osmanlı tebası diğer topluluklara yönelik hedefleri olsa 
bile, esas olarak müslümanlar ve Türklere yönelik bir uygulama olarak 
belirginleşti. Birinci Dünya Savaşı Anadolu’nun nüfus yapısında ciddi 
değişimlere yol açtı. Nüfus yapısı daha fazla müslümanların ve Türklerin 
lehine değişti. Tehcir Ermenilerin Anadolu’daki varlığını ciddi şekilde 
etkiledi.

Savaş sadece zorunlu askerlerin işi değildi, Savaş sırasında gönüllü askerlik 
yoluna da başvuruldu, bunun hukuki altyapısı da hazırlandı. Gönüllü 
grupları arasında bazı tarikatlardan katılan unsurlar da yer aldı.

Tabii, savaş boyunca “firar” önemli bir mesele olarak belirdi. Bu mesele 
Anadolu’da iç güvenlik mekanizmasının güçlendirilmesini gerektirdi. Millî 
Mücadele’de bu güvenlik zemininden de yararlandı. Bir anlamda Millî 
Mücadele seferberliğin devamı olarak görülebilir. 

Osmanlı Devleti’nde Balkan Harbi’nden sonra ciddi bir yarı resmi gönüllü 
kuruluşlar oluşumu gözleniyor. Osmanlı Donanma Cemiyeti ve Müdafa-yı 
Milliye Cemiyeti bilhassa önemli. Her iki dernek de hem sivil faaliyetler 
hem de yarı askeri faaliyetler içinde oldu, bu maksatla halktan destek istedi, 
yardım topladı, halkın zihninin oluşturulmasında ciddi tesirleri görüldü. 
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Osmanlı Donanma Cemiyeti güçlü bir donanma meydana getirilmesi için 
çalıştı, halktan bağış topladı, Padişah başta olmak üzere devlet yetkileri 
de bağış kampanyalarına katılarak halkı teşvik etti. Bağışlar dışında bazı 
faaliyetlerle de para toplanılmaya çalışıldı. Fitre ve zekâtların Donanma 
Cemiyeti’ne verilebileceğine dair fetva çıkarıldı. Cumhuriyet’ten sonra 
Türk Hava Kurumu’nun da bu zemin üzerinde kurulduğu görülmektedir. 

Donanma Cemiyeti 1910 yılında otuzaltı bin üyeye ulaşmıştı. Donanma 
Cemiyeti’nin güçlü bir donanma için yürüttüğü faaliyetler milliyetçi bir 
düşünce zemini oluşmasına yol açıyordu. 

İngiliz hükümetinin, tersanelerinde inşa edilen, parası ödenmiş iki büyük 
savaş gemisine, Sultan Osman ve Reşadiye’ye el koyması, güçlü bir millî 
tepki meydana getirdi ve savaşa girişle ilgili haklılık duygusunu besledi. Bu 
gemiler Donanma Cemiyeti’nin topladığı bağışlarla yaptırılıyordu. Bunun 
doğurduğu infial İngiliz elçiliğine tek veya grup halinde çekilen çok sayıda 
telgraflarla ifade edildi. Bunlar içinde asker anası Behiye’ninki bilhassa 
ilgi çekici: “Dişimizden tırnağımızdan artırarak aldığımız gemileri böyle 
bir zamanda almanız doğrusu bize fena dokundu...Sen bizim iki gemimizi 
aldın Allah da sizin inşaallah tekmil gemilerinizi Alman donanmasına 
çiğnettirir, âmin!”

Asker anası Behiye Hanım’ın âhı yerde kalmadı, İngiliz Donanması’nın 
büyük gemileri 18 Mart harekatı sırasında Çanakkale Boğazında ya battı, 
ya da ağır hasar aldı!

Beşikçi’nin kitabında bilhassa Cihad ilanı mitingleri, Topyekün savaş 
koşullarında zorunlu askerlik sistemi, Balkan yenilgisinden sonra 
reformlar, seferberlik ve askerlikten muafiyet sorunu, Birinci Dünya 
savaşında Osmanlı ordusunda gönüllüler, Gençliği seferber etmek, 
çocukları askere hazırlamak, Eğitim, seferberlik ve köylü gençler güç 
derneklerinden genç derneklerine, Firar sorunu ve yeniden seferber etme 
sorunları gibi bölümler ilgiyle okunan ve yeni bilgiler ihtiva eden bölümler. 

1910’lardan itibaren Osmanlı Deveti’nin seferberlikle ilgili yaptığı 
hazırlıklar Birinci Dünya Savaşı ile büyük bir tecrübeye dönüşüyor. Savaş 
kaybedilse bile yeni bir devletin oluşumunda bu tecrübenin rolünün ihmal 
edilemez ölçüde olduğu görülüyor.
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Çanakkale Mahşeri

Mehmed Niyazi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015 (1. Basım 1998) 535s.

Merve Özşahin

Mehmet Niyazi 1 Ocak 1942 yılında Akyazı’da doğmuştur. İlk ve orta öğ-
retimini burada tamamlamıştır. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirmiştir. İstanbul 
Üniversitesi hukuk fakültesine girmiş ve 1967’de buradan mezun olmuş-
tur. Mehmet Niyazi tezli romanlarıyla tanınan bir yazar ve düşünürdür. 
Eserlerinde millî konuları işlemiştir. Çanakkale Mahşeri adlı eseriyle 1998 
yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından roman dalında ödüle layık 
görülmüştür.

Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri adlı eserinde, İstanbul ne kadar 
çekici ise Çanakkale’nin o kadar geçilmez olduğunu anlatıyor. Romanda 
savaşın asil kahramanları, onların cephede yaşadıkları, arkada bıraktıkları 
aileleri belirli kahramanlarla temsil edilerek anlatılmıştır. Her bir askerin 
kahraman olduğu Çanakkale Savaşını anlatan bu roman, mahşeri yasayan 
askerlerin inanç ve cesaretleriyle, bu zaferi nasıl kazandıklarını ayrıntılı bir 
şekilde ele alıyor.

Roman, bir taraftan Queen Elizabeth zırhlısının görkemli toplantı salo-
nu, diğer tarafta derme çatma bir barakada yapılan toplantılar, bir taraf-
ta modern silahlar, diğer tarafta tutukluk yapan tüfekler, kışın ortasında 
yazlık kıyafetlerle cephede savaşan erler. İki yüz on beş okkalık mermiyi 
taşıyıp, göz kararıyla ateş ederek Ocean zırhlısını batıran Abdurrahman 
oğlu Seyit Onbaşı, verilen ağır kayıplar, aradaki silah dengesizliği ve her 
türlü yokluğa rağmen kazanılan Çanakkale Savaşı’nın en güzel örneklerin-
den biridir.

Romanda adı geçen kahramanlardan Oğuz Amca; yaşı ilerlemesine 
rağmen cephede bir cesaret örneği sergileyen, diğer askerleri her türlü 
destekleyen bir karakterdir. Anadolu’da yaşayıp ailesini, köyünü bırakıp 
cepheye koşan fedakar Türk askerini temsil ediyor. İki oğlu Sarıkamış’ta 
şehid olmuş, geride kalan tek oğlu ise kendisi gibi cephede savaşmaktadır. 
Cephe gerisinde ise Oğuz Amca’nın karısı ve kızı Naciye’nin köyde geçen 
hayatlarına, geçim sıkıntısına, Türk kadınının göstermiş olduğu fedakarlık 
ve sabrı görmekteyiz.
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Romanda bahsedilen bir diğer karakter Hasan Şakir; kendisinden baş-
ka yakını olmayan dedesi Müderris Rasih Efendi’yi, sevdiği insanı, eğiti-
mini arkasında bırakarak cepheye gönüllü olarak giden askerleri temsil 
etmektedir. Hasan Şakir yaptığı iç muhasebelerle savaş hakkındaki düşün-
celeriyle dikkat çekmektedir. Öleceği anı düşünmeden edemez. Buna rağ-
men kahramanca çarpışmaktan geri durmamıştır. Şehirden gelip, belli bir 
eğitime sahip insanların cephede geçirdikleri değişimler bu karakter üze-
rinden anlatılmaktadır. Müderris Rasih Efendi ise torununu ve öğrencile-
rini cepheye uğurlayan, onları elinden geldiğince destekleyen bir karakter 
olarak anlatılmıştır.

Mehmet Niyazi’nin bu romanı kendisinden önce yazılan, “Çanakkale 
Savaşı”nı konu edinen diğer eserlere kıyasla detaylı, geniş kitlelere ulaşan 
ve oldukça beğenilen bir eser olmuştur. Kendisinden sonra yazılan kitap-
lara ilham verdiği söylenebilir. Kitabın ilk basımı 1998 yılında yapılmıştır. 
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı anısına ciltli kapak ve yeni kapak resmi ile 
okuyuculara sunulmuştur. Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanan bu ki-
tap, romanın 62.basımıdır. Mehmet Niyazi eserinde kolay anlaşılır, akıcı 
bir dil kullanmıştır. Kitapta bölüklerin mevzilerini gösteren dört ayrı kroki 
bulunmaktadır. Böylece savaşın gidişatı okuyucu tarafından net bir şekilde 
anlaşılabilmektedir. “Çanakkale Mahşeri” ortaokul cağındaki gençlerden 
yetişkinlere, geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden, klasik sayılabilecek bir 
eserdir. Her kitapseverin kütüphanesinde aslî bir yere sahip olması gerek-
tiği görüşündeyim.
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Türk Harp Edebiyatı Konulu 
I. Uluslararası Türkiyat 
Sempozyumu Bildiriler 

(Editör: Doç. Dr. Ömer Çakır), Berikan Yayınevi, Ankara, 2014, 808 s.

Ömer Yumuşak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Başbakanlık 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı’nın işbirliğiyle “Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası 
Türkiyat Sempozyumu” 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Çankırı’da çok sayıda 
bilim insanının bir katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun amacı 
Türk tarihindeki savaşların Türk edebiyatındaki yansımalarını “harp ede-
biyatı” bağlamında bilimsel bir şekilde ele almaktır. Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü 2010 yılında kurulmasına rağmen bu ka-
dar kısa sürede, son derece mühim olan harp edebiyatı kavramına eğil-
miştir. Söz konusu sempozyum, konusu itibariyle sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da Türklük bilimi ile ilgili yapılan sempozyumların içinde bir ilk 
olma özelliğine sahiptir. Sempozyuma Türkiye dışından Güney Kore’den, 
Azerbaycan’dan, Mısır’dan, Ukrayna’dan, Cezayir’den ve Makedonya’dan 
bildiriler gelmiştir. İşte bu sempozyumda sunulan bildiriler, 2014 yılında 
yani I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında, Ömer Çakır’ın editörlüğünde kitap 
halinde yayımlanmıştır.

“Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu” 
kitabında yer alan bildiriler, Çakır’ın da girişte yer alan “Türk Harp 
Edebiyatına Dair” yazısında ifade ettiği gibi harp edebiyatı kavramı etra-
fında, harplerin İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki akisleri, harplerin 
İslamiyet sonrası Türk edebiyatındaki akisleri, harplerin yeni Türk edebi-
yatındaki akisleri şeklinde gruplandırılmıştır (s. VIII-XI). Harp edebiyatı 
kavramı etrafında sadece bir bildirinin sunulması kavramla ilgili düşünen 
araştırmacıların ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından üzüntü ve-
ricidir. Bunun dışında kitapta harplerin İslamiyet öncesi Türk edebiyatın-
daki akisleri etrafında iki bildiri, harplerin İslamiyet sonrası Türk edebiya-
tındaki akisleri etrafında on dört bildiri, harplerin yeni Türk edebiyatında-
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ki akisleri etrafında elli bir bildiri ve harbi dolaylı olarak anlatan on bildiri 
olmak üzere toplam yetmiş sekiz bildiri bulunmaktadır. Bildirileri genel bir 
çerçevede değerlendirecek olursak bildirilerde İslamiyet öncesinden Kıbrıs 
Barış Harekatı’na kadar tarihimizdeki savaşların edebiyatımıza yansıma-
ları ile ilgili bilgiler verilmiş ve harp etrafında teşekkül eden eserlerden 
bazıları incelenmiştir. Bu noktada harpler neticesinde söylenen ağıtlar, 
türküler, destanlar; askerlerin tutmuş oldukları günlükler, yazdıkları ha-
tıralar; dönemin sanatçılarının kaleme aldıkları şiirler, hikâyeler, roman-
lar; harbin yol açtığı yıkım, sosyal hayata etkileri ve harp sonrasında yarım 
kalan kadın ile çocukların dramının eserlerde yankıları; savaş araçları ile 
taktikler hakkında oldukça aydınlatıcı bilgiler sunulmuştur. Misal olarak, 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda köyünden İzmit’e göç etmek zo-
runda kalan Murgullu Mehmet Ali’nin söz konusu savaş ile ilgili gözlemleri 
ışığında yazdığı “93 Harbi Destanı” şiirinden bir kesit şu şekildedir:

  “Tarih doksan üçte Rusiye

  Kahırla her yanı zaptına aldı

  Otuz altı kaza muhacîr oldu

  Dağıldı her biri bir yana düştü

  Ağlıyor analar ne gelir elden

  Ah çeker muhacir derun-i dilden

  Hak bizi kurtarsın bu kalma-kaldan

  Bin yıllık mülkümüz düşmana düştü.” (s. 275)

Murgullu Mehmet Ali yaşanan acıları dile getirmiştir. Bu bağlamda 
onun anlattıkları hem tarihimize ışık tutmuş hem de edebiyatımıza kat-
kı sağlamıştır. Atalarımızın harpler karşısındaki hislerine, gözyaşlarına, 
ailelerin umutlu bekleyişlerine bizi ortak eden bu çalışma aynı zamanda 
bizim gurur kaynağımızdır. Zira, sözde Ermeni soykırımı söylemlerinin 
arttığı bu günlerde kendi tarihimize sahip çıkarak Balkan Savaşları sonu-
cunda Türk milletine yapılan mezalimlerin gündeme getirilmesi gerektiği 
kanaatindeyim. Kitapta bu konuda yer alan küçük bir bölüm şu şekildedir: 
“Sırplar, etnografik istatistiklerde kendi işlerine gelmeyen verileri düzelt-
me yönünde ulusal bir çabayla tamamen sistemli bir şekilde Müslüman 
nüfusu yok etmektedirler” (s. 418). Bu ifadeler Noel Malcolm adında bir 
yazarın “Kosova Balkanları Anlamak İçin” eserinden alınmış bir cümle-
dir. Görülüyor ki ülkemiz dışında Balkan Savaşları sonrasında Müslüman 
Türk halkına yapılan zulüm yabancı bir yazar tarafından dile getirilmiş. 
Bizi üzen ve içimizi acıtan bu duruma daha ne kadar sırt çevireceğiz?! Zira 
atalarımıza reva görülen zulüm ne yazık ki ülkemizdeki tarihçi, edebiyatçı 
veya herhangi bir alandaki bir araştırmacının ilgisini ne kadar çekiyor ya-
hut araştırmacılarımız bu konuya ne kadar ehemmiyet veriyor? Bu örnek-
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lerin yanında kitapta yer alan İbrahim Alâettin Gövsa’nın şiirinden alınan 
bir kesit de dramın boyutlarını gözler önüne seriyor.

  “Çocukların vurulur başlarına çizmeler,

  İrinle kan karışır zevce, anne yaşlarına.

  Vuhûş elinde saçından sürüklenir kızlar...

  Bu kanlı safhaya vicdân-ı âsümân sızlar.” (s. 378)

Buradan anlaşılacağı üzere Türk askerleri katledildikten sonra çocuk-
lar eziyete maruz kalmış, kadınların ve genç kızların namus ve şereflerine 
halel getirilmek istenmiştir. Oysa Türk milleti tarih boyunca hiçbir savaş-
ta medeniyetin beşiği denilen Avrupa gibi masum halka zulmetmemiştir. 
İşte bu noktada bu kitap tarihin arka odalarını görmemizi sağlayacak ve o 
dönemlerde yaşanan zulümlerin, kazanılan zaferlerin tercümanı olacaktır. 

Savaşların edebiyatımıza akisleri bağlamında sempozyumda bildiri su-
nulmayan ve dolayısıyla kitapta da yer almayan savaşlardan biri  1911’de 
meydana gelen Trablusgarp Savaşı’dır. Bu durum harplerin bütünlüğü 
açısından baktığımızda karşımıza bir eksiklik olarak çıksa da kitabın ge-
nişliğine ve bilgi yelpazesine gölge düşürmeyecek konumdadır. Bununla 
birlikte Trablusgarp Savaşı’yla ilgili sempozyuma bildirinin gelmemesi bü-
yük bir eksikliktir. Zira I. Dünya Savaşı’nın temelleri bu savaşta atılmış ve 
Balkan Savaşı’nın başlamasıyla Trablusgarp, Balkanlar’ı elde tutma umu-
duyla gözden çıkarılmıştır. Enver Bey, Mustafa Kemal, Fethi Okyar gibi 
gönüllü subayların gizli yollarla Trablusgarp’a gidip o bölgeyi savunma-
sı, ilerleyen dönemde Enver Bey’in öncülüğünü yaptığı Bab-ı Ali Baskını, 
Harbiye Nâzırı olması, I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alın-
masını sağlaması bir bütünün parçalarıdır. Bu bağlamda bu bütünlüğün 
bozulmaması ve Trablusgarp Savaşı’nın edebiyatımıza yansımalarını anla-
mamız için böylesine mühim bir bildirinin de söz konusu kitapta bulunma-
sı gerektiği düşüncesindeyim. Oysa kitapta sadece Trablusgarp Savaşı’nın 
Azerbaycan edebiyatına yansımaları yer almıştır. Ancak kitap sempozyum 
bildirilerinden oluştuğu için bu eksiklik kitabın değil araştırmacılarımızın 
Trablusgarp Savaşı’na ilgi göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bildirilerden oluşan bu kitap, herkesin rahatlıkla okuyup anlayabileceği 
bir dile ve ilmî bir üsluba sahiptir. Okurken sıkılmayacak, zaferlerin coşku-
suyla bazen gurur duyacak, mağlubiyetlere ve sonrasında yaşanan drama 
bağlı olarak hüzünleneceksiniz. Netice itibariyle bu kitap hem tarihi bilgi-
yi hem de edebiyatı içerisinde barındıran, okurken öğreten, duygulandı-
ran bir yapıya sahiptir. Bugün üzerinde bulunduğumuz ve özgürce yaşam 
sürdüğümüz bu vatan topraklarını gazilerimize ve özellikle şehitlerimize 
borçluyuz. Tanıtımını yaptığımız bu kitapta İslamiyet öncesinden başlaya-
rak günümüze kadar Türk milletinin dahil olduğu harpleri ve bu harplerin 
edebiyata yansımasını geniş bir çerçeveden görebilirsiniz. Harp etrafında 



248 TYB AKADEMİ / Mayıs 2015

T
a

rtışm
a

 / K
ita

b
iya

t

teşekkül eden eserler, tarihçilerin ellerinin tersiyle ittikleri ve alanları ola-
rak görmedikleri; edebiyatçıların da estetik bulmadıkları ve bu yüzden öte-
ledikleri ürünlerdir. Bu bağlamda Harp edebiyatı bu ürünlere sahip çıkmış 
ve geliştirilen yöntem çerçevesinde bu ürünleri değerlendirerek (Ürünler 
harp öncesi, harp sırası ve harp sonrasında oluşturulanlar şeklinde incele-
nebilmektedir.) incelemeye çalışmıştır. Bu anlamda bu alan zengin ürün-
lerle dolu bir saha olması münasebetiyle araştırmacıların ilgisini çekmeyi 
beklemektedir. Harp edebiyatı ürünleri aynı zamanda tarihimiz için de bi-
rer belge niteliği taşımaktadır. Zira harplerin sebeplerini, sonuçlarını, cep-
hedeki askerlerimizin yaşadıklarını ve cephe gerisinde özlemle bekleyen 
insanların duygularını yazılan eserlerde bulabiliyoruz. İşte takdire şayan 
bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, her vatan evladının okuması ve ya-
şananlardan bir ders çıkarması noktasında bir şaheser olarak karşımızda 
durmaktadır. Sempozyumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve bil-
dirilerin kitap haline dönüştürülüp okuyucuya sunulmasında emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum.


