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Sunuş

1

000 yıllık tarihimizde destanlar yazan ecdadımız, savaş
meydanında şehitler, gaziler vermiş aynı zamanda tarih boyunca
da kahramanlarımızdan esir düşenler olmuştur. Cennet vatanımızı
savunmak adına verilen büyük mücadelelerde, gözünü kırpmadan şehit
olanlar kadar, düşman zulmüne maruz kalarak zindanlarda kaybettiğimiz
canlarımızda vardır.
Marmara Üniversitemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Uluslararası
Türk Savaş Esirleri Sempozyumu tarihimizin derinliklerine ışık tutacak
bilgiler içermektedir. Başta Marmara Üniversitemize ve sempozyum da
emeği olan hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Diğer taraftan 1. dünya
savaşı döneminde ve istiklal mücadelesi zamanında topraklarımızı istila
eden devletlerde askerlerimizin yanı sıra sivil halkımızı da esir almıştır.
Her ne kadar mübadele sırasında on binlerce askerimiz esir
alınmış olsa da daha sonradan bu konu yeterince işlenmemiş ve
üzerinde durulmamıştır. Böyle bir konuyu belediye olarak tarihimizin
derinliklerindeki her türlü bilgiyi öğrenecek ve bunu nesilden nesile
aktaracak çalışmaların içerisinde olmaktan mutluyuz. Çünkü biz biliyor
ve inanıyoruz ki tarihini, geçmişini bilmeyen bir milletin geleceğini inşa
etme şansı yoktur, olamaz.
Çalık Hüseyin’i, Ramazan Mehmet’i, Hüseyin Halid İbrahim’i,
Hüseyin Ali’yi, Mehmet Ali’yi, Ahmet Hasan’ı ve daha on binlerce göğsü
iman dolu vatan sevdalısını bugün unutmamak, unutturmamak bizleri
geleceğe taşıyacak ve medeniyet tarihimizin şuuruyla aydınlanan bir nesil
yetiştirmeyi görev sayacağız.
Türk milleti bedenen esir düşse bile manen ve milli yönden hiçbir
zaman tutsak olmamış, içinde her zaman özgürlük ruhu barındırmıştır.
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Necip milletimiz bugüne kadar farklı farklı devletler kurmuş, kesinlikle
esaret altında yaşamayı kendine yakıştırmamıştır. Tarihimiz örnekleriyle
doludur. Çanakkale ve Kurtuluş savaşı dönemi nde dünyanın farklı
devletlerine karşı dik duran necip milletimiz 15 Temmuz’da da esareti
kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Küresel aklın
taşeronluğunu yapan hainlere geçit vermeyen milletimiz, bu zaferin en
büyük mimarıdır.
Sultanbeyli Belediyesi olarak geçmişimizle bağımızı güçlendirmeye,
yetiştirdiğimiz gençlerimizin tarihimizi doğru şekilde öğrenmelerine
gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede özellikle tarihe ışık tutan etkinlikler
düzenliyoruz ve düzenleyenlere destek olmaya gayret ediyoruz.
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Bu sempozyumda Marmara Üniversitemize ve sempozyum da emeği
olan hocalarıma ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Vatan
bir bütündür, Türk Milleti asla bedeni esir olsa da ruhu esir alınamamıştır
ve alınamayacaktır.
Hüseyin KESKİN
Belediye Başkanı

Önsöz

M

alum olduğu üzere insanlık tarihi savaşlar ve çatışmalarla
doludur, istenmeyen dramatik hadiseler olsalar da geçmişte
ve günümüzde savaşsız ve rekabetsiz dönem yok gibidir. Bu trajik
karşılaşmaların en önemli unsurlarından biri de esirlerdir.
Genelde zaferler ve mağlubiyetler ekseninde değerlendirilen savaşlarda,
esaret sadece mağluplar için değil galipler için de söz konusudur, ancak siyasiaskeri tarihyazıcılığı genelde sonuca odaklandığından, esirler bahsi de tali bir
mevzu olarak değerlendirilmiş ve diğer konuların gölgesinde kalmıştır.
Esir kimdir sorusuna hukuki-siyasi tanımları ve kalıpları bir kenara
bırakarak, insanı merkeze alarak cevap verdiğimizde, konunun ne denli
trajik ve dramatik olduğu görülür Şöyle ki;
- Esir, esaretin zillet ve hiddeti içlerini kemiren, savaşın ceremesini
en ağır bir biçimde yüklenen ve çoğu nisyana mahkûm edilen insanlardır.
- Esir, son tahlilde galibin adalet ve insafına terk edilmiş neferlerdir,
- Keza ölüm trenleriyle nakledilirken çoğunluğu yolda son nefesini
veren veya toplama kamplarında insanlık dışı her türlü muameleye maruz
kalan çaresiz insanlardır,
- Esir, belirsizliğin yarattığı korku, tereddüt ve derin akıbet
endişesiyle ufuk çizgisi kaybolan adamdır.
- Keza dualara eşlik eden derin bir özlemle beklendikleri halde,
uzak diyarlarda ölen ebedi meçhullerdir.
Mensup olduğumuz medeniyet dairesinin, esirlere diğer milletlere
nazaran çok daha adaletli ve müsamahakâr yaklaştığı malumdur. Esaret
basit bir tutsaklık hadisesi veya hürriyetin tahdidi olarak değerlendirilecek
kadar sıradan bir mevzu değildir, farklı etnik ve dini kökenden gelen esirlerin
yaşadıkları ortama dair bizzat müşahedelerine dayanan kıymetli bilgileri kayıt
altına aldıkları, hatta ihtida suretiyle esaretleri sona erdiğinde idari, sosyal ve
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kültürel hayata çok önemli katkılar sağladıkları bilinmektedir. Ünlü İspanyol
edebiyatçı Miguel de Cervantes, Polonyalı Albertus Bobovius Wojciech
(Santuri Ali Ufki Bey), Bavyeralı Hans Johannes Schiltberger gibi Osmanlı
İmparatorluğu’na esir düşenlerin Türk-Müslüman imgesinin teşekkülünde,
dönemin siyasi, idari ve sosyal yapısına dair bilgilerin nakli yanında musiki,
edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda önemli katkılar sağladıkları bilinmektedir.
Türk-İslam tarihindeki savaşlar ve zaferler hakkında şimdiye
dek yurt içinde ve yurt dışında pek çok akademik toplantı düzenlenmiş
olmasına rağmen, bu sürecin en önemli unsurlarından olan esirler
unutulmuştur. Bugün burada bir ilk gerçekleştirilmektedir; Savaşların en
hazin neticelerinden biri olan esirler bahsi, uluslararası bir platformda
uzman isimler tarafından kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Sultanbeyli
Belediyesi’nin birlikte tertip ettiği “Türk Savaş Esirleri Sempozyumu”
yukarıda da işaret ettiğim üzere alanında bir ilki temsil etmektedir.
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Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’ın bu organizasyonun
gerçekleştirilmesindeki teşvik ve himayesine bilhassa teşekkür ediyoruz.
Tarih, kültür ve sanat söz konusu olduğunda, tüm etkinlikleri
koşulsuz destekleyen ve imkânlarını seferber eden Sultanbeyli Belediye
Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e, organizasyon sürecini olabildiğince
kolaylaştıran ve büyük katkı sağlayan kültür müdürü Sayın Mehmet
Mazak’a ve şahsında işin mutfağında yer alan tüm isimlere
Bu alanda bir sempozyum yapılması fikrini ortaya atan ve işin sahibi
sıfatıyla her aşamasında büyük emeği bulunan Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot’a, tertip heyetinde yer alan
Prof. Dr. Leyla Coşan, Doç. Dr. Yüksel Çelik’e, Doç. Dr. Ali Satan’a,
değerli katılımcılar ve bu süreçte katkı sağlayan ancak tek tek isimlerini
sayamadığım herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Son söz olarak ülkesi, milleti, şeref ve haysiyeti için hayatlarını
hiçe sayarak cepheye koşan, ancak esarete giriftar olarak son nefeslerini
uzak diyarlarda veren veya bir şekilde vatanlarına dönmüş olan tüm vatan
evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Sempozyum
Tertip Heyeti

Açılış Konuşması
Çok Kıymetli Hazirun,

S

avaşların arzu edilen hadiseler olmadıkları, buna karşın tarihin
her döneminde büyük küçük müteaddit savaşların çatışmaların
yaşandığı malumdur. İnsanlık tarihinin inkâr edilmez bir hakikati olan bu
tür dramatik hadiselerin önemli sonuçlarından biri de esir edilen insanlardır.
Genelde zaferler ve mağlubiyetler ekseninde değerlendirilen
savaşlarda esaret sadece mağluplar için değil galipler için de söz konusudur,
ancak siyasi-askeri tarih yazıcılığı genelde sonuca odaklandığından
esirler bahsi de tali bir mevzu olarak değerlendirilmiş ve diğer konuların
gölgesinde kalmıştır.
Başlangıçta galibin insaf ve takdirine terk edilen esirlerin zamanla
insan olmak hasebiyle elbette hakları bulunduğu konusunda umumi
bir mutabakat sağlanmış, böylece esaret hukuku teşekkül etmiş ve bu
dramatik hadise nispeten daha insani bir veçhe kazanmıştır.
Esaret basit bir tutsaklık hadisesi veya hürriyetin tahdidi olarak
değerlendirilecek kadar sıradan bir mevzu değildir, neticede farklı etnik
dini kökenlerden gelseler de milyonlarca insanın hayatından söz ediyoruz.
Türk tarihindeki savaşlar ve zaferler hakkında şimdiye dek yurt içinde
ve yurt dışında pek çok toplantı, panel, sempozyum, kongre düzenlenmiş ve
düzenlenmekte olmasına rağmen, bu sürecin en önemli sonuçlarından olan
esirler unutulmuştur. Bugün burada bir ilk gerçekleştirilmektedir; Savaşlar
değil ama en elim ve hazin neticelerinden biri, uluslararası bir platformda
uzman isimler tarafından kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır.
Binlerce yıllık Türk tarihinde yaşanan savaşlarda yüzbinlerce esir
alınıp verilmiştir. Bugün, çoğunun isimleri meçhul bu insanların hazin
hikâyelerini konuşmak için bir araya geldik. Vatanı, milleti, şeref ve haysiyeti

11

Emin ARAT

için hayatlarını hiçe sayarak cepheye koşan insanların ülkelerinden binlerce
kilometre uzakta maruz kaldıkları esaret hayatını yad ederek aziz hatıralarına
bu vesile ile hürmet göstermek elbette bizim için önemli bir vazifedir.
Esaret kamplarında yaşanan yokluk, kıtlık, soğuk, kavurucu sıcak,
hastalık, kötü muamele ve benzeri olumsuzluklar etrafında yazılan bir tarih
var, hatta bu hadiseler içerisinde pekâlâ film senaryosu olabilecek hikâyeler
de mevcut. Farklı ülkelerde ve kamplardaki esaret hayatı bu tür uluslararası
toplantılarda ele alındıkça savaşların gölgede kalan figürleri ve belki de en
ağır faturayı yüklenen esirlerin yaşadıklarına dair bilgimiz artacaktır.
Özellikle I. ve II. Dünya savaşlarında esir edilenlerin yaşadıkları,
Avrupa’da hatırı sayılır bir külliyat oluşturmaktadır. Türkiye’de ise son
yirmi yıldır nispeten gölgede kalmış bu konuda ciddi bir duyarlılık oluştu,
tabii olarak yapılan akademik ve popüler çalışmalarda da belirgin bir artış
gözlenmektedir; Bu ilginin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.
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Şimdiye dek yaşanmış savaşlarda verdiğimiz şehitlerin kimliklerini
belirlemek, onların aziz hatırasına şehitlikler yaptırmak ve esirlere dair
bilgileri derlemek konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay
Başkanlığımızın yüksek hassasiyetlerini ve ciddi gayretlerini takdirle
anıyor, bu yöndeki çalışmaların devam ettirilmesini bekliyoruz.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Sultanbeyli
Belediyesi’nin tertiplediği “Türk Savaş Esirleri Sempozyumu” yukarıda da
işaret ettiğim üzere alanında bir ilki temsil etmektedir. Bu sempozyumun
Türkiye’de başta tarih olmak üzere tüm sosyal bilimlerde savaş esirlerimize
yönelik yeni çalışma ve toplantılara öncülük etmesini diliyorum.
Kıymetli mesailerini esaret kamplarında yaşananları ve esirlerimizin
serencamını ortaya çıkarmak için harcayan değerli bilim insanlarına, tüm
katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere, Marmara Üniversitesi ile
işbirliği yapan ve kültür-sanat hayatımıza dair tüm etkinliklere koşulsuz
destek veren Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e çok
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Rektör

ESARETNÂMELER VE MEHMED NECATİ’NİN
ESARETNÂMESİ
Erhan AFYONCU*

E

sirlerin kaleme aldıkları hatıralar Avrupa literatüründe1 oldukça
fazla iken esaretnâme türü eserlere Osmanlı tarih yazıcılığında
az rastlanılır.

Esaretnâmeler
Bu türdeki eserlerden elimizde mevcut olan en eskilerden birini
Hindî Mahmud kaleme almıştır. Mahmud, 60 yaşında müteferrika olarak
katıldığı 1571’deki İnebahtı Savaşı’nda İspanyollara esir düştü. Dört yıl
İspanyolların elinde esir kaldıktan sonra, Vatikan’a gönderildi. 1575’te ise
III. Murad’ın fidyesini ödemesi üzerine 64 yaşında iken serbest bırakıldı.
* Prof. Dr., Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, İstanbul / Türkiye, erhanafyoncu@gmail.com
1

Osmanlı’ya esir düşmüş bazı Hristiyanlar’ın hatıraları için bk. Johannes Schiltberger,
Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427), çev. Turgut Akpınar, İstanbul 1995; Osmanlıda
Bir Köle, Brettenli Micheal Heberer’in Anıları, 1585-1588, çev. Türkis Noyan, İstanbul 2003;
The worthy enterprise out of captivitie of the Turkes at Alexandria the 3rd of Januarie 1577;
The Rare and Most Wonderful things which Edward Webbe an Enlishman Borne, Hath Sene and
Passed in his Troublesome Travailes…, London 1590; Türkiye Seyahati, Kanuni Sultan Süleyman
Devrinde İstanbul, 1557 Yılında Bir El Yazması, Osmanlılara Esir Düşen İspanyol Pedro’nun
Anıları, çev. Yeliz Demirhan (Demirören), İstanbul 2011; Giovan Maria Angiolello,
Fatih’in İç Oğlanı Anlatıyor, Fatih Sultan Mehmet, çev. Pınar Gökpar, İstanbul 2010; Giovan
Antonio Menavino, Türklerin Hayatı ve Âdetleri Üzerine Bir İnceleme, çev. Harun Mutluay,
İstanbul 2011; V. Vratislav, Baron Vratislav’ın Anıları: XVI. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan
Çizgiler, çev. M. Süreyya Dilmen, İstanbul 1988; Orhan Burian, “Türkiye Hakkında Dört
İngiliz Seyahatnamesi”, Belleten, S 57 (Ankara 1951), s. 224-226.
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Erhan AFYONCU

Bunun üzerine Hindî Mahmud, esaret hayatına dair “Esaretnâme-i Hindî”
adında manzum bir eser kaleme aldı ve eserini kurtuluşuna vesile olan
III. Murad’a ithaf etti. Mahmud, esaretnâmesinde yer yer kendi ailesinden
bahseder ve özellikle esaret yıllarında çocuklarını özlediğini yazar2.
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“Makale-i Zindancı Mahmud” olarak bilinen bir diğer esaretnâmenin
kahramanı Yusuf’tur. Esaretnâmenin müellifi Yusuf, aslen Kahire’de bir tüccar
olan Hacı Abdurrahman’ın kölesiydi ve 1084’te (1673-1674) sahibi tarafından
eline bir miktar sermaye verilerek azat edildi. Ticaret amacıyla Mısır’dan elli beş
kişilik Müslüman kafile ile hareket eden Yusuf’un gemisi dehşetli bir fırtınaya
tutuldu, gemidekiler uzun ve meşakkatli günlerden sonra kendilerini ıssız bir
adaya zorlukla atabildiler. Kazadan kurtulanlar bu ıssız adadan kurtulmak için
ateş yaktılar, fakat bu kez bir korsan gemisi tarafından esir alındılar. Geminin
kaptanı Kıbrıs’ta bir yağma yapmayı kararlaştırdığında kendisine düşman olan
geminin zindancısı Müslüman esirlerle anlaşıp kaptan ve korsanların çoğu
karaya çıktığında gemiyi ele geçirmeyi planladı. Nitekim Kaptan ve birçok korsan
karaya çıktıktan sonra, gemide kalanları önce sarhoş etti ardından Müslüman
esirlerle birlikte kimini öldürüp kimini esir ettikten sonra yağmadan geri
gelenleri de aynı akıbete uğrattı ve gemiyi ele geçirdi. Müslümanlar ve birkaç
gayrimüslim ile birlikte korsanlık etmek üzere anlaştılar. Bundan sonra Kıbrıs
Paşası’nın davetini kabul etmeyince paşa, Zindancı Kaptanı esir aldı. Gemide
kalanlar ile Kıbrıs Paşası arasında yaşanan mücadeleler neticesinde Zindancı
Kaptan tekrar serbest bırakıldı ve Tunus bayrağı ile Akdeniz’de korsanlık
etmeye başladı. Malta gemisi ile mücadele esnasında kelime-i şehadet getiren
Zindancı Kaptan, Mahmud adını aldı ve daha sonra Tunus’a gittiğinde sünnet
oldu. Maltalılara ait bir gemiden Tunuslu bir kaptan olan Mehmed’i kurtardı ve
bu sayede Tunus’a gittiğinde ocağa dahil edildi. Ancak bir süre sonra kendisini
çekemeyenler yüzünden ocaktan ayrılmak zorunda kaldı. Ticaret amacıyla bir
gemiyle İskenderiye’den İstanbul’a hareket eden Yusuf yolda başına gelenleri
kaleme alıp sahibine gönderdi3.
2

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmûd ve Esâret Hâtırâları, haz.
Ahmet Karataş, İstanbul 2013; aynı yazar, “Bir İnebahtı Gâzisinin Esâret Hâtıraları:
Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmud”, Osmanlı Araştırmaları, S 37 (İstanbul 2011), s. 17-48;
Hakan Yekbaş, “16. Asırda Yaşamış Bir Şairin Sergüzeşti: Hindî Mahmûd ve Eserleri”,
Türk Kültürü İncelemeleri, S 26 (İstanbul 2012), s. 137-172.
3
Fahir İz, “Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan”, Türkiyat Mecmuası, XIV (İstanbul
1965), s. 111-150; Macuncuzade Mustafa Efendi, Malta Esirleri, haz. Cemil Çiftçi,
İstanbul 1996.
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Esirliğine dair eser kaleme alan bir diğer müellif Macuncuzâde
Mustafa Efendi’dir. 1597ʼde günlük 130 akçe yevmiye ile Kıbrıs
Adası’ndaki Baf Kazası kadılığına atanan Mustafa Efendi hakkında yeterli
bilgimiz yoktur. Mustafa Efendi, görev yerine gitmek üzere 1597ʼde denize
açıldı, Baf Kazası’na yaklaşıldığı sırada dört parça gemiden oluşan Malta
korsanlarıyla karşılaştı ve arkadaşlarıyla birlikte esir edilerek Malta’ya
götürüldü.
Mustafa Efendi, manzum ve mensur esaretnâmesinin başında
“Saint Aubin adlı lanetli Fransız kaptanı on iki yelkenliyi ve iki yüz seksen
üç esiri Şevval ayının sonunda Maltaʼya getirdiler”4 der. Mustafa Efendi,
şehid olanları saydıktan sonra Aclun ve Erbid Kadısı Abdurrahman
Efendi, Güvercinlik Kadısı Sinan Efendiʼnin de kendisiyle birlikte esir
düştüğünü söyler. Mustafa Efendi mezkûr eserinde yaşadığı zindan
başta olmak üzere neler yiyip içtiklerinden, çalışma ve istirahat etme
şartlarından, kendilerine gösterilen muamelelerden, hangi zamanlarda
zincire vurulduklarından, kendisi ve yanında esir bulunan arkadaşlarının
muzdarip olduğu meselelerden de bahseder. Müellif gündüzleri Kayserili
dergâh çavuşlarından Abdülvehhab Çavuşʼun oğlu İbrahim Çelebiʼnin
evinde kaldığını, geceleri ise bir süre Kıbrıs Harsoyfa kadısı olup 1591ʼde
esir düşen Haşim el-Haşimîʼnin günlük olarak sayım yapılan mangasında
bulunduğunu da anlatır. Hendeklerde top yerleri hazırlamak, taş,
toprak taşımak gibi işlerde çalıştırıldıklarını ifade eden Mustafa Efendi,
üzerlerine gönderilenlerin kendilerine türlü eziyetlerde bulunduklarını,
dinlerine hakaret ettiklerini yazar. Bununla birlikte bazı özel günlerde
ibadet edebilmeleri için zindanda bir mescid yapıldığını, bu günlerde
çalışmaya götürülmediklerini de ekler. Yardımını beklediği III. Mehmed ve
Safiye Sultanʼa övgü dolu kasideler kaleme almış, esaretten kurtulanlarla
göndermeye çalışmıştır. Bu minvalde padişaha yazdığı kasidenin bir
beytinde “Muhassal kesdiler cebren bahamız beşyüz altına, Mürüvvet sana
kalmışdır kerem kıl eyle ihsanı” diyerek kurtuluşu için gerekli olan para
hakkında da bilgi verir. Bununla birlikte dönem dönem padişaha kızgınlığını

da dile getirir. Gevher Han Sultanʼın evladı Mora Beyi Mehmed Efendiʼnin
4

Malta Esirleri, haz. Cemil Çiftçi, s. 23.
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kendisini kurtaracağı haberini aldıktan sonra sevincini dile getirerek bir
kaside kaleme almıştır. Mustafa Efendi, korsanların kendilerini salmak
için pazarlık yaptıklarını, verdikleri teklifin ise korsanlar tarafından
az bulunarak tekrar hendekte çalışmaya gönderildiklerini ifade eder.
Eserde yanında bulunan pek çok kişinin istenen fidyenin ödenerek nasıl
kurtuldukları da yer yer anlatır. Şiir ve tarih düşürme konusunda ehil
olduğu anlaşılan Mustafa Efendi arkadaşlarının kurtulması başta olmak
üzere bazı önemli hadiselere tarih düşmüştür. Arkadaşlarından 1598ʼde
bir mektup almıştır. Bu minvalde arkadaşları kendisinin şehit düştüğünü
sandıklarını, ruhu için de hatim okuduklarını, salınması hususunda bir
kafirin bırakılması için Nişancı Musa Çelebiʼnin sultandan emir çıkartmış
olduğu haberini almıştır5.
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Bir Mısır yeniçerisi olan Süleyman’ın Fransa’daki esaretinin anlatıldığı
ilginç bir esaretnâme vardır6. Mensur ve diyalog formunda kaleme alınan
eser, Mısır’da iki mecliste yapılan sohbetleri ihtiva eder. Bu sohbetlerin temel
konusu bir Mısır Yeniçerisi iken Uyvar Kalesi’nin düşüşünde esir olup sekiz
sene Fransa’da kalan Süleyman’ın Fransa’ya dair hatıraları ve izlenimleridir.
Eser, Mısır’da Kasrü’l-ayn diye meşhur bir mesire yerinde Mısır
eşrafının cirit, ok ve tüfek oyunlarıyla eğlendikleri; Ehram dağlarını,
yemyeşil bahçeleri ve Nil nehrini seyrederken kahveler ve şerbetler içerek
sohbetler ettikleri bir mecliste başlar. Sohbet gün içerisinde gerçekleşen
oyunlara gelince; bir çorbacının kölesi olan Süleyman’ın at üzerinde tüfek
ile gösterdiği maharet mecliste bulunanlar tarafından çokça methedilir. Bu
esnada “paşa ağalarından” Mustafa Ağa, Süleyman’ın bu hünerleri Fransa’da
öğrendiğini söyleyerek sohbeti asıl mecrasına çekmiştir. Mecliste bulunan
ihtiyarlardan Ahmed Ağa, bu duruma şaşırıp Fransızların bu kadar iyi atları
ve silahşörleri olduğunu bilmediğini söyleyince; Mustafa Ağa, Fransa’da
iyi at ve silahşör bulunduğunu övgüyle anlatmıştır. Mecliste bulunanlar
ise buna itiraz ettikleri gibi Mustafa Ağa’ya “Belki sen Bec Seferi’nde esir
5

İsmet Parmaksızoğlu, “Bir Türk Kadısının Esaret Hatıraları”, Tarih Dergisi, S 8 (İstanbul
1953), s. 7-84; Macuncuzâde Mustafa Efendi, Malta Esirleri, sad. Cemil Çiftçi, İstanbul
1996.
6

Belkıs Altuniş Gürsoy, “Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname”, Erdem, S 60
(Ankara 2011), s. 77-141.
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olduğun zaman kâfirler ile ünsiyyet idüp ve senin kalbine te’sir etmişdir”7
diyerek latife etmişlerdir. Mustafa Ağa, bu duruma inanmıyorlar ise
Süleyman’ı davet edip sorabileceklerini söyleyince meclistekiler razı
olup Süleyman’ı meclise getirtirler. Ahmed Ağa “Fransa’da bir müddet
kalmışsın, Mustafa Ağa bize bazı şeyler anlattı aslı nedir anlatıver” deyince
Süleyman biraz tereddüt etmiş, bana “vilayetini övüyor kâfir, dersiniz”
diyerek endişesini dile getirmiştir. Bunun üzerine Ahmed Ağa, bundan
şüphe etme biz öyle insanlar değiliz diyerek Süleyman’a güven vermiştir.
Süleyman, kendisi gibi esir olan Mustafa Ağa’yı Fransa’da
gördüğünü ve söylediklerini onun teyit edeceğini ifade eder. Fransa’da
esirlik olmadığını yalnızca padişahın çektirilerinde çalıştırılan esirleri
olduğunu söyleyen Süleyman, kendisinin de bir esir gibi yaşamadığını ve
sahibinden çok iyilik gördüğünü söyler. Fransa Padişahının mimarı olan
sahibi, kendi ifadesiyle “ağası”, sayesinde Fransa’da kaldığı bu sekiz sene
içerisinde ne kadar kale varsa gezdiğini, yazı seferlerde geçirdiğini ve kışın
padişahın oturduğu şehirde kışladığını ifade eder. Bu nedenle Fransa’yı
çok iyi bildiğini söyleyen Süleyman, dikkat çekici bir ayrıntı da verir: “...
Hâsıl-ı kelâm nice Françe ehli vardır ki Françe diyârının ahvâline benim
gibi vukuf olmamışdır. Zira her gördüğüm şeyleri yazup hıfz iderdim”8.
Sekiz sene sonra vatan hasreti ve din muhabbeti nedeniyle
memleketine döndüğünü söyleyen Süleyman, bu girizgahtan sonra o gün
akşam oluncaya kadar Kasrü’l-ayn’da ve ertesi gün Ahmed Ağa’nın evinde
gerçekleşen iki sohbet meclisinde Ahmed Ağa’nın soruları ile Fransa’ya
dair bildiklerini anlatır. Bu diyaloglarda her soru bahsedilen konuyu açmaya
yönelik kurgulanmıştır. Verilen bilgiler mübalağalı ve Fransa’yı idealize
eder bir mahiyettedir. Zaman zaman Mısır ve Osmanlı ile mukayeseler
yapılarak Fransa’nın üstün tarafları ortaya konulur.
Mısır Yeniçerisi Süleyman, Fransa’da sekiz bin şehir ve sayısız
köyler olduğunu, Paris’in Mısır’ın iki katı büyüklüğünde ve nüfusunun
Mısır’ın üç katı olduğunu, her yıl Paris’ten 20 milyon, bütün Fransa’dan
200 milyon hazine tahsil edildiğini ifade eder.
7

“Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname”, s. 93-94.

8

“Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname”, s. 94.
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Fransa’nın 200 bin atlı ve 300 bin yaya askeri olduğunu, ayrıca
donanmada yüz büyük kalyon ve bu kalyonlarda 50 bin asker bulunduğunu
söyler. Askerlerin sürekli talim yaptığını ve müdafaada bulunmaktansa
cephede yer almayı daha çok istediklerini ifade eder. Bu minvalde
kalelerinin çok sağlam olduğuna, askerinin çok itaatkâr ve cesur olduğuna
dikkat çekmekte ve askerlerin bayraklarını, kıyafetlerini ve teşkilatını
anlatır. Fransa’nın Avrupa’nın en güçlü devleti olduğunu özellikle belirtir.
Fransa’nın çok iyi bir haberleşme ağı olduğunu ve ulakların ülkenin
her yerinden sürekli haber getirdiğini, donanmanın çok güçlü olduğunu, öyle
ki bütün Trablus gemileri birleşse bir Fransız gemisini alamayacağını, Fransa
padişahının çok adil olduğunu, halkın ve askerin ona mutlak itaat ettiklerini,
devlet işlerinde mutlak otorite sahibi olduğunu belirtir. Osmanoğullarının
hilal sembolü gibi Fransa kralının sembolünün de güneş olduğunu anlatır.
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Paris’in ne kadar büyük ve güzel bir şehir olduğunu, Versailles Sarayı’nın
yapımında 130 bin kese masraf edildiğini, sarayın ve bahçelerinin güzelliklerini,
ahırının bile bir saray kadar olduğunu anlatır, fıskiyeleri ve su kanallarından
övgüyle bahseder. Fransızların çok misafirperver olduklarını özellikle belirtir.
Fransa padişahının bir kez evlendiğinden, boşanmanın yasak olduğundan
ve sarayda harem olmadığından bahseder. En büyük şehzadenin padişah
olmasının kural olduğunu ve şehzadelerin çok iyi yetiştirildiğini anlatır.
En meşhur esaretnâme Tımışvarlı Osman Ağa’nın hatıralarıdır.
Tımışvarlı Osman Ağa, 1687’de Lipova’da Avusturyalılar’a esir düştü ve uzun
süre esaret hayatı yaşadı. Avusturyalı bir generale hizmet etti. Viyana’da 7 yıl
kaldı. Karlofça Antlaşması’ndan sonra kaçarak Belgrad’a ulaştı. Belgrad’da
tercümanlık yaptı, ancak 1716’da Tımışvar’ın, 1717’de de Belgrad’ın elden
çıkması üzerine Vidin’e giden Osman Ağa, burada da tercümanlık yaptı. 1724
yılı başlarında İstanbul’a göçüp, Bâbıâli’de tercümanlık hizmetinde bulundu.
Osman Ağa, yazdığı hatıratında 12 yıl süren esaret hayatını (1688-1700)
anlatır. Eserinde, esaretinden önceki ve sonraki hayatını özet olarak vermiştir9.
9

Leben und Abenteur des Dolmetschers Osman Aga. Eine Türkische Autobiographie aus der Zeit
der grossen Kriege gegen Osterreich, haz. Richard F. Kreutel-Otto Spies, Bonn 1954; Viyana
Muhasarasından Sonra Avusturyalılara Esir Düşen Osman Ağa’nın Hatıraları, yay. M. Şevki
Yazman, İstanbul 1961; 2. Baskı Viyana Kapılarından Dönüş ve Osman Ağa’nın Çilesi, yay.
M. Şevki Yazman, İstanbul 1962; Temeşvarlı Gavurların Esiri, Temeşvarlı Osman Ağa’nın
Hayatı ve Eserleri, çev. Esat Nermi, İstanbul 1971; Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa
(Bir Osmanlı Türk Sipâhisinin Hayatı ve Esirlik Hatıraları), haz. Harun Tolasa, Konya 1986.
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Uzun ve maceralı bir dönemden sonra Viyana’da yedi yıl kadar
kalan Osman Ağa bu süre içerisinde nispeten serbest bir yaşam
sürmüştür. Viyana’da ve efendisinin sarayında bulunan esirlerle görüşmüş
ve nasıl ve nerede esir oldukları ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir.
Karlofça Antlaşması’nın imzalanması ile Müslüman kadın ve erkek
esirler memleketlerine dönmek için uğraşmaya başlamışlar, Osman Ağa
efendisinin mührü kethüdada bulunduğu için onun adıyla “Hristiyan
oldukları ve Budin tarafına yerleşmek için yola çıktıklarına dair” sahte
yol kağıtları hazırlamışlar ve bir yolunu bularak arkadaşı Muhammed’le
Budin’e gidecek bir gemiye binerek yola çıkmışlardır.
Uzun maceralı bir yolculuktan sonra Osman Ağa Belgrad’a
ulaşmıştır. Belgrad muhafızı Ali Paşa’ya ikisi de arzuhal vermişler ve
Muhammed için Rumeli paşasına Osman Ağa için Tımışvar paşasına
mektup yazılarak geçmişte sahip oldukları payelerin iadesi talep edilmiş,
ikisi de memleketlerine yola çıkmışlardır. Osman Ağa Tımışvar’a
geldiğinde Vali Sarı Ahmed Paşa huzuruna çıkmış, başından geçenleri
anlatmış ve fârisân-ı evvel odabaşılığı görevi kendisine geri verilmiştir.
Tımışvar muhasarasında elde ettiği tüm malı mülkü kalmış, gözleri zarar
görmüş ve Belgrad’daki muhasarada da eşi dahil pek çok akrabası şehit
olmuştur. Daha sonra göçettiği İstanbul’da Tophane’de az bir gelirle
hayatına devam etmiştir.
Yaşadığı onca hadise, atlattığı badireler bir yana Temeşvarlı Osman
Ağa’nın kaleme aldığı bu eser, yıllarca esaret altında bulunduğu toplumun
örf, âdet ve yaşayış şekillerini anlatmakta; evlilik, yeme-içme ve ölüm
gibi hadiselerdeki toplumsal tavrı ve geleneği bize aktarmaktadır. Diğer
taraftan esir olduğu kişilerin görevleri dolayısıyla pek çok kale, palanka,
şehir ve kasaba görmüş ve bütün bu yerleri zindanından yattığı samanlığa
kadar bazen kısmen bazen ayrıntılı olarak tasvir etmiştir. Yıllar süren
esaretle öğrendiği dil ile gittiği pek çok şehrin ve kasabanın ve tanıdığı
insanların ismini asıl adıyla kaydetmiştir. Metnin pek çok yerinde
yabancı dilde cümleler ve Türkçe karşılıkları mevcuttur. Osman Ağa’nın
eserindeki kıymetli noktalardan biri de gittiği yerlerdeki diğer Müslüman
esirler ile konuşması nerede esir düştükleri ile ilgili bilgi vermesidir. Yine
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Karlofça Antlaşması sonrasında Müslüman esirlerin vatana dönmek için
sarfettikleri çabayı aktarması açısından eser çok kıymetlidir. Metinde
defaatle korku olarak karşımıza çıkan bir nokta var ki o da “Beç’e
götürülüp Hristiyanlaştırılmak”tır. Osman Ağa yaşadıklarından dolayı
derin teessürde kaldığı için eserini bitirirken “Eddünyâ sicn-ül-mü’min ve
cennet-ül-kâfir” (Dünya müminin cehennemi, kafirin ise cennetidir) hadisi ile
hüznünü dışarı vurmuştur.
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17. Yüzyılın sonlarındaki felaket senelerinde esir düşen ve esareti
hakkında kitap kaleme alan bir diğer müellif ise Hasan Esirî’dir. Hasan
Esirî, 1653-1654 yıllarında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Osmanlı
meşayihinden Şeyh Hüseyin’di. Esirî, ilk defa savaşa 1678’deki Çehrin
Seferi’nde iştirak etti ve daha sonra birçok sefere katıldı. 1683’teki II.
Viyana kuşatması da bunlardan biridir. Esirî, 1687’de gerçekleşen II. Mohaç
Muharebesi’nde esir düştü ve General İştonoton adında Avusturya’da üst
rütbeli bir kumandanın elinde 2 yıl esir kaldı.
Hasan Esirî, Mi’yârüd-Düvel adındaki eserinde yeri ve zamanı
geldikçe kendi esaret hayatına da temas eder. Mesela Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nu anlatırken bir yerinde Fransız asıllı bir papazla dostluk
kurduğunu, ona Türkçe öğrettiğini yazar. Bir sohbet esnasında papanın
kiliselere yolladığı bir mektubun suretini kendisine okuması için verdiğini
anlatır. Hasan, esir iken Avusturya askeri taburlarını gezme ve onlar
hakkında bilgi toplama fırsatı bulmuştu. Daha sonra bu gözlemlerini
esaretten kurtulduktan sonra devlet ricalinden üst rütbeli kişilerle paylaştı.
Kendi iddiasına göre verdiği bu bilgiler sayesinde Vidin, Niş, Semendire
gibi yerler Avusturya’dan geri alınabildi. Ayrıca Fazıl Mustafa Paşa ile özel
olarak görüştüğünü ve ona askerî taktikler hakkında bilgi verdiğini yazar.
Daha Çehrin seferinde tanıştığı Eğinli Mehmed Ağa (daha sonra
paşa), Hasan Esirî’nin esaret akçesini ödenmesi için Sofya muhafızı Şaban
Ağa’ya ve bazı idarî âmirlere mektup yazdı ve bunun üzerine fidyesi
ödenen Esirî, 1689’da özgürlüğüne kavuştu.
Esaretinden sonra Daltaban Mustafa Paşa ile birlikte doğu
seferlerine katılmıştır. 10 sene kadar bu Bağdat-Basra bölgesinde kalan
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Hasan Esirî, buradaki bedevî isyanlarının bastırılmasında önemli rol
oynadı. Bürokratik olarak esaretten sonra Bağdat ve Kıbrıs defterdarlığında
bulunan Esirî, kendi ifadesiyle “akranlarının hasedi ve düşmanlarının
hilesi” ile sürgünlerde bulundu ve tespitlere göre 80 yaşını aşmış şekilde
büyük bir ihtimalle Limni Adası’nda vefat etti10.

Esir Mektupları
Manzum ve mensur esaretnâmelerin yanında, esirlerin kaleme
aldıkları mektupların bazıları da tespit edilmiş ve yayınlanmıştır. Bu
mektuplar, esaretnâmelere nazaran oldukça kısa sayılmalarına mukabil,
yine de Osmanlı tebaasının esaret hayatlarına dair önemli bilgiler ihtiva
ederler.
Abdi Çelebi’nin Zilhicce 933 (Ağustos-Eylül 1527) tarihli uzun
mektubu vardır11. Hazine-i Amire Katiplerinden12 Abdi Çelebi’nin
mektubu, mecmuada: “Frenk Kal’alarından Messina nâm Kal’ada birâder-i
azîz Abdullah ve vâlide-i huceste hapsolup, mezbûr Abdullah zikrolunan
kal’alardan birâderi Feth Çelebi’ye gönderdiği mektûb suretidir”13 şeklinde
kaydedilmiştir. Buradan Abdullah olan adının kısaltması olan Abdi’yi
kullandığı anlaşılmaktadır.
Abdi Çelebi mektubunda; Eğri Direk isimli gemiye annesi ile birlikte
Mısır’da Reşid denilen iskeleden bindiklerini, Nil’de ilerleyip İskenderiye’ye
yakın Şirden Burnu’nda korsanlarla karşılaşıp uzun bir mücadeleden sonra
10

Göker İnan, Hasan Esîrî’nin Mi’yêrü’d-Düvel ve Misbârü’l-Milel İsimli Tarih ve Coğrafya
Eseri (İnceleme Transkripsiyon), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
Doktora Tezi, İstanbul 2017.
11

Halil Sahillioğlu, “Akdeniz’de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi’nin Mektubu”,
Tarih Dergisi, XIII/ 17-18 (İstanbul 1963), s. 241-256.
12

Mektubun müellifi olduğu kesin olmamakla birlikte Halil Sahillioğlu, Ömer Lütfi
Barkan’ın yayınladığı 1527-1528 mali yılına ait bütçede (“H. 933-934 (M. 1527-1528)
Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XV/1-4, İstanbul 1955,
s. 251-329) muhasebe-i Arab görevinde 22 akçe ulufe alan bir Abdi Çelebi tespit
etmiştir. Aynı şekilde Abdi Çelebi’nin mektubunda zikrettiği Kara Bâlîoğlu ismini de
tespit etmiştir (Halil Sahillioğlu, “Akdeniz’de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi’nin
Mektubu”, s. 248).
13

Sahillioğlu, s. 248.
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esir olduklarını anlatır. Esir olduktan sonra kendilerine doğru dürüst su ve
yemek vermediğini, hatta bu yüzden kendisinin hastalandığını, annesinin
ise kendisine verilen ve zaten çok az olan suyun yarısını oğluna içirerek
iyileşmesini sağladığını fakat bu kez onun hastalandığını anlatmaktadır.
Korsanlar denizde fırtına çıkınca bu fırtınaya Türklerin kitapları sebep oldu
diyerek kitapların bir kısmını denize attıklarını kalanını da yaktıklarını
söyler. Kırk günlük zorlu bir yolculuktan sonra Messina’ya ulaştıklarını,
buraya vardıklarında gemi sahibinin vekili olan Arslan’ın korsanlarla
işbirliği yaptığını anladığını ifade etmektedir. Bir ara annesinden ayrı bir
yere götürülen Abdi Çelebi, annesi ile Messina Kalesi’nde tekrar bir araya
getirilmiş, hapsedilmiştir. Korsanlar Abdi Çelebi ve annesine 400 altın baha
ile salıverilebileceklerini söylemiş ve bu fidyenin Avlonya’ya gönderilmesini
talep etmişlerdir. Abdi Çelebi bizim paramız yok dediği zaman ise
hısımlarınız olduğundan haberdarız diyerek ısrar etmişlerdir. Bunun
üzerine Bursalı Hâce Sa’dî bin Nasuh kefaletle bahayı temin için “Rum”a
gönderilmiştir. Abdi Çelebi validesinin evinin satılmasını, Mahmud’da
olan 3500 akçenin alınmasını, kalanın tedarik edilmesini ve Hâce Sa’dî’nin
bahasının da hazırlanıp Avlonya’ya gönderilmesini istediğini yazar. Ayrıca
İskender Çelebi Efendisine, Kara Bâlîoğlu Mehmed Çelebi’ye, Rüstem
Çelebi’ye, Matbâh Kâtibi Ali Çelebi’ye ve vekîl-i harc Mahmud Bey’e de
yardım için mektuplar yazdığını söyler. Ancak üzerinden epey zaman
geçmesine rağmen Hâce Sa’dî’den haber alınamamıştır. Hem gemiler de
gelip gitmez olmuştur. Abdi Çelebi bu durumun nedenini “kefereye”
sorduğunda: “Kral ve Rim Papa ve Venedik bir olup İspanya’ya adavet
etmişlerdür...gemi gelmemeğe sebeb oldur” cevabını almıştır. Tek çarenin
Mısır üzerinden Ceneviz balyosu aracılığı ile bu işin çözülmesi olduğu
kendisine söylenmiştir ve Abdi Çelebi de bu konuda yardım için Süleyman
Paşa, Halimi Çelebi, Kara Yazıcı Mehmed Çelebi ve Sagiroğlu’na daha önce
mektuplar yazdığını ancak henüz bir haber gelmediğini belirtir. Annesinin
yaşlılığına merhamet ve kendisinin gençliğine şevkat ile bahalarının temini
ve kurtarılmaları için gerekli vasıtaların hazırlanması için yardım talep eder.
Hüseyin adlı esir ait olan ve Fransa Milli Kütüphanesi’nde bulunan
tarihsiz olan mektup ise Roma’da muhtemelen esir olan Hüseyin’den

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

Paris’teki Yusuf ’a yazılmıştır14.
1576’da Floransa’da esir bulunan Erdoğmuşoğlu Hamza’ya kardeşi
Ali tarafından yazılan mektup, Türk esirlerinin hatırat ve mektuplarından
oluşan literatürde az rastlanan bir örnektir. Sonunda 1 Muharrem 984 (31
Mart 1576) tarihi bulunmaktadır15.

Mektubun muhatabı Balıkesirli Erdoğmuşoğlu Hamza kardeşinin
mektubunda açıkça ifade edildiği üzere Cafer Hoca Kalyatası’nda esir alınmıştır.
Erdoğmuşoğlu Ali, kardeşine tüccarlar vasıtasıyla haber ve mektuplar
gönderdiğini ancak ulaşıp ulaşmadığından haberdar olmadığını söyler. Ali,
kardeşine onu kurtarmak için; Tunus Paşası Recep Paşa’ya Floransa Dükası’na
mektup yazdırdığını, paşanın yanındaki “kızak”lardan Romalı Fabrizio
Benedito’nun da ailesine mektup yazdığını, daha da önemlisi bir takas için
Recep Paşa’nın yanında olan Verçile Anton isimli bir “kızak kafiri”ni kendisine
verdiğini ve evi ve ailesi Floransa’da olan Verçile Anton’un da ailesine mektup
yazdığını belirtir. Bu gayretlerinden bahsettikten sonra kardeşine içini ferah
tutmasını zira Allah’ın yardımıyla kurtulacağını ifade eder. Kendisini büyük
adamlar gibi göstermeyip hizmetkârım demesini istemiştir. Ayrıca bu mektubu
kardeşim diye yazmayıp hizmetkârım şeklinde yazdığını kardeşine de öyle
yapmasını tembihlemiştir. Mektubunun bundan sonraki kısmında; kaidlikten
feragat ederek Kasba Camii’nde hatip olduğunu, başlarına çok felaketler
geldiğini fakat anlatmaya gerek olmadığını, annelerinin vefat ettiğini, Hüseyin,
Murad ve cariyelerin vefat ettiğini, Memi’nin selamı olduğunu ve kendisinin
de bir tüccar gemisi bulunca kurtulmaya gayret etmesini ister.

Mehmed Necati Efendi’nin Esaretnâmesi
Esaret yıllarına dair esaretnâme kaleme alan bir diğer müellifimiz
Mehmed Necati Efendi’dir. Mehmed Necati Efendi, 1768-1774 OsmanlıRus Harbi’nde Kırım cephesinde bulunmuş ve Serasker İbrahim Paşa16 ile
14
15

Sahillioğlu, “Akdeniz’de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi’nin Mektubu”, s. 241-242.

Mikail Acıpınar, “Floransalılara Esir Düşen Erdoğmuş Oğlu Hamza’ya Yazılan Türkçe
Bir Mektup (1576)”, Erdem, S 66 (Ankara 2014), s. 5-18.

İbrahim Paşa için bk. Erhan Afyoncu, “Silahdar İbrahim Paşa”, DİA, XXXVII,
İstanbul 2009, s. 193-194.
16
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birlikte esir edilerek Petersburg’a götürülmüştür. Necati Efendi’nin, Kırım
cephesinde olan hadiseleri ve esareti sırasında gördüklerini anlattığı Târîh-i
Kırım da bir tür esaretnâmedir17. Ana hatlarıyla iki kısımdan oluşan eserin
birinci kısmında yukarıda bahsettiğimiz Kırım cephesi vukuatı, ikinci kısımda
ise müellifin Rusya’da esâreti sırasındaki gördükleri ve duydukları yer alır.
Müellifimiz Kırım cephesinde 9 Temmuz 1771’de (27 Rebiülevvel
1185) esir düşmüştür18. Kırk sekiz gün Kefe’de Rus ordusunda bir çadırda
hapsedilmiş, bu arada da Kırım’daki son vaziyet hakkında malumat
edinmiştir. Necati Efendi’den kısa bir süre sonra esir düşen İbrahim
Paşa, defter emininin esir ve mahpus olduğunu haber alınca, General
Dolgoroki’den yanına gönderilmesini rica etmiş ve bu isteği kabul edilerek
Necati Efendi, İbrahim Paşa’nın yanına getirilmiştir19

24

Serasker İbrahim Paşa ile Necati Efendi’nin bulunduğu elli bir kişilik
bir gurup, 26 Ağustos 1771’de (15 Cemâziye’l-evvel 1185) Petersburg’a
gönderilmiştir20. Kırım ve Petersburg arasındaki bu seyahat altı ay dokuz
gün sürmüş, serasker ile maiyetindekiler 12 Ocak 1772’de (6 Şevval 1185)
Petersburg’da kendilerine tahsis edilen konağa varmışlardır21.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması’nın
imzalanmasından sonra İbrahim Paşa ve maiyeti 10 Şubat 1775’te (9 Zilhicce
1188) Osmanlı topraklarına dönmek üzere Petersburg’dan ayrılmışlar22,
İsmail’e ulaştıklarında Necati Efendi, sadrazama İbrahim Paşa’nın mektup
ve hediyelerini götürmek için Tolcu’ya geçmiş, çeşitli menzillere uğrayarak
Varna üzerinden 12 Temmuz 1775’te (11 Cemâziyel-evvel 1189) İstanbul’a
varmıştır23. İbrahim Paşa’nın mektubunu teslim ettikten sonra hacegânlıkla

17

Erhan Afyoncu, Necati Efendi, Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnâmesi), Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.
18
19
20
21
22
23

Agt., s. 2, 26.
Agt., s. 26.
Agt., s. 26.
Agt., s. 30.
Agt., s. 52.

Agt., s. 55-56.
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Defterhâne-i Âmire’de vazifelendirilmiştir24. 1793’te vefat etmiştir25.
Kırım cephesi hadiselerinin en orijinal kaynağı isminin yanlış tescili
sebebiyle uzun süre gözden uzak kalan Necati Efendi’nin, Târih-i Kırım
isimli eseridir. Kısa bir eser olmasına rağmen Kırım cephesi hadiseleri
hakkında verdiği malumatlar büyük bir boşluğu doldurmaktadır.
Eser, ana hatlarıyla iki kısımdan oluşmaktadır. Kırım’ın Ruslar
tarafından zaptı ile sonuçlanan 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi’nin Kırım
cephesi muharebelerini anlatan bir tarihçe ve esir düşen Kırım Seraskeri
Silâhdâr İbrahim Paşa’yla beraber müellifin Rusya’da kaldığı zaman
zarfındaki esaret hayatından bahseden bir esaretnâmeden müteşekkildir.
Eserin bu ikinci kısmı sefâretnâmeye benzer tarzda yazılmıştır.
Necati Efendi eserini oldukça sade bir dille kaleme almıştır. Eser,
hadiselerin akışına göre yer yer hikâyelerle, manzum parçalarla, âyet
ve hadislerle süslenmiştir. Hadiseler anlatılırken geçmişte olmuş bazı
vak’alara da atıfta bulunulmaktadır. Meselâ, İdil Nehri’nden bahsederken,
Kazan tatarı ulemâsından naklen, 1569’daki Don (Ten) ve Volga (İdil)
Nehirlerinin bir kanalla birleştirilmesi teşebbüsü hakkında malumat
verir26.
Eser, müellifin Kırım seraskerliğine memur edilen Silâhdâr İbrahim
Paşa’nın maiyetine Defterhâne’den tayin oluşundan bahsetmesiyle başlar.
Müellif, Kırım ve Nogay ahâlisinin Osmanlı Devleti’ne karşı itaatten
uzaklaştıklarını söyledikten sonra Kırım cephesinde başlarından geçenleri
anlatır. Osmanlı kuvvetlerine yardım edilmediği gibi çeşitli zorlukların
çıkarıldığı, Tatarların Ruslar karşısında mücadele etmeyip kaçtıkları ve
çeşitli hareketlerle Osmanlı kuvvetlerini şaşırtıp zor durumlarda bıraktıkları
bildirir. Kırım’da çeşitli kıyafetlerle Ruslar hesabına casusluk yapan bazı
kimselerin, Kırımlıları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırttıklarını söyleyen
Necati Efendi, Kırım ileri gelenlerinin de Rusları Kırım’a saldırıya teşvik
etmelerinden ve Kırım hanı Kaplan Giray’ın Ruslarla anlaştığından da söz
24
25

Agt., s. 56.

Erhan Afyoncu, “Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihat Kayıtları, I”, Belgeler, S 24
(Ankara 2000), s. 77-155; aynı yazar, “Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihat Kayıtları,
II”, Belgeler, S 30 (Ankara 2005), s. 88.
26

Erhan Afyoncu, Necati Efendi, Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnâmesi), s. 41-43.
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eder. Rusların Kırım’a istiklâl vaatleri üzerine burada bulunan Osmanlı
kuvvetlerinin çok zor şartlar altında mücadele verdiklerini görmekteyiz. Yeni
Kale muhafızı Abaza Mehmed Paşa’nın Kırım müdafaasında lakayt davranış
ve hareketleri, bu zor şartlar altında mücadele veren Kırım müdafilerinin işini
ne derece zorlaştığını da Necati Efendi teferruatlı bir şekilde yazar. Necati
Efendi’nin verdiği çok canlı misallerden ordunun iaşe ve ulaşım işlerindeki
bozuklukları ve tüm bu zor şartlara rağmen, Serasker Silâhdâr İbrahim
Paşa’nın gösterdiği gayretleri öğrenebilmekteyiz. Eserde, Rusların Or Kapı
üzerine yaptığı hücumlar, Or Kalesi’nin nasıl Rusların eline geçtiği ve daha
sonra Kırım içinde vuku bulan muharebeler ile Rusların Kırım’ı zaptından
sonra Şirin ve Mirzâların Kırım ahalisine yaptığı eziyetler hakkında da
teferruatlı malumat bulunmaktadır. İleride Kırım’ın Rusların hâkimiyetine
geçmesinde büyük rol oynayacak Şâhin Giray’ın muharebeler esnasında
ve daha sonra Rusya ile Kırım arasında antlaşma akdi için Petersburg’da
gösterdiği faaliyetler hakkında dikkate şayan malumat verilir.
Necati Efendi, Kırım cephesindeki hadiseleri anlatırken Tatar ve Nogay
kabileleri ile Kırım ve Kefe’nin coğrafyasına, beşerî ve iktisâdî durumlarına
da değinir. Eserin birinci kısmı diyebileceğimiz, Kırım cephesi vukuatının
anlatıldığı bu ilk kısım, Necati Efendi’nin ve İbrahim Paşa’nın esir düşmesi
ile biter27.
Eserin esaretnâme sayılabilecek ikinci kısmı, Petersburg’a
gönderildikleri sırada yolda meydana gelen hadiseler ve yol üzerinde ki
kaleler hakkında bilgi verilmesiyle başlamaktadır. Bundan sonra Necati
Efendi, Petersburg şehrindeki ev ve dükkânları, caddeleri, köprüleri,
müzeleri, nebat bahçesini, Çariçe sarayını, Çariçe’nin dinlenme yeri olan
Peterhof Sarayı’nı, mücevherhaneyi, Petersburg tersanesini, gümrükleri,
piç evlerini ve Rusya’da meydana gelen yangınları anlatmaktadır.
Rusya’nın ekonomik durumu hakkında malumat veren müellif, vergi ve
askerî sistemleri ile ulaşım teşkilatını da eserinde izah eder. Seyrettiği
tiyatro ve operalar ile katıldığı balo ve yemek ziyafetinden de bahseden
Necati Efendi, Çariçe’nin oğlunun düğünü hakkında da malumat
vermektedir. Yine kendisinin Rusya’da kaldığı zaman içinde Petersburg’a
27

Agt., s. 26-28.
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gelen Gürcü Hanı Eraklis’in oğlunun ziyaretinden de bahseder, o sırada
Rusya’da meydana gelen Pugaçev isyanı hakkında duyduklarını da anlatır.
Petersburg’da bulunan müzeleri, sarayları, tersaneyi vs.’yi gezmiştir28.
Rusya’nın vergi sistemi, posta ve askerî teşkilatı hakkında da malumat
edinmiştir29.
Necati Efendi’nin esâret hayatı sırasında tiyatro ve operalar
seyretmiş, maskeli balolar ve yemek ziyafetlerine katılmıştır30. Bu minvalde
müellif hayatında ilk defa gördüğü operayı şöyle anlatır: “Kraliçe sarayında
bütün generaller, diğer devlet ileri gelenleri ve kadınları, ön kısmı, 27 metre
boyu, 10 metre eni olan ve iki tarafında üç katlı odalar ve biri kraliçeye,
biri oğluna mahsus karşı karşıya iki balkon bulunan salonda toplandılar.
O yerin ortasında oyuncular bulunur ve bu yer “opera” diye tabir olunur.
Güneş ve ay ve yıldız ve kar ve yağmur ve bostanlar ve türlü türlü şehirler
ve kaleler görünür. Nice oyunları olup birçok sazlar çalınıp dört tarafında
mumlar yanardı. Sazendelerin önlerindeki kağıtlarda makamlar yazılıdır ve
yanlarında birer kandil yanar. O kağıtlara bakıp çeşitli makamlar ve oyunlar
icra ederler. Buna benzer, her ayda üç beş gece olur, gelenler davet ile
gelirler. Saraya geldiklerinde davetiyelerini kapıda bulunan bekçiye verirler
ve içeriye girerler. Gelen kim olursa olsun bu nizama tabidir. Her gösteri
için davetiyeler başkadır. Kraliçe oyuncuların oyunlarından memnun olursa
bahşiş yerine ellerini birbirine vururdu. Devlet ileri gelenleri ve kadınları
da öyle yaparlardı. Yani altın ve gümüş vermiş gibi olurlar. Oyuncular dahi
kraliçe beğenip bizlere el vurdu diye mutlu olurlar idi. Hediye ne türlü
şeydir bilmezler, bu aferin ne tükenmez hazinedir. Bu türlü gösteriye eğer
akçe vermek lazım gelse, kraliçenin Serasker İbrahim Paşa’ya günlük olarak
verdiği 400 akçe değil, 4 bin akçe yetmez. Biz de onlara uyduk ve hepimiz
el vurduk”.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Silâhdâr
İbrahim Paşa ve maiyeti Petersburg’dan ayrılarak uzun bir yolculuk ile
memlekete dönmüşlerdir. Necati Efendi bu yolculuk esnasında Rusya’da
28
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uğradıkları konak yerlerini ve birbirlerine verst31 hesabı ile olan mesafelerini
de eserine kaydetmiştir32. Memlekete dönüşte tayin olduğu vazifelerden de
bahseden müellif, eserini Ahmed Resmî Efendi’nin Hülâsatü’l-İ’tibâr isimli
eserinde yaptığı gibi mağlubiyet sebeplerini açıklamaya çalıştığı uzun bir
bahisle bitirmektedir33.

28

31

1 verst 1, 067 kilometredir.
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Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında
Türk ordusu hem Rumeli cephesinde hem de Anadolu
cephesinde ağır yenilgilere uğramıştır. Niğbolu, Yukarı Dubnik, Teliş
Plevne, Şıpka, Ardahan, Alacadağ ve Kars’ta cereyan eden muharebelerde
kuvvetlerinin yarısına yakını Rus ordusuna esir düşmüştür. Esir düşen Türk
askerleri Rusya’nın Avrupa kesimindeki muhtelif şehir ve kasabalarına
gönderilmiştir. Esir düştükleri ilk anlar hariç oldukça iyi muamele görmüş,
nispeten rahat bir esaret dönemi geçirmişlerdir.
3 Mart 1878’de Ayastefanos Anlaşması’nın imzalanmasından
sonra esirlerin iadesine başlanmıştır. İlk olarak Plevne kahramanı Müşir
Gazi Osman Paşa kendisine refakat eden birkaç paşa ile birlikte Hocabey
(Odesa)’den bindiği bir Rus vapuruyla 25 Mart 1877’te İstanbul’a
dönmüştür. Sokaklara dökülen İstanbul halkı tarafından coşkuyla
karşılanmış, Sultan Abdülhamit’in iltifatlarına mazhar olmuştur. Diğer
esirlerin iadesine yaklaşık beş ay sonra başlanabilmiştir. Sivastopol’den
aldığı esirleri taşıyan ilk gemi 30 Ağustos’ta İstanbul’a ulaşmıştır. Ancak
Rusya topraklarının geniş bir bölümüne yayılan esirlerin toplanıp iade
edilmesi 1880 Eylül’üne kadar devam etmiştir. Onların da yurda dönüşü
*Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
tuncayogun@hotmail.com
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büyük memnuniyet yaratmış ise de içlerinden bazı paşalar ve yüksek rütbeli
subaylar, görevlerini layıkıyla yerine getirmedikleri gerekçesiyle yargılanıp
askerlik görevinden ihraç edilmiş, sürgün ve hapis cezalarına çarptırılmıştır.
Esirlerin yurda dönüş süreci İstanbul basını tarafından ilgiyle takip
edilmiştir. Gazeteler, hangi vapurun nereden ne zaman hareket ettiği,
hangi tarihte kaç esirin İstanbul’a ulaştığı gibi değerli bilgilerin yanı sıra
Rusya’daki esaret hayatının detaylarına dair edindikleri malumatı günü
gününe yazmışlardır. Esaretten dönenlerin çektiği sıkıntıları dile getirip
yardım kampanyaları düzenleyerek askerlere beslenme, barınma ve giyim
konusunda destek olmaya çalışmışlardır.
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Bu bildiri, Türk savaş esirlerinin Rusya’dan dönüşüne tanıklık
eden Vakit, Tercüman-ı Hakikat ve Basiret gazeteleri temelinde, 93 Harbi
Türk savaş esirlerinin Rusya’daki esaret koşullarını ve yurda dönüş
süreçlerini döneme ait diğer kaynaklar ışığında inceleyerek analiz etmeyi
amaçlamaktadır.
Rusya’nın 24 Nisan 1877’te Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesiyle
başlayan 93 Harbi, Osmanlı kuvvetlerinin uğradığı ağır yenilgiler
üzerine bir yılını bile doldurmadan 31 Ocak 1878’de imzalanan Edirne
Mütarekesi’yle son bulmuştur.34 Rumeli ve Anadolu’da iki cepheli35 olarak
devam eden bu savaşta Osmanlı ordusunun önemli bir bölümü Ruslara
esir düşmüştür.
Esir sayısı hakkında derli toplu denilebilecek bilgiler ihtiva eden
34

Mahir Aydın, “Doksanüç Harbi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, IX, İstanbul
1994, s. 498-499.
35

Anadolu ve Rumeli cephesindeki muharebeler için bk. Ahmed Saib, Son Osmanlı Rus
Muharebesi, Hindiye Matbaası, Mısır 1327; Ali Fuad, Osmanlı-Rus Seferi/Şıpka ve Plevne
Muharebatı-Cild-i Sani, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet (baskı tarihi yok); W. E. D. AllenP. Muratoff, 1828-1921 Türk- Kafkas Sınırı Harpleri Tarihi, Genelkurmay Basımevi, Ankara
1966. s. 101-201; Hikmet Süer, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Balkan Cephesi, Genelkurmay
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Yayınları, Ankara 2004; Şadi Sükan,
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Harbi, Kafkas Cephesi
Harekâtı, II, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara
1985; A. B. Şirokorad, Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Savaşları, Kırım,
Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış, çev. D. Ahsen Batur, Selenge yayınları, İstanbul 2009, 416441; Hakkı Yapıcı, 1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Kafkas Cephesi, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2011.
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bir Osmanlı kaynağına36 göre her iki cephede meydana gelen sekiz büyük
muharebede Ruslara büyük gruplar halinde teslim olan Osmanlı askerlerinin
sayısı 115.984’dür. Bunların 6.000’i Niğbolu’da, 6.500’ü Yukarı Dubnik’te,
3.006’sı Teliş’te, 43.328’i Plevne’de, 32.000’i Şıpka’da, 1.000’i Ardahan’da, 7.150’si
Alacadağ’da ve 17.000’i Kars’ta esir düşmüştür. Ancak bu sayları da kısmen eksik
olduğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi, yukarıda 17 bin olarak verilen Kars’taki
esir sayısı cephe komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın 14 Kasım 1877 tarihli
raporuna göre 15-16 bini muharip, diğerleri geri hizmette olmak üzere toplam
24 bindir.37 Ayrıca daha küçük muharebelerde de muhtemelen esir düşenler
vardı. Nitekim Rusya Genelkurmayı’nın 11 Nisan 1878 tarihli raporuna göre
93 Harbi’nde Ruslara esir düşen Osmanlı askerlerinin sayısı 141.708’dir.38
Gerçeğe daha yakın gibi görünen bu sayı, Ruslara karşı savaşan 300 bin kişilik39
Osmanlı kuvvetinin yarısına yakının esir düştüğü anlamına gelmektedir. Daha
da kötüsü ise komuta kademesinde yer alan 1’i Müşir, 6’sı Ferik, diğerleri
Mirliva rütbesindeki 29 paşanın da esirler arasında bulunmasıdır (Tablo 1).
Tablo 1. Rumeli ve Anadolu Cephesinde Ruslara Esir Düşen Osmanlı Paşaları40
İsim

1 Ferik Hasan Paşa
2 Ahmed Paşa

Esir
Düştüğü
Yer

Rumeli Cephesinde
Niğbolu
Niğbolu

Esir
Düştüğü
Tarih
16.06.1877
16.06.1877

Esarette
Kaldığı
Şehir
Orel
Orel

36

Osman Nuri, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı/Hayat-ı Hususiye ve Siyasiyesi,
Kitaphane-i İslâm ve Askerî, İstanbul 1327, s. 257-332.
37

Mehmed Arif, Başımıza Gelenler/Bin İki Yüz Doksan Dört Tarih-i Hicrisinde Vuku
Bulan Rusya Muharebesinden Bahseder, Maarif Matbaası, Mısır 1321, s. 418, 427.
38

Vladimir Belyakov, “1877-1880 Yıllarında Çarlık Rusya’sındaki Türk Esirleri”, çev.
Vügar İmanov, Toplumsal Tarih, Sayı 207 (Mart 2011), s. 94.
39

Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’at-ı Hakikat, II, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet 1326, s. 18.
Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Sanisi/1294 Anadolu’da Rus
Muharebesi, Dersaadet 1328 s. 356; Frederick William Von Herbert, Plevne Müdafaası, çev. Ali
Kurdoğlu, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2012, s. 420-423; Ahmed Cemal, Mefâhir-i Milliye-i
Osmaniyemizden: Plevne Müdafaası, Kitabhane-i İslâm ve Askerî, Konstantiniye 1316, s. 16771 (zeyl 3); Osman Nuri, age., s. 276, 331: Vakit, 1 Teşrinievvel 1878, nr. 1058; Vitaliy
Vitalyevich Poznakhirev-Tuncay Öğün, “Generalitet Plevnenskoy Armii V Rossii V 1877–
1878 GG”, Gumanitarnyye Nauchnyye İssledovaniya, No: 7 (2016). [http://human.snauka.ru/
en/2016/07/15938].
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Yukarı
Dubnik

24.10.1877

Novgorod

Teliş

Plevne

28.10.1877

Borovichi

10.12. 1877 Harkov

Plevne

10.12. 1877 Poltava

7 Mirliva Arab Ahmed Paşa

Plevne

10.12. 1877 Vladimir

9 Mirliva Tevfik Paşa

Plevne

10.12. 1877 Harkov

10 Mirliva Atıf Paşa

Plevne

10.12. 1877 Kursk

12 Mirliva Hüseyin Vasfi Paşa

Plevne

10.12. 1877 Vladimir

3 Ferik Ahmet Hıfzı Paşa
4 Mirliva İsmail Hakkı Paşa
5 Müşir Gazi Osman Paşa
6

Mirliva Tahir Paşa (Erkân-ı
Harbiye Reisi)

8 Mirliva Tahir Paşa

11 Ferik Adil Paşa

13 Mirliva Sadık Paşa

14 Mirliva Edhem Paşa
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16 Mirliva Hacı Osman Paşa
17 Mirliva Hacı Arif Paşa

18 Mirliva Ahmed Hüseyin Paşa

21 Ferik Hacı Raşid Paşa

22 Mirliva Hasan Kâzım Paşa
23 Mirliva Şevket Paşa

24 Mirliva Mustafa Cavid Paşa
25 Mirliva Ahmed Rıfat Paşa
26 Mirliva Ömer Tahir Paşa

27 Mirliva Mehmet Münib Paşa
29 Mirliva Davud Paşa

Plevne
Şıpka
Şıpka
Şıpka
Şıpka

10.12. 1877 Vladimir

10.12. 1877 Kursk

10.12. 1877 Romanya
10.12. 1877 Romanya
09.01.1878

Poltava

09.01.1878

Penza

09.01.1878
09.01.1878

Anadolu Cephesinde

20 Ferik Ömer Paşa

28 Mirliva Naci Paşa

Plevne

Plevne

15 Ferik Veysel Paşa

19 Mirliva Ali Paşa

Plevne

Derpt

Kostroma

Ardahan

16.05.1877

Orel

Alacadağ

15.10.1877

Vitebsk

Alacadağ
Alacadağ
Alacadağ
Alacadağ
Alacadağ
Alacadağ
Kars
Kars
Kars

15.10.1877
15.10.1877
15.10.1877
15.10.1877
15.10.1877
18.11.1877
18.11.1877
18.11.1877
18.11.1877

Çernigov
Vitebsk
Mitava

Çernigov
Revel

Mitava

Ryazan

Tambov
Tambov
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Yenilginin yarattığı moral bozukluğunun halkı ümitsizliğe sevk
etmesinden çekinen Osmanlı yönetiminin bu ağır tabloyu kamuoyundan
saklamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden basına yansıyan esir sayısı
gerçek rakamın yarısı kadar bile değildir. Vakit gazetesinin 8 Kasım 1878
tarihli bir haberine göre Ruslara esir düşen askerlerin sayısı 18’i paşa (6’sı
Ferik, 12’si Mirliva), 188’i büyük zabit, 3.065’i küçük zabit, 45.286’sı nefer
olmak üzere toplam 48.557 kişidir. Aynı habere göre Ruslar, çoğunluğu
Tuna vilayetinin köy imamlarından, muhtarlarından, yaşlılarından, kadın
ve çocuklarından ibaret olan 10 bin kadar sivili de askerlerle birlikte esir
almışlardı. Buna göre asker-sivil toplam esir sayısı 58 bin civarındaydı.41
Belirtilen tarihte, savaş esirleri hakkında henüz uluslararası
geçerliliği olan hukukî düzenlemeler bulunmadığından42 Rus hükümeti,
Türk esirlerine kendi belirlediği ilkeler doğrultusunda muamele etmiştir.
Esirler, Rusya’nın Avrupa kesimindeki 162 şehre, birkaç yüz kişilik gruplar
halinde dağıtılmıştır. Paşalar ve subaylar kiralık evlere yerleştirilmiş, kira
bedelleri ve günlük ihtiyaçları için kendilerine rütbelerine göre yıllık
olarak belirlenen miktarlarda ödeme yapılmıştır. Alışveriş yapmalarına,
yaşadıkları şehirlerde serbestçe dolaşmalarına izin verilmiştir. Erler ise
ya görev nedeniyle başka yerlerde bulunan Rus birliklerinin boş kalan
kışlalarına, ya da nispeten küçük yerleşim birimlerinde kiralanarak kışlaya
dönüştürülen müstakil evlere yerleştirilmiştir. Erlerin yiyecek ve giyecek
ihtiyaçları Rus askerleriyle aynı koşullarda sağlanmış, hatta yiyeceklerinin
alıştıkları tarzda hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Yerli ahaliyle
iletişim kurmalarına, ücret karşılığında çalışarak para kazanmalarına izin
verilmiştir.43
Özellikle Rus ve Rumen ordularına karşı gösterdiği kahramanca
direniş nedeniyle “Plevne Aslanı” olarak anılan Müşir Gazi Osman Paşa,
esir düştüğü andan itibaren büyük bir ilgi ve saygı görmüştür. Esaretinin
daha birinci günü, kendisini yolda karşılayan Rus Orduları Başkomutanı
Grandük Nikolay Nikolayeviç’in “Plevne’yi muhteşem bir şekilde savundunuz.
41

Vakit, 8 Teşrinisani (8 Kasım) 1878, nr. 1096.

42

Ahmet Özel, “Esir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XI, İstanbul 1995, s. 388.

43

V. Belyakov, age., s. 95.
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Bu savunma, tarihte çok önemli bir yer tutacaktır”44 sözleriyle takdir edilmiştir.
Ertesi gün ise bizzat Plevne’ye gelmiş bulunan İmparator II. Aleksander
tarafından öğle yemeğine davet edilerek onurlandırılmıştır. Bahçe kapısında
İmparator tarafından emrine tahsis edilen özel arabasından indiğinde
üç yüz kadar Rus subayının “Bravo Osman!” sesleriyle selamlanmıştır.
Sofranın bulunduğu odaya girerken ayağa kalkan İmparator tarafından
kapıda karşılanmıştır.45 Kendisiyle uzun uzun sohbet eden İmparator,
gerek ailesiyle, gerekse Babıali’yle serbestçe haberleşebileceğini bildirmiş,
telgraf hatlarının emrine amade olduğunu söylemiştir.46

34

Yemekten sonra Grandük Nikolay Nikolayeviç’in Bogot’taki
karargâhına geçildiğinde saygın bir komutan olarak tören kıtasıyla
selamlanmıştır.47 Generallere mahsus bir çadıra yerleştirilmiş sabah akşam
yemek servisi yapılmıştır. Yarasına bakmak için İmparatoriçe’nin cerrah
başı çağrılmış ise de Paşa, tedavisinin kendi doktoru Hasib Bey tarafından
yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Orada kaldığı sürece her akşam Grandük
tarafından ziyaret edilmiş, hatırı sorulmuştur. Osman Paşa da bu ilgi
karşısında hayvan merakı olan Grandük’e kır tayını hediye etmiştir.48 Bir
hafta kadar Rus ordusu karargâhında kaldıktan sonra Grandük’ün yaveri
Piskof refakatinde Sistova-Bükreş yoluyla önce Kişinev’e ve oradan da
Harkov’a gönderilmiştir.49 Bükreş’te doktoru ve diğer maiyetiyle birlikte
Grand Hotel Brafft’ın ilk katındaki üç odalı bir dairede kalmıştır. Romanya
halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmış, Romanyalı küçük bir kız çocuğu
tarafından kendisine çiçek takdim edilmiştir.50
44

Osman Nuri, age., s. 318-319.

45

Rupert Furneaux, Tuna Nehri Akmam Diyor, çev. Ş. ve D. Türkömer, İstanbul: Milliyet
Yayınları, 1972, s. 268
46

Osman Nuri, age., s. 319.

47

Vitaliy Poznakhirev-Alfina Sibgatulline, “İki Osmanlı Paşasının Rusya’daki Esaret
Yılları”, Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, S 3 (Kasım 2015), s. 33
48

Miralay Talat, “Plevne Müdafaası” Mecmua-i Askerî/Tarih Kısmı, Sene:2, S 8 (Eylül
1927), s. 175.
49
50

Herbert, age., s. 280.

Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa/Yaralı Mareşal, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2006,
s. 200.
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İmparator’un özel emriyle Harkov’da kendisi için kiralanan iyi bir
daireye yerleştirilmiş, diğer paşalara yıllık 1.017 ruble ödenirken ona
2.000 ruble tahsis edilmiştir.51 İstanbul’a iade edilinceye kadar kalacağı
bu şehirde Rus halkının ve basınının ilgi odağında yer almıştır. Hakkında
Rus basınından çıkan haberler nadiren de olsa İstanbul gazetelerinde de
yansımıştır. Bu haberlerden birine göre genellikle evinden çıkmamayı
tercih eden Gazi Osman Paşa, tiyatroyu teşrif etmiş ve yapılan rica üzerine
önemli kişiler için açılan defteri “Müşir Gazi Osman” diye imzalamıştır.52
Paşa, üç buçuk ay kadar süren esaret günlerinde gördüğü ilgi ve saygıyı
kısa otobiyografisinde53 şöyle özetlemiştir (günümüz Türkçesiyle):
“Esaret döneminde Rusya Ordusu Komutanı Grandük Nikola
hazretlerinden olağanüstü iyi bir kabul gördüğüm gibi bizzat Plevne’ye
gelen İmparator Aleksander hazretlerinin huzuruna kabul edilme
şerefine nail oldum. İmparator şanına yakışır nezaket ve insanlık
örneği bir konuşma yaptılar. Şöyle ki: Osman Paşa esir olduğunuzdan
dolayı üzülmeyiniz. Muharebe olağan şeydir. Siz askerliğin gerektirdiği
görevi hakkıyla yerine getirdiniz. Asla kusurunuz yoktur. Ne çare ki
devletiniz sizi destekleyemedi. Bu yüzden siz benim esirim değil
misafirimsiniz. Kılıcını sana verdim. Senin gibi cesur, çalışkan ve
dirayetli bir komutanla savaştığım için kendimi şanslı sayarım, diye
buyurarak sözlerini bitirdiler. Sonra yüksek müsaadeleriyle Grandük
hazretlerinin karargâhında özel bir çadır verilerek bir hafta kadar
ikamet edilmiştir. Bu süre içerisinde Grandük hazretleri sabah akşam
bizzat teşrif buyurarak hatırımı sormuşlardır. Bir hafta sonra oldukça
rahat bir yolculukla Kişinev’e gittim. Orada bir ay kadar kaldıktan
sonra Harkov kasabasına gidip bir otelde özel bir dairede bir iki ay
kaldım.”

Ancak diğer esirler maalesef onun kadar şanslı olamamıştır. Özellikle
erler ve düşük rütbeli subaylar, Rusya’da kalacakları yerlere götürülünceye
kadar büyük eziyet görmüştür. Teslim olan subay ve askerler, Müslüman
ahaliden kadın ve erkekler acımasızca yağmalanmış, bütün eşyaları
ellerinden alınıp kış ortasında kar ve yağmur altında çırılçıplak bırakılmıştır.
51

V. V. Poznakhirev-T. Öğün, age.

52

Vakit, 7 Mart 1878, nr. 852

53

Otobiyografinin tam metni için bk. Miralay Talat, age., s. s. s(in)-k(af)
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Yaralıların yaralarına bakılmamış, ölüler haftalarca defnedilmeden öylece
bırakılmıştır. Karşı koymaya yeltenenler acımasızca süngülenmiş, açlık ve
soğuk yüzünden binlerce esir hayatını kaybetmiştir.54 Rus ordusunun askerî
tıbbiye raporlarına göre esaretin bu ilk evresinde esir Türk askerlerinin
yüzde 15’i vefat etmiştir.55 Bu, Rusya’ya sevk edilinceye kadar 20 binden
fazla Türk savaş esirinin hayatını kaybettiği anlamına gelmektedir. Ancak
hayatta kalabilenler Rusya’ya nakledildikten sonra nispeten rahat bir
hayata kavuşmuştur. Osmanlı ordusunda görevliyken Plevne’de esir
düşen bir İngiliz subayının şu ifadeleri esaretin ilk günlerinde zor anlar
yaşayan esirlerin daha sonra gönül eğlendirmeye bile fırsat bulabildiklerini
göstermektedir:56
“Esirlik hayatımda geçen hadiselerden bahsederek koskocaman
bir cilt yazabilirim. Maceralarımın bir kısmı gayet eğlencelidir. Çünkü
esarette geçirdiğim üç ay içinde başımdan geçen aşk maceraları,
ondan sonraki ömrümde geçen aşklarımdan daha fazla olmuştur.
Buradaki hayatımın özellikle baş tarafı ise aradan kırk yıldan fazla
geçmiş olmasına rağmen hâlâ bugün bile beni titretmektedir.”
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Rus basınından Osmanlı gazetelerine yansıyan bazı haberler de
yukarıdaki ifadeleri doğrular nitelikteydi. Bu haberlerden birine göre bir
Osmanlı subayının kiraladığı evin penceresinden elinde bohça ile inerken
görülen bir kadın, gece nöbetçilerince hırsız sanılarak yakalanmıştır.
Yapılan sorgulamada kadının hırsız değil, bir Macar’ın çoluk çocuk sahibi
karısı olduğu anlaşılmıştır. Osmanlı subayına bir gece ziyaretine gelen
kadın, ayrılırken kirli çamaşırlarını da yıkamak üzere yanına almıştır.57
Türk esirlerinin çok rahat koşullar altında âdete misafir gibi
ağırlanması Türkiye-Rusya yakınlaşmasını çıkarlarına aykırı bulan çevrelerde
rahatsızlık yaratmıştır. İngiliz yanlısı bir gazeteye (Deba?) göre esirlerin
Rusya’da gördüğü iyi muamele Türkleri İngilizlere kaptırmak istemeyen
54

İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, yay. haz. Seyfullah Esin, İstanbul: Tercüman 1001
Temel Eser, 1979, s. 77-78.
55

V. Belyakov, age., s. 95.

56

Herbert, age., s. 281.

57

Tercüman-ı Hakikat, 10 Ağustos 1878, nr. 39.
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“Rus dalkavukluğundan” başka bir şey değildi. Bu sahte dostluk gösterisiyle
Kıbrıs’ın İngilizlerin eline geçmesinden rahatsızlık duyan Türkleri kendi
yanlarına çekmek istiyorlardı. Asıl niyetleri ise Türkleri kucaklayıp
boğmaktı.58 Görüldüğü gibi Rusları ağır şekilde eleştirmeyi amaçlayan bu
tür yazılar bile Türk esirlerinin Rusya’da gördüğü iyi muameleyi göz ardı
edememiştir.
Oysa Ruslar, 1736-1739 savaşında esir aldıkları Türklere de oldukça
iyi davranmışlardı. Özi Seraskeri Yahya Paşa ile Hotin komutanı Kolçak
Paşa’yı, Osman Paşa’ya yaptıkları gibi tören kıtasıyla selamlanmışlardı.
Başkent Petersburg’da kendileri için özel olarak hazırlanan Türk usulüne
göre döşenmiş dairelere yerleştirilmişlerdi. Rus Ordusu Başkomutanı
ile karşılıklı saygı ve hürmet çerçevesinde ilişki kurmalarına, Babıali’yle
ve yakınlarıyla mektuplaşmalarına izin verilmişti. Belgrad Anlaşması’nı
kutlamak için Petersburg’da düzenlenen baloya İmparatoriçe Anna
İoannovna’nın davetlisi olarak katılıp onurlandırılmışlardı.59 Bütün bunlar,
siyasi çıkar elde etmeyi düşünseler bile Rusların askerliğin, mertliğin,
kahramanlığın değerini bilen saygın düşmanlar olduğunu gösteriyordu.
Elbette bu durumu takdir edemeyenler de vardı. Türk esirlerinin
gördüğü iyi muamele özellikle Türk ve İslâm karşıtı bazı Rus aydınlarını
rahatsız etmişti. Dönemin ünlü Rus yazarlarından Dostoyevski İslam’a ve
Türklere sempati duyan Rus aydınlarını şiddetle eleştirmiş, güya gözleri
oyularak öldürülen küçük bir Sırp çocuğunun öyküsü üzerinden vahşetle
suçladığı Türklere ve potansiyel birer cani gibi gösterdiği Türk esirlerine
karşı Rus halkını kışkırtmaya çalışmıştı:60
Dış basın, Rus askerinin çarpışmada Türk’ü amansızca
süngülediğini, ama tutsak Türklerle tayınını bölüştüğünü, yedirip
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Ayrıntılı bilgi için bk. V. Poznakhirev-A. Sibgatulline, age., s. 32-43
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Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Bir Yazarın Günlüğü, II, çev. Kayhan Yükseler, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s. 924-925. Dostoyevski’ın İslâm ve Türkler hakkındaki
görüşleri için bk. Hüseyin Kandemir, “Dostoyevski Düşüncesinde Türk-İslam Olgusu
ve Osmanlı Rus Savaşı Çerçevesinde Doğu Sorunu”, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar
Dergisi, Cilt:4, Sayı:8 (Ocak 2016), s. 13-21. Selahattin Çiftçi, “Dostoyevski’nin
Eserlerinde Türklere ve İslâma Bakış”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/
11 (Spring 2010), s. 213-222.
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içirdiğini onlara acımayla yaklaştığını gördüklerini yazıyor. İnanın,
bu garip asker, Türk’ü tanıyordu, bu Türk tutsağının eline geçmeye
görsün, kellesinden olacağını biliyor, evet, bu Türk tutsağın başka
kellelerle birlikte tepeleme bir hilâl meydana getireceğini, yanında
bedeninin öbür parçalarından yüzkarası bir yıldız yükselteceğini çok
iyi biliyor. Rus eri bunların hepsini biliyor, yine de savaşta yorgun
bitkin düşmüş tutsak Türk’ü besliyor: “Hristiyan değil ama hiç
olmazsa bir insan!” diye düşünüyor…

Bu ifadelerin devamında yer alan şu satırlar ise Rus halkının
özellikle de Rus kadınlarının Türk esirlerine gösterdiği yakın ilgi ve alakayı
kıskandığını gösteriyordu:
Levin (öykünün kahramanı)…Vagonlarla sevk edilen
tutsak Türklere çiçekler atan, has tütünler, çikolatalar taşıyan
hanımefendilerimizi acaba duymuş mudur? Tren hareket eder etmez
bir Türk’ün ağzında biriktirdiği koca bir balgamı, arkalarından
mendil sallayan insancıl Rus hanımefendi grubuna fırlattığı basında
yer aldı. Bu duygusuz Türk’ün yaklaşımını hoş görmek elbette güç,
Levin de, Türk’e sevecen davranan bayanlarımız açısından burada
sadece histerik bir duygululuk ve sahte liberal bir Avrupalılık olduğu
yargısına varabilir: “Bakın ne kadar insancılmışız, işte Avrupa tarzı
gelişmemiz, bunu nasıl da güzel gösteriyoruz!”
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Esirlerin yurda dönüş süreci 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos
Anlaşması’nın 28. Maddesi gereğince başlamıştır. Söz konusu maddeye göre
savaş esirleri barış anlaşmasının onaylanmasını müteakip karşılıklı olarak
iade edilecekti. İade işlemleri, tarafların Hocabey (Odesa) ve Sivastopol’e
gönderecekleri heyetler gözetiminde yapılacaktı. Osmanlı Devleti kendisine
teslim edilecek savaş esirlerinin esaret dönemine ait masraflarını on sekiz
taksit halinde altı yıl içerisinde ödeyecekti. Ödenecek miktar, esirlerin
iadesine nezaret edecek olan heyetler tarafından hesaplanacaktı.61
Osmanlı Devleri, esaretten dönüş konusunda önceliği, esir
düşmesiyle yurt genelinde büyük üzüntü yaratan Plevne kahramanı
Gazi Osman Paşa’ya vermiştir. Bu yüzden barış anlaşmasını Rusya

İmparatoru’nun onayına sunmak üzere Osmanlı Devleti’ni temsilen
61

Muâhedât Mecmuası, IV, TTK Yayınları, Ankara 2008, s. 200.
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Petersburg’a gönderilen Serasker Rauf Paşa’ya Osman Paşa’nın bir an
önce İstanbul’a iade edilmesi için gerekli girişimlerde bulunma talimatı
da verilmiştir. Osman Paşa otobiyografisinde Rusya’dan İstanbul’a dönüş
sürecini şu birkaç cümle ile özetlemiştir (günümüz Türkçesiyle):62
“O zaman Seraskerlik makamında bulunan Rauf Paşa hazretleri
özel bir görevle Petersburg’a gitti. İstanbul’a iade olunmama izin
verilmesi için İmparator hazretlerine ricada bulunulması da söz konusu
görevine dâhil edilmişti. Onun bu ricasının İmparator tarafından kabul
edilmesi üzerine 1294 senesi Mart ayı başlarında (1878 yılı Mart
ayı sonlarında) Rauf Paşa ile birlikte İstanbul’a döndüm. İstanbul’a
dönüşümüzde halk tarafından olağanüstü bir karşılama yapıldı.
Saltanat arabasıyla doğruca saraya gittim. Padişah hazretlerinin
yüksek huzurunda çok iyi karşılanarak akşam yemeğine davet edildim.
Yemekten sonra tekrar padişahımız iltifat ettiler, güzel bir altın kılıç ve
bir murassa Osmanlı nişanı ihsan buyurarak Hassa Müşirliği makamına
tayin ettiler.”

Döneme ait İstanbul gazetelerinde bunun çok daha fazlasını
bulmak mümkündür. Serasker Rauf Paşa’nın General İgnatiyef ile birlikte
Petersburg’a gittiğini haber alan İstanbul basını Osman Paşa’nın esaretten
dönüşüyle ilgili gelişmeleri büyük bir merakla takip etmiştir.63 İmparator
Aleksander’in 17 Mart 1878’de anlaşmayı onaylaması üzerine64 Paşa’nın
da birkaç gün içerisinde İstanbul’a döneceği anlaşılmış, 65 İstanbul halkı
Padişah’a ve Osmanlı milletine büyük hizmetler yapmış bu kahraman gaziyi
karşılamak üzere iskelede olmaya davet edilmiştir (günümüz Türkçesiyle):66
“Ey vatandaşlar! Osman Paşa’nın kendisinin beş-altı katı olan
Rusya ordularına tarihte örneği görülmemiş bir kahramanlıkla karşı
koyarak Plevne sahrasını Avrupa’nın en savaşçı devletlerinin gözleri
önünde bir satranç oyununa çevirerek istihkâm tekniklerinde yeni
bir çığır açtığını unutmayalım. Onun yiğitliği ve cesareti sayesinde
62
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Plevne gibi askeri açıdan savunulması zor düz bir yerde Rus
ordularına beş buçuk ay karşı koyduğunu hatırdan çıkarmayalım.”

Aynı gazetenin yazdıklarına bakılacak olursa İstanbul halkı zaten
kendiliğinden sokaklara dökülmüş, özel vapurlar kiralayarak Gazi
hazretlerini Boğaz girişinde karşılamak üzere hazırlıklara başlamıştı bile.
Vapur kiralayacak durumda olmayanlar ise Şirket-i Hayriye ile İdare-i
Mahsusa’nın vapur tahsis etmesini beklemekteydiler. Paşa’yı selamlamak
için tören taburları hazırlanmakta, karşılama töreni için Şehremaneti’nce
temsilciler seçilmekteydi. İstanbul’da karşılama töreni için hazırlıklar hız
kesmeden devam ederken Serasker Rauf Paşa, 23 Mart 1878 Cumartesi
Hocabey’den Babıali’ye çektiği telgrafla müjdeyi verdi (günümüz
Türkçesiyle):
“Bugün Çavna vapuruyla buradan hareket ettik. Yarın
öğleden sonra Gazi Paşa hazretleri ile Dersaadet limanına ulaşacağız.
Ayastefanos’a gidecek olan Rus Generali İnnikof da bizimle
beraberdir.”
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Bu telgraf üzerine gazeteler, Hocabey’den 23 Mart Cumartesi gecesi
alafranga saat 4’te hareket eden Osman Paşa’nın Plevne’de kendisiyle
birlikte Plevne’de esir düşen Erkân-ı Harbiye Reisi Tevfik Paşa, Baştabip
Hasib Bey ve yedi-sekiz kadar paşa ile birlikte 24 Mart Pazar günü öğleden
sonra Dersaadet’te olacağı yazdılar. Paşa’nın şanına yakışır şekilde
karşılanması için İstanbul halkına bir kez daha çağrıda bulundular.67
Bu haberler ve çağrılar üzerine İstanbul halkı 24 Mart Pazar sabahından
itibaren sokaklara döküldü. Paşa’nın Vapurdan indikten sonra önce Yıldız
Sarayına, oradan kayıkla Sirkeci’ye ve Sirkeci’den Bab-ı Seraskeri’ye gideceği
düşünüldüğünden Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Sirkeci iskelesi, Babıali
caddesi ve Çemberlitaş’a doğru giden yerlerde büyük kalabalıklar toplandı.
Kalabalığın kırk-elli bin civarında olduğu tahmin ediliyordu.
Beklenen vapur nihayet akşamüzeri Kurşunlu Mahzen önüne demir
attı. Saraydan gönderilen iki yaver ve diğer görevliler tarafından karşılanan
Paşa, saltanat kayıklarıyla Dolmabahçe’deki Paşa Dairesi İskelesine
67
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çıkarıldı. Şehremini ve halk temsilcileri tarafından “Hoş geldin ey namuslu
kahraman çok yaşa Gazi Osman” diye büyük bir saygıyla karşılanıp bir tabur
asker tarafından selamlandı. Serasker Rauf Paşa ile birlikte kendilerini
almaya gelen saltanat arabalarından birine binerek Yıldız Sarayı’na hareket
etti. Öteki iki arabaya Tevfik Paşa ile diğer maiyeti binmişti.
Saraya geldiğinde doğruca Sultan’ın huzuruna çıkarıldı. Teşrifat
kurallarını hiçe sayan Sultan Abdülhamid, divan-ı hümayun merdivenlerinin
ortasına kadar inerek onu büyük bir sevinçle karşıladı. “Gel benim kahraman
Osman’ım! Berhudar ol. Şan-ı Osmanî’yi sen muhafaza ettin. Vatan uğrunda sen
kanını döktün. Osmanlı askerliğinin şanını sen göklere çıkardın. Senin gözlerini öpmek
için hasretle ahdettim” diyerek gözlerinden öptü. Osman Paşa ise gözlerinden
yaşlar dökerek Sultan’ın ayaklarına kapanıp “Şevketli padişahım efendim! Sağ
kaldığım için gönlümde bir meserret var ise de turab-ı pây-ı şahanelerine yüzümü
gözümü sürmek için nice yıllardır kalbimin en muhterem hücresinde cevher-i can gibi
sakladığım bir emel-i mukaddesin husulü içindi. Allahuteala hazretlerine hamdolsun
ki o şerefe kavuştum” diyerek sadakatini bildirdi. Sultan ise “ Benim kahraman
müşirim! Senin bu devlet ve vatana ettiğin fedakârlığa bundan başka bir alamet-i
mahsusa bulamadım bu da senin gibi bir gazinin kılıcıdır” sözleriyle kendisine
Sultan II. Mahmut’un altın kabzalı bir kılıcını hediye etti. Ardından kendi
elleriyle göğsüne birinci dereceden bir murassa Osmanî nişanıyla küçük bir
harp madalyası taktı.68
O sırada yemek saati de gelmiş olduğundan Sultan, ayrı bir ödül
olmak üzere Gazi Osman Paşa’yı Serasker Rauf Paşa ve Tevfik Paşa ile
birlikte akşam yemeğine davet etti. Başvekil ile Hariciye Nazırı da yemekte
hazır bulundular. İzzeti ikramdan sonra Bebek’teki ailesinin yanına
gitmesine izin verildi.69
Paşa’yı görmek isteyen ahali ertesi gün de sokaklardaydı. Gazetelerin
yazdıklarına bakılacak olursa bu defa kalabalık yüz binin üzerindeydi.
Önce Yıldız Sarayı’na giden ve oradan bir arabaya binerek Babıali’ye geçen
Osman Paşa, bu güzergâhta “Maşallah” denilerek karşılandı. Galata’da
“viva”, “zito” sesleriyle çiçekler atılarak alkışlandı. Karakollar asker çıkarıp
68
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kendisini selamladılar. Bu sevgi seli karşısında vakur ve alçak gönüllü bir
tavırla etrafı selamlayarak ilerledi.70
Gördüğü ilgi gittikçe artıyor, her fırsatta kendisine Plevne’deki

kahramanlığından dolayı halkın minnettarlığını bildiren “Gaziler Süruru”71
ya da “Ya Ebul’l-Megazi (Ey Gaziler Babası)”72 diye başlayan ve altında
yüzlerce, binlerce imza bulunan teşekkür-nameler veriliyordu. Eli kalem
tutanlar onun hizmetlerini ve kahramanlığını yazmak için adeta seferber
olmuşlardı. “Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındandır” adlı kitapçık
da o günlerde yayınlamış, hayli ilgi uyandıran73 bu eserin satışından elde
edilen gelirler yaralı Osmanlı askerlerine bağışlanmıştı.74
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Osman Paşa, yanındaki birkaç kişi ile birlikte İmparator II.
Aleksander’in özel izniyle İstanbul’a döndüğü halde diğer esirlerin
iadesine yaklaşık beş ay sonra başlanabildi. İade işlemlerindeki gecikme
muhtemelen İngiltere, Avusturya ve Almanya gibi Avrupalı devletlerin
Ayestefanos Anlaşması’nı kendi çıkarlarına aykırı bularak revize etmek
istemelerinden kaynaklanmıştı. İngiltere daha Edirne Mütarekesi’nin
imzalanmasından sonra 14 Şubat’ta, İstanbul önlerine yedi parçadan oluşan
bir filo göndererek bu niyetini açıkça belli etmişti.75 Büyük devletlerin
bu tutumu karşısında Rusya 13 Haziran’da Berlin’de düzenlenen
uluslararası kongreye katılmak zorunda kalmıştı.76 Anlaşıldığı
kadarıyla Rus hükümeti bu gelişmeler karşısında elini güçlendirmek
için durum netlik kazanıncaya kadar hem Ayastefanos’taki askerlerini
çekmekte gönülsüz davranmış, hem de esirlerin iadesini de geciktirmişti.
70
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Avrupalı devletlerin Ayastefanos Anlaşması’nı revize etmeye yönelik çalışmaları için
bk. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK Yayınları, Ankara 1999, s.
523-532.
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13 Temmuz 1878’de Berlin Anlaşması’nın77 imzalanmasından sonra
esirlerin iade süreci yeniden başladı. Mirliva Osman Paşa ve Kolağası
Mustafa Bey ile kâtiplerden oluşan bir heyet Osmanlı Devleti adına esir
sevkiyatına nezaret etmek üzere 9 Ağustos’ta Sivastopol’e gönderildi.78
Fakat hâlâ birtakım pürüzler vardı. Daily Telegraph’ın bir haberine göre
Rusya, esirlerin masraflarına karşılık Babıali’den istediği 600 bin lira
ödenmedikçe esirlerin iadesine izin vermeyecekti.79 Bu durum karşısında
Babıali Mösyö Zarif ile 500 bin liralık bir borç anlaşması imzalayarak
iade işlemleri önündeki son engeli de ortadan kaldırmak durumunda
kaldı.80Esirlerin iade edilmesine nihayet 1878 Ağustos’unun son
günlerinde başlanabildi. Ayastefanos’taki Rus askerlerinin tahliyesi de
aynı günlerde başladı.81 Bu yüzden Rus basını Rus askerleriyle Türk savaş
esirlerinin karşılıklı olarak iade edileceğini, esirleri almaya giden Osmanlı
vapurlarının İstanbul’dan hareket ederken Rus askerlerini de alacağını,
buna karşılık Ayastefanos’tan asker almaya giden Rus vapurlarının
Türk esirlerini İstanbul’a götüreceğini yazdı.82 Fakat sonradan bu
haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı. Esirlerin iadesi Osmanlı vapurlarıyla,
Ayastefanos’taki askerlerin tahliyesi ise Rus gemileriyle yapıldı. Aşağıda
görüleceği üzere başlangıçta Sivastopol limanı yalnız Türk esirlerinin
İstanbul’a sevki için, Hocabey limanı ise Ayastefanos’taki Rus askerlerinin
tahliyesi için kullanıldı. Fakat Aralık 1878’den sonra (muhtemelen Rus
askerlerinin tahliyesi tamamlanmış olduğunda) esirlerin iadesi için de
daha çok Hocabey limanı kullanılmıştır.83
Yapılan planlamaya göre günde 1.800 esir bulundukları yerlerden
alınıp demiryoluyla Sivastopol limanına getirilecek ve her beş günde bir
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78

Tercüman-ı Hakikat, 9 Ağustos 1878, nr. 38.

79

Vakit, 11 Ağustos 1878, nr. 1008; Tercüman-ı Hakikat, 27 Ağustos 1878, nr. 53.

80

Tercüman-ı Hakikat, 22 Ağustos 1878, nr. 49.

81
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9 bin esir vapurlarla İstanbul’a gönderilecekti.84 Bu, sevkiyatın iki buçuk
ay içerisinde tamamlanacağı anlamına geliyordu. Plan kapsamında ilk
esir kafilesi 25 Ağustos’ta Taif vapuruyla Sivastopol’den hareketti.85 30
Ağustos 1878 sabahı Beykoz önlerine demirleyen bu vapurda 1 miralay,
2 kaymakam, 1 binbaşı, 120 zabit ve 1.600 nefer vardı. Esir paşalar ilk
postaya yetişemediğinden sonraki kafilelerle gönderilecekti. Esir kafilesi,
yeni elbiseler verilmek üzere kayıklarla Beykoz’a çıkarıldı.86
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Sayıları az da olsa Türklere esir düşen Rus askerleri de vardı.
Örneğin Anadolu cephesinde Bayezid’deki bir muharebede 70-80 kadar
Rus askeri esir alınarak İstanbul’a gönderilmişti.87 Rumeli cephesindeki
Elena savaşında da birkaç yüz esir alınmıştı.88 Muhtemelen diğer
muharebelerde de esir düşen Rus askerleri vardı. Ayastefanos Anlaşması
esirlerin karşılıklı iadesini hükme bağladığından Türk esirlerinin iadesine
başlandığında Rus esirlerinin de ülkelerine gönderilmesi gerekiyordu.
Fakat muhtemelen sayıları az olduğundan ya da farlı bir prosedüre tabi
tutularak iade edilmiş olduklarından gerek çalışmamızın temel kaynağı
olan gazetelerde, gerekse diğer eserlerde bunların iadesiyle ilgili herhangi
bir kayda rastlanmamıştır.
Esaretten İstanbul’a dönen askerlerin yiyecek, giyecek ve barınma
ihtiyaçları için gerekli harcamalar hazineden yapılıyordu. Ancak özellikle
çalışamayacak durumdakilerle ailece fakir olanlar için hazine yardımlarının
yeterli olamayacağı düşünülüyordu. Bu yüzden halkın da elinden geldiğince
hükümete yardımcı olması arzu ediliyordu.89 Bu arzuya öncülük etmeye
çalışan Vakit gazetesi “Avdet-i Üsera-yı Harbiyye” başlığı altında yayınladığı
bir yazıyla biryandan esirlerin dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, diğer yandan halkı yardıma muhtaç esirlere destek olmaya
84
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çağırıyor, bu amaçla bir yardım derneği kurulmasını öneriyordu:90
“İşte Türk dâr ve diyar ile muhafaza-i namus ve şan-ı devlet
için çalışan kahramanlar vatanlarına avdet ediyorlar.
Vatan bu kahramanların himmet ve ikdam ve gayretleriyle şu
muharebe-i hûnîn ve dehşetengizde namusunu muhafaza etti.
Bu kahramanlardır ki â’dâmızın toprağımızda her adım
ilerlemesi için nice fedakârlıklara kendisini muhtaç eylediler.
Düşmanın külliyet-i miktarına bakmayıp vatan uğrunda arz-ı
seniyye-i mukavemet edenler bunlardır.
Bu kahramanların avdetlerinde bizden görmeleri lazım gelen
hürmet ve muavenet onların fedakârlıklarına muvafık olmalıdır.
Hükümet-i seniyyece bunların zaruret ve sefalet çekmemeleri
zımnında tedabir-i mukteziye ittihaz olunur. Lakin şu vakitte
hükümet-i seniyye cümlemizden muavenet görmez ise edilecek
tedabir kesb-i su’ûbet eder.
Bunların külliyet-i miktarı emr-i infak ve iaşelerince
hazinenin zahmet çekmesini muciptir.
Hazine zahmet çekmeye razı ise de o zahmetin bunlarca
te’sîrâtı men edilmek iktiza eyler.
Oysa cümlemizin bir iane-i üsera-yı harbiye encümeni
teşkiline gayret etmekliğimize ve muhacirlere gösterdiğimiz
himmetleri bunlar hakkında dahi sarf eylemek üzere müttefikâne
himmetimize vabestedir.
Vatan-ı azizü’l-kadrimizin uğrunda fedakârlık edenler için
fedakârlıktan çekinmek şe’â’ir-i hamiyyete mugayirdir.
Üsera-yı harbiye vatandan cüda oldukları müddetçe
kahramanlıklarına riayeten ve kaide-i düveliyeye ittibaen düşman
onlara eziyet çektirmemiş olsa bile düşman elinde muazzez ve
mükerrem olmak vatanda sefalet çekmekten zahmetlidir.
Bu zahmet-i esareti nice nice eyyam ve şühûr çekenler
vatanlarına avdette sefalet mi çeksinler.
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Vakit, 2 Eylül 1878, nr. 1030.

45

Tuncay ÖĞÜN

Bizim için zahmet çekenlere mukabeleden geri durmak
muvafık-ı insaniyet midir?
Osmanlılığın şanını o yiğitler meydan-ı muharebede i’lâ
ettikleri gibi biz de meydan-ı cûdda i’lâ etmeliyiz.
Vatanın her taşı ve her kabza-i hâki bu yiğitlere müteşekkir
olsa becâdır.”
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Önemine binaen aynen aktardığımız bu yazı, İstanbul basınının
esirlerin Rusya’da kötü muamele görmediğini açıkça dile getirmesi
açısından da ayrıca dikkate değerdi. Esirlerin kendi memleketlerinde
Rusya’da bile görmedikleri sıkıntılarla yüz yüze gelmemesi için çaba
gösteren Vakit, yaptığı çağrının beklenen ilgiyi görmediğini fark edince
bu duruma da tepki gösterdi. En iyi durumda olan esirlerin bile yardıma
muhtaç olduğunu yazdı. Bunlara gereken yardımın yapılmaması halinde
Osmanlılığın lekeleneceğini, yabancılar nezdinde itibar kaybedeceğini
belirtti.91 Gazetenin bu girişimleri bir yardım kampanyası başlatmaya
yetmedi ise de bu arada hükümet, esaretten dönmekte askerlere acil
ihtiyaçlarına karşılık ikişer maaş ödemeye başladı.92
Kamuoyu esirlere yardım meselesiyle meşgul olurken ikinci esir
kafilesi de geldi. Kafileyi Sivastopol’den alan Hüdavendigar firkateyni 9
Eylül’de Beykoz önlerine demirledi. Bu kafile de birincisi gibi giyindirilmek
üzere hemen Beykoz’a çıkarıldı. Kafilede Plevne esirlerinden Ferik Adil
Paşa’yla birlikte 100 kadar zabit, 3.500 kadar nefer ve 600 kadar sivil vardı.93
Asıl İlginç olan ise dört Rus vatandaşının Osmanlı ordusuna katılmak
üzere onlarla birlikte İstanbul’a gelmiş olmasıydı.94 Ertesi gün Alacadağ
esirlerinden Ferik Hacı Raşid Paşa’nın da bu kafile de olduğu açıklandı.95
Fakat onun karşılaştığı muamele Plevne’de esir düşenlerinkinden çok
farklı oldu.
91
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Bir kahraman olarak karşılanan Gazi Osman Paşa’nın aksine Hacı
Raşid Paşa, Alacadağ bozgunundan dolayı sorgulanmak üzere derhal
tutuklandı.96 Kendisi gibi esaretten dönen Ferik Ömer Paşa, Mirliva Hasan
Kâzım Paşa, Mirliva Şevket Paşa, Mirliva Ahmed Rıfat Paşa, Mirliva Ömer
Paşa ve Mirliva Mustafa Cavid Paşalarla birlikte yargılanmak üzere Anadolu
Divan-ı Harbi’ne sevk edildi.97 Alacadağ savaşında Osmanlı birliklerinin
komutanı olan Ferik Ömer Paşa “Artık iş bitti teslim olmaktan başka çare
kalmadı bari devlete birkaç bin çiftti kazandıralım” diyerek Mirliva Hasan
Kâzım Paşa ile birlikte düşman karargâhına gidip teslim anlaşmasını
imzalamıştı. Anlaşmanın birinci maddesine göre Osmanlı askerlerinin
göstermiş oldukları “şecaat ve besalete hürmeten” zabitlerin kılıçları,
atları ve şahsi eşyaları kendilerine bırakılacaktı98 Fakat bu madde de onları
kurtarmaya yetmedi. Ferik Ömer Paşa divan-ı harbin 8 Nisan 1879 tarihli
hükmüyle askerlik mesleğinden çıkarılıp sürgün cezasına çarptırıldı. Gerçi
karar yüzüne okunurken heyet huzurunda fenalaşıp aniden vefat ettiği için
hakkındaki hüküm icra edilemedi. Mirliva Kazım Paşa ile Hacı Raşid Paşa
da teslim kararına ortak oldukları için aynı hüküm kapsamında askerlik
mesleğinden çıkarıldı, nişan ve madalyaları alınarak sürgüne gönderildi.
Sorumluluğu daha az olan Mirliva Ömer Paşa’ya yalnız üç ay hapis cezası
verildi.99
Ardahan ve Kars’ın tesliminden dolayı sorumlu görülenler de benzer
şekilde Anadolu Divan-ı Harbi’nde yargılandı. Kars’ı kuşatan Ruslarla işbirliği
yaptığına dair hakkında pek çok söylenti çıkan Kars Kalesi Komutanı
Miralay Sirozlu Yusuf Paşa-zade Hüseyin Bey esaretten döndükten sonra
yargılanarak on yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yüz kadar süvari ile birlikte
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haksız yere cezalandırılmıştır. Bk. Ahmet Muhtar Paşa, age., s. 357.
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Kars kuşatmasından kaçarak son anda esir düşmekten kurtulan Kars
Komutanı Ferik Hüseyin Hami Paşa uzun süren yargılama sırasında altı
yedi yıl kadar hapis yattı.100 Ardahan Komutanı Ferik Hüseyin Sabri Paşa da
esir düşmekten kurtuldu ise de Anadolu Divan-ı Harbi’nin 4 Temmuz 1878
tarihli hükmüyle101 askerlik mesleğinden çıkarılıp Bab-ı Seraskeri Meydanı’nda
toplanan asker huzurunda rütbeleri söküldükten sonra üç yıllığına Sinop’a
sürgün edildi.102 Yargılamalar yalnız Anadolu cephesiyle sınırlı değildi.
Rumeli Harp Orduları Umum Komutanı Süleyman Paşa da esaretten
kurtulanlar arasında olmasına rağmen mütarekeden sonra yargılanarak
askerlik görevinden çıkarılıp altı yıllığına Bağdat’a sürgün edildi.103
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Esirlerin dönmeye başlamasıyla birlikte Rusya’daki esaret koşulları
hakkında da gazetelere önemli bilgiler yansımaya başladı. Esaretten
dönenlerden alınan malumata göre Ruslar, vapurlara bindirilmek üzere
Rusya’nın muhtelif yerlerinden Sivastopol’e sevk edilen neferler için
temiz ve mükemmel çadırlar kurmuşlardı. Neferlere sabah-akşam yiyecek
ve çorba servisi yapılmaktaydı. Rütbelerine göre yevmiye alan zabitler
için ise istedikleri yemekleri yiyebilecekleri bir lokanta açılmıştı. Ancak
sıkıntı yaratan bazı uygulamalar da vardı. Rusların Rumeli’den sürüp
getirdiği siviller arasında bulunan ve ağlaşarak esirlerle birlikte dönmek
isteyen kimsesiz Müslüman kadınların vapurlara binmesine engel
olunmaktaydı.104 Oysa Serasker Rauf Paşa Petersburg’a gönderildiğinde
kendisine verilen talimatnamenin bir maddesi de savaş esirleriyle birlikte
götürülen sivillerin iadesine bir an önce izin verilmesini sağlamak için
100
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gerekli girişimlerde bulunmaktı.105 Aradan aylar geçtiği halde Rusya’da
hâlâ sivil esirlerin bulunduğuna bakılacak olursa Rauf Paşa’nın İmparator
ile yaptığı samimi görüşme bu yürek burkan sorunu çözmeye yetmemişti.
Esir Türk zabitleriyle birlikte gitmek isteyen Rus kadınlarına benzer şekilde
engel olunması da ayrı bir şikâyet konusuydu. Rus memurları yollarda,
istasyonlarda sık sık arama yaparak Türk zabitleriyle birlikte İstanbul’a
gitmeye çalışan Rus kadınlarını toplayıp götürmekteydi.106
Rahatsızlık yaratan bir başka konu ise savaş esirlerini Rusya’da
kalmaya teşvik eden Rus hükümetinin orada kalıp evlenecek olanların
askerlik hizmetinden muaf tutulacağını açıklamasıydı. Esaretten
dönenlerin ifadelerine bakılacak olursa bir mülazımdan başka hiç
kimse bu teklifi kabul etmemişti.107 Rusya’da tutulan kayıtlar da Rus
kadınlarıyla evlenip kendi isteğiyle Rus vatandaşlığına geçenlerin yalnız 45
kişiden ibaret olduğunu göstermektedir. Bunların tamamı din değiştirip
Ortodoksluğu kabul etmiş, Rus isimleri almıştı.108
1878 Eylül ayı ortalarında İstanbul basınında çıkan bir habere göre
Osmanlı esirlerinin İstanbul’a nakline nezaret etmek üzere Hocabey’de
bulunan Mirliva Osman Paşa, yüksek rütbeli bazı esir zabitlerle birlikte
İmparator II. Aleksander’i Livadya’daki yazlık sarayında ziyaret etmiş,
iltifatlarına mazhar olmuştu.109 Bu görüşmede iade işlemlerinde şikâyet
konusu olan meseleler de muhtemelen görüşülmüş olmalıydı.
Süreç bu şekilde ilerlerken üçüncü esir kafilesini alan Babil vapuru
20 Eylül’de İstanbul’a geldi. 2.800 kadar nefer ve 120 kadar zabitle birlikte
Şıpka Komutanı Veysel Paşa ile Plevne’de esir düşen Tahir (Erkân-ı Harbiye
Reisi) ve Atıf Paşaların da bu vapurda olduğu açıklandı.110 29 Eylül’de ise
Sultaniye vapuru aralarında Yukarı Dubnik ve Teliş savaşı esirlerinden
105
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Mirliva Ahmet Hıfzı Paşa ile Mirliva Hakkı Paşa’nın da olduğu bir miktar
zabit ve bin kadar neferi İstanbul’a getirdi.111
Görüldüğü üzere, nakliyat planı gereği beş günde bir 9 bin esir
hesabıyla iki ay içerisinde toplam 108 esirin nakledilmesi beklenirken ilk
esir kafilesinin İstanbul’a ulaştığı 30 Ağustos 1878 tarihinden itibaren
iki ay içerisinde dört kafile halinde nakledilebilen toplam esir sayısı 10
bin civarındaydı. Bu gidişle sürecinin çok uzun bir döneme yayılacağı
kış gelmeden, havalar bozmadan iade işlemlerinin tamamlanamayacağı
anlaşılıyordu. Buna karşılık Rusların aynı dönemde112 Ayastefanos’tan
Hocabey’e naklettiği asker sayısı 70-80 bine ulaşmıştı.113
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Esir nakliyatındaki aksama bu iş için yeterli vapur sağlanamamasından
kaynaklanıyordu. Rus basınının yazdıklarına bakılacak olursa Babıali,
Rusya vapur kumpanyasının esirleri kişi başına üç ruble karşılığında
taşıma teklifini de maliyeti yüksek bularak reddetmek zorunda kalmıştı.114
Böylece Tersane-i Amire vapurlarından Sultaniye ve Babil’i Ekim ayı
başlarında esir yüklemek üzere bir kez daha Sivastopol’e sevk etmişti.115
Babil, 15 Ekim’de 5 ümera, 521 küçük zabit ve 2.374 nefer ile birlikte
İstanbul’a döndü. Sultaniye ise 4.500 nefer ile birlikte Ferik Ahmed Paşa’yı
da getirdi.116 Fakat bu da sorunu çözmeye yetmedi. Haber alındığına göre
Ekim 1878 ortalarında Sivastopol limanında vapur bekleyen 18 bin kadar
esir vardı.117 Bu yüzden Sultaniye alelacele tahliye edilerek kendisine eşlik
eden birkaç gemiyle birlikte 29 Ekim’de tekrar Sivastopol’e gönderildi.118
Esirlerin yurda giriş noktası olan Beykoz’da da yığılmalar olmaya
başlamıştı. Askerlere yatacak yer bulunamadığından misafirhane olarak
kullanılmak üzere bir kayığın oraya gönderilmesi bile söz konusu olmuştu.
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İzdihamın daha da artmaması için İstanbul’da birikmiş olan esirlerin 1878
Ekim ayı başlarından itibaren memleketlerine gönderilmesine başlandı.
Eldeki vapurların bir kısmı da bu iş için tahsis edildi.119 Memleketlerine
gidecek zabitlere sıkıntı çekmemeleri için yola çıkmadan önce ikişer
maaş ödenmeye başlandı.120 İlk vapur 4 Ekim’de Sirkeci İskelesinden
hareket etti.121 Bu arada bir de talihsiz kaza meydana geldi. Beş yüz kadar
esiri İstanbul’dan İzmir’e götürmek üzere yola çıkan bir İngiliz vapuru
Marmara’da Liverpool isimli başka bir İngiliz posta vapuruyla çarpıştı.
Neyse ki bu kaza herhangi bir can kaybına yol açmadan atlatıldı.122
Bu koşullar altında esirlerin yurda dönüş süreci gittikçe uzadı.
Vakit gazetesinin 8 Kasım 1878 tarihli haberine göre belirtilen tarihe
kadar Rusya’dan İstanbul’a getirilebilen esir sayısı 48.558 kişiden
ibaretti. Rus hükümeti vefat edenlerin defterini teslim etmediği için
henüz esarette ölenlerin sayısı bilinemiyor ise de geride 50-60 kadarı sivil
olmak üzere yurda dönmeyi bekleyen 10 bin kişi daha vardı. Bunların da
birkaç gün içerisinde nakledilerek yurda dönüş sürecinin tamamlanacağı
düşünülüyordu.123 Toplam esir sayısını 58 bin civarında varsayan bu
haberin sıhhati oldukça şüpheliydi. Dönüş yapanlarla vefat edenlerin
sayısı dikkate alındığında belirtilen tarihte, geride iade edilmeyi bekleyen
esir sayısının en azından 70 bin civarında olması gerekiyordu. Üstelik
bunların birkaç gün içerisinde İstanbul’a nakledilmesi de mümkün değildi.
Bu yüzden esirlerin dönüş süreci 1880 yılı Eylül’üne kadar devam etmiş
ve ancak bu tarihten itibaren Rus Genelkurmayı Rusya’da artık savaş esiri
kalmadığını açıklamıştır.124
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, savaş sadece dokuz ayda
tamamlandığı halde, Rusya’daki esaret hayatı neredeyse üç yıl sürmüştür.
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Rus hükümeti, beslenme, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını
olabildiğince iyi düzeyde karşılamaya çalıştığı esir Türk askerlerinin oldukça
rahat bir hayat sürmesini sağlamıştır. Fakat bunların hepsini Osmanlı
Devleti’nin kesesinden yapmıştır. Barış anlaşmasının imzalanmasından
sonra esirler için yaptığı masrafları Babıali’den taksitler halinde tahsil
etmiştir.
Türk esirleri gördükleri iyi muameleye rağmen Rusya’daki hayatı
benimseyememiştir. Rus hükümetinin isteyen esirlere vatandaşlık hakkı
vermesine, hatta onları bu konuda teşvik etmesine rağmen Rus kadınlarıyla
evlenerek orada kalmayı seçen birkaç istisna dışında hemen hepsi barış
anlaşmasının imzalanmasından sonra memleketlerine dönmeyi tercih
etmiştir. Fakat bunların İstanbul’a nakledilmesi zannedildiği kadar kolay
olmamış, en geç iki buçuk ayda tamamlanacağı düşünülen yurda dönüş
süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
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Büyük bir devlet olmanın gereği Rus hükümeti, Türk esirlerine
karşı iyi muamelede bulunurken muhtemelen bazı siyasî çıkarlar elde
etmeyi de düşünmüştür. Türk halkının sempatisini kazanarak ağır şekilde
yenilgiye uğrattığı Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye yanaşmasına engel
olmaya çalışmıştır. Ancak bu çabası ne ağır yenilginin, ne de büyük toprak
kayıplarının Türk halkının millî vicdanında açtığı derin yaraları kapatmaya
yetmiştir. Bu yüzden 1. Dünya Savaşı, Türkiye’de 93. Harbi’nin rövanşı
olarak görülmüştür. Rusya’dan intikam alma arzusu savaşın öncelikli
amaçlarından biri olmuştur.
Bu algı, dönem hakkındaki araştırmaların daha çok savaşın askerî
ve siyasî yönü üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Savaş esirleri
meselesi genellikle göz ardı edilmiştir. Bu yüzden 93 Harbi esirleri hakkında
Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış her hangi bir çalışma bulunmadığı gibi
Rusya’dakiler de maalesef olması gereken düzeyde değildir. Bu bildiride,
birkaç İstanbul gazetesi temelinde, hatırat ve diğer bazı kaynak eserler
eşliğinde incelenen 93 Harbi esirlerinin Türkiye ve Rusya arşivleri başta
olmak üzere döneme ait diğer kaynaklar ışığında daha kapsamlı şekilde
araştırılıp analiz edilmesi şüphesiz ki önemli bir boşluğu dolduracaktır.

ESİR/ESİRE MEKTUPLARI VE ARZUHALLERİ (1700-1750)
Uğur DEMİR*

Giriş

O

smanlı tarihi özelinde esir/esirlik meselesi başlıbaşına
bir araştırma konusudur. Buna mukabil bu mevzu daha
çok Osmanlıya esir düşenler ekseninde ele alınmış125 ve buna dair
de oldukça geniş bir literatür oluşmuştur. Osmanlı tebaasından esir
düşenler meselesine dair araştırmalar ise maalesef daha başlangıç
seviyesindedir ve bugüne kadar da genellikle kaynak olarak esaretnameler/
sergüzeştnâmeler126, kronikler ve Osmanlı arşiv kaynağı olarak da
mühimme defterleri ile nâme-i hümayunlar/ahidnâmeler kullanılmıştır127.
Biz ise bu araştırmamızda daha çok esirlikten halâs olanların esaretlerine
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul / Türkiye, ugur1768@gmail.com
125

Bu konudaki literatürün genel değerlendirmesi için bk. Ahmet Önal, “XVI. Yüzyılda
Avrupa’daki Osmanlı Esirlerinin Kurtarılması Meselesine Dair Bazı Gözlemler”,
Marmara Türkiye-Almanya Araştırmaları Dergisi, IV/1-2 (İstanbul 2015), s. 40, dipnot nr. 1.
126

Sergüzeştnâmeler hakkında genel bir değerlendirme için bk. Orhan Kemal Tavukçu,
“Sergüzeştnâme”, DİA, XXXVI, 559-560; Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyatında Manzum
Sergüzeşt-nâmeler, İstanbul 2009.
127

Esirlik tarihi ve Türk esirlerin tarihinin araştırılmasındaki bazı problemlerin tespiti
için bk. Suraiya Faroqhi, “Savaş Raporlarına Göre Bir Esir: Bir Görgü Tanığı Anlatısında
Veziriazam Kara Mustafa’nın Karargâhı ve Hanesi”, Yeni Bir Hükümdar Aynası, Osmanlı
Padişahlarının Kamusal İmgesi ve Bu İmgenin Algılanması, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul
2011, s. 209-210; aynı yazar, “Esirlere, Kölelere ve Yabancıların Hayırseverliğine Dair”,
Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, çev. Ayşe Berktay, İstanbul 2017, s. 203-230.
Bu vesileyle Faroqhi’nin Türk esirlerinin tarihi ile ilgili, çalışmaların azlığına dair tespiti
haricinde, bunun sebeplerine dair yazdıklarının önemli bir kısmına katılmadığımızı da
ifade etmek isteriz.
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dair kaleme aldıkları arzuhaller128 ve yayınlanmamış bazı esir mektupları129
üzerinde duracağız.
Konuya giriş mahiyetinde öncelikle “esir”, “esire” kelimeleri
üzerinde durulması gerekir. Zira “esir” kelimesi her ne kadar Arapça’da
“savaş tutsağı” anlamına gelse ve daha çok muharip erkek askeri ifade etse
de, zamanla bu anlamının genişlediği bilinmektedir. Osmanlı döneminde
de anlam genişlemesi devam etmiş ve sıklıkla “köle” kelimesinin de yerine
kullanılmıştır130. Arzuhallerden ve konu ile ilgili diğer yazışmalardan
anlaşıldığına göre Osmanlı belgelerinde “esir” yalnızca savaş tutsaklarını
ifade etmek için kullanılmamıştır. Nitekim Celalilere veyahud haramilere
tutsak düşenleri ifade etmek için de “esir” kelimesinin tercih edildiği
vakidir131. Ayrıca “esir” kelimesi yerine zaman zaman “tutsak” kelimesi de
tercih edilmiştir132.
128
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Esirlikten halâs olabilmek için Avrupalı makamlara sunulan arzuhaller için bk.
Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, çev. Betül Parlak, İstanbul 2003,
s. 463-493. Biz ise bu çalışmamızda Osmanlı makamlarına sunulan esir arzuhallerini
ele alacağız. Bu vesileyle Sureiya Faroqhi’nin “Merkezi yönetime ulaşan dilekçeler
nadiren arşivlerde saklanırdı” hükmünün de doğru olmadığını ifade etmek gerekir,
zira en azından burada inceleyeceğimiz ve ekler kısmında transkribe edilmiş hallerini
vereceğimiz arzuhaller bunun erken bir hüküm olduğunu göstermek için yeterlidir.
Müellif, bu hükme bir esir arzuhalinden hareketle ulaşmıştır (“Kölelikten Kaçış: 18.
Yüzyıl Anadolu’sunda Bir İran Uyruğunun Maceraları”, Yeni Bir Hükümdar Aynası,
s. 241). Buna mukabil özellikle Osmanlı Arşivi’ndeki dosya tasniflerinde 17 ve 18.
Yüzyıllarda kaleme alınmış yüzlerce esir arzuhali bulmak mümkündür. Mesela İranlı
Hasan adlı bir esirin arzuhali (BOA, ADVN, Dosya nr. 1894/19) Suraiya Faroqhi’nin
çözemediği, buna mukabil sipekülatif tahminlerde bulunduğu birçok problemin halli
için kullanılabilir özelliktedir.
129

Yayınlanmış bazı esir veya esir yakın(lar)ının mektubu için bk. İsmet Parmaksızoğlu,
“Bir Türk Kadısının Esâret Hatıraları”, Tarih Dergisi, S 8 (İstanbul 1983), s. 7-84; Halil
Sahillioğlu, “Akdeniz’de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi’nin Mektubu”, Tarih Dergisi,
S 17 (İstanbul 1962), s. 241-256; Mikail Acıpınar, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Toskana
Grandukalığında Türk Esirler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXV/1 (Temmuz 2010), s. 1538; aynı yazar, “Floransalılara Esir Düşen Erdoğmuş Oğlu Hamza’ya Yazılan Türkçe Bir
Mektup (1576)”, Erdem, S 66 (2014), s. 5-18. Esaretnâmeler hakkında genel bilgiler
için bk. Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul 2016,
s. 166-167.
130

Ahmet Özel, “Esir”, DİA, XI, 382.
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Bazı misaller için bk. BOA, C.ML, nr. 204/8439; A.DVN, Dosya nr. 756/69.

132

BOA, D.MKF, Dosya nr. 405/139. Zitvatorok Antlaşması’nda da esir kelimesi yerine
tutsak kelimesi kullanılmıştır (Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri,
Cilt I (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), Ankara 1953, s. 20).
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Tebarüz ettirmemiz gereken bir diğer husus da neden 1700-1750
yılları arasının seçildiğidir. Bunun en önemli sebebi bu tarih aralığının
yoğun bir savaş dönemini ihtiva etmesidir. Nitekim 1683-1699 yılları
arasında devam eden “uzun Türk savaşları”, 1711 Prut, 1714-1715 Venedik,
1716-1718 Avusturya, 1723-1727, 1730-1732 ile 1743-1746 İran, 17361739 Rusya-Avusturya Savaşı esir meselesinin yoğun bir şekilde gündemde
kalmasını sağladı. Haliyle bu durum esirlerin arzuhallerinin artmasını da
etkiledi. Bir diğer amil ise Türk esirleri ile ilgili yapılan çalışmaların daha
çok önceki yüzyıllar ve 19. yüzyıl ekseninde ele alınması, 18. yüzyılın ise
bu minvalde ihmal edilmesidir133.

“Beni Bu Cehennem Azâbından Kurtarasız”
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere esir mektuplarının çok az bir kısmı
tespit edilip134, muhtelif çalışmalarda neşredildi. Biz de burada öncelikle
iki esir mektubu ile bir takriri ele alacağız.
Mehmed bin İbrahim tarafından amcalarına hitaben kaleme
alınan iki mektup oldukça ilginçtir135. Mektupların her ikisinde de tarih
bulunmaz ve nerede esir olduğu belirtilmez. Buna mukabil, mektubun
bugün bulunduğu yerden hareketle Venedik ile irtibatlı olması kuvvetle
muhtemeldir.
133

18. Yüzyıldaki Türk esirleri meselesini ele alan bazı çalışmalar mevcuttur; fakat
bunlar diğer yüzyılları ihtiva eden çalışmalar yanında oldukça azdır. Bu minvalde bk.
Osman Köse, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus Esir Mübadelesi”, XIII. Türk Tarih Kongresi,
Ankara 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, III/II. Kısım, Ankara 2002, s. 349-359;
Karl Jahn, “18. Asırda Türk ve Avusturyalı Esirlerin Mübadeleri”, çev. Ziyaeddin Fahri
Fındıkoğlu, Sosyoloji Konferansları (1961-1962), İstanbul 1962, s. 38-51; aynı yazar,
“XVIII. Asırda Avusturya’da Türk Esirleri “, İş ve Düşünce, XXXI/256 (İstanbul 1966),
s. 7-9; Leyla Coşan, “Almanya’da Hristiyanlaştırılan Türk Savaş Esirleri ve Bunların
Vaftiz Törenleri (16-18. Yüzyıllar)”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S 19 (İstanbul
2008), s. 43-60; Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler, muhtelif sayfalar.
134

Yayınlananların haricinde bugüne kadar tespit edilemeyen birçok esir mektubu
vardır. Bunların birkısmı Türkiye’deki ve yurtdışındaki muhtelif arşivlerlerde, önemli
bir kısmı ise yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerde bulunan mecmualardadır. Bu
mektupların tarafımızdan tespit edilebilinenleri Ahmet Önal ile birlikte hazırlamakta
olduğumuz kitapta neşredilecektir.
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http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/imagefullscreen.htm?fs=1&imgInd
ex=1&idUa=39566&first=0&last=1#
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Mehmed, ilk mektubunda amcasına selâm ve saygı ifade eden
cümlelerden sonra kendi ahvaline dair bilgiler verir. Bu minvalde, “gice
ve gündüz esirlikden çekdüğümüz cefâyı Mevlâ’dan gayrı kimse bilmez”
ve “bu esirlik kadar müşkül derd dünyada yokdur” der. Ardından ismini
vermediği amcasının daha önce kendisine ulaştırılmak üzere bir Yahudi
aracılığıyla gönderdiği mektup ile on riyal guruşun eline geçtiği, fakat
hâlâ serbest bırakılmak için kendisine bir bedel biçilmediği bilgisini
verir. Buna karşılık, fiziken kuvvetsiz, maddi olarak da zayıf olduğundan
bedelinin 200 riyal kuruş olacağını umduğunu kaydeder. Mehmed,
amcasından kendisine daha önce mektup ve para gönderdiği Yahudi
vasıtasıyla 200 riyal kuruş göndermesini ister. Ayrıca içinde bulunduğu
durumu hissettirmek ve istediği paranın ödenmesini kolaylaştırmak için
şu cümleleri yazar: “Benim sultânım amucam lutf idüp ihsân idüp beni
bu cehennem azâbından kurtarasız. Benim dünyada sizden gayrı kimsem
yokdur. Bu kâfirlere bir gün kul olmadan ölünce sizin abd-i müşterânuz
ve kulunuz olayım. Hemân lutf edüp benüm halâs olmama sebep olasız”.
Mehmed’in ikinci mektubu da136 amcası Hacı Mustafa ile Hacı Ali ve
Baba Cafer’e hitaben kaleme alınmıştır. Mektupta mezkur kişilerden haline
merhamet göstermeleri ve kurtuluşu için bahasına yardımcı olmaları,
bunun için de Venedik’e giden Yahudiler vasıtasıyla serbest bırakılmasını
talep etmeleri ister. Ayrıca beş senedir esir olduğunu kaydettikten sonra,
kurtuluşu konusunda yardım etmelerini sağlamak için şunları yazar: “Ben
ahvâlimi evvel Hazret-i Allah’a sâniyen sizlere dimişimdir. Sizden gayrı
kimsem yokdur. Eğer siz bizim ahvâlimiz ile tekayyüd etmezsenüz bu
oğlunuz ölünce kâfirlerin ellerinde kalmak lazım gelür. Lutf idüp tekayyüd
buyurasız. Ve bizi bilüp su’âl eden ahbâba du’âlar iderim. Kâmil beş
senedir esir olalı ne gicem gicedir ve ne gündüzüm gündüzdür. Hemân
gice ve gündüz aklım ve fikrim sizinledir. Güzel başlarunuzun zekat ve
sadakalarından benim bahamı tedârük idüp beni halâs idesiz. Kâfir elinden
bir esir halâs itmenin ne kadar sevâbı var idüğü ma’lûmunuzdur. İmdi lutf
idüp beni kurtarasız”.
136

http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/imagefullscreen.htm?fs=1&imgInd
ex=1&idUa=39566&first=0&last=1#
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Mehmed’in mektubunun muhataplarına ulaşıp ulaşmadığına,
ayrıca serbest bırakılması için gerekli paranın ödenip ödenmediğine dair
şimdilik başka bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca mektubun uslubundan ve
imlasından hareketle Mehmed hakkında bazı tahminlerde bulunmak da
mümkün değildir137.

Hacca Giderken Esir Düşen Diyarbekirli İsmail Çelebi
Bir esirin kaleminden çıkan ve günümüze ulaşan bir diğer nadir
belge de Diyarbekirli İsmail Çelebi’ye aittir138. Hacca gitmek üzere bir
gemiye binen, daha Mısır’a varmadan korsan saldırısına uğrayarak esir
düşen ve kurtulduktan sonra da esaret yıllarına dair ayrıntılı bir takrir
sunan İsmail Çelebi, esaretini anlatabilen nadir esirlerdendir.
İsmail Çelebi, Diyarbekir valiliği yapan Abdipaşazâde Ali Paşa’nın139
maiyetinde bulunmuş ve 1156/1743-1744’te hacca gitmek üzere yola
çıkmıştı. Mısır’a gitmek için Trablus’ta bir Müslüman gemisine binmiş,
fakat bindiği gemi Trablus ile Sayda arasında meşhur İspanyol korsan
Andria’nın saldırısına uğramış, İsmail ile birlikte 14 yolcu korsanlara
esir düşmüş, İsmail dört sene Andria’nın gemisinde kürek mahkumu
olarak kalmıştır. 1748’de ise İngiltere kraliyet donanmasına ait bir savaş
gemisinin Andria’nın gemisine saldırması sonucu kurtulabilmiştir.
İsmail Çelebi, kurtulduktan sonra Divân-ı hümâyûn’a esaret
137

Bazı araştırmalarda mektuplarından hareketle esirlerin eğitim durumlarına dair
tahminlerde bulunulmaktadır. Buna mukabil arzuhallerde de göreceğimiz üzere, bu
mektupların esirlerin bizzat kendilerinin yazdıklarına dair elimizde sağlam deliller
mevcut değildir. Aksine Mehmed’in mektubunda ve diğer arzuhallerde, imlada ve inşada
birtakım sıkıntılar mevcutsa da, bunların resmi kaidelere uydukları, haliyle önemli
bir kısmının bu tür yazıların nasıl yazılması gerektiğini bilen birileri yani arzuhalciler
tarafından kaleme alındığını söylemek mümkündür. Arzuhallerdeki yanlış yazımların
da arzuhalcilerin inşadaki kifayetsizliklerden kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir.
Arzuhalcilerin gerekli donanıma sahip olmaları hususunda alınan tedbirlerle ilgili bk.
Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, 448.
138

İsmail Çelebi’nin esaret yıllarını anlattığı takriri için bk. BOA, A.AMD, Dosya nr.
8/58.
139

Abdipaşazâde Ali Paşa, 1737-1738’de 3 ay ve 1747-1748’de 1 yıl 7 ay olmak üzere iki
defa Diyarbakır valiliği yaptı (bk. İbrahim Yılmazçelik, “Osmanlı Hakimiyeti Süresince
Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, X/1
(Elazığ 2000), s. 248).

57

Uğur DEMİR

yıllarını anlattığı bir takrir sundu. Takrir bir korsan gemisindeki esirin
neler yaşadığına ve nasıl kurtulduğuna dair ayrıntılı bilgiler ihtiva eder.
Bu minvalde takrirde öncelikle Andria’nın aslen İspanyalı olduğu ve
aralarındaki husumet yüzünden özellikle İngiliz gemilerine saldırdığı,
bunun üzerine İngilizlerin durumu krallarına şikayet ettikkleri, kralın da
Andria’yı yakalamak üzere bir savaş gemisi gönderdiği, savaş gemisinin
kaptanına da “ya başın ya başı” emrini verdiği bilgisi verilir. Devamında
İngiliz savaş gemisinin Andria’nın Silifke ile Akliman arasında olduğunu
haber aldığı ve hemen harekete geçtiği ve korsan gemisini sabaha karşı
Silifke yakınlarında yakaladığı belirtilir. Takrirde rapor edildiğine göre
İngiliz savaş gemisi geldiğinde korsan gemisinde 68 Müslüman esir
bulunmaktaydı ve Andria da ağır bir şekilde hastaydı. Sabahın ilk
ışıklarıyla korsan gemisinde bir koşuşturmaca başladı ve esirler de bunun
İngiliz savaş gemisi yüzünden olduğunu haber aldı.
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İsmail Çelebi’nin anlattığına göre savaş gemisi 20 çift kürekliydi
ve her bir küreği altışar adam çekmekteydi. İngiliz gemisi hemen korsan
gemisi üzerine hamle etti, fakat başlarda zürgârın da avantajıyla Andria
başarılı bir mücadele verdi. Mücadelenin ilerleyen safhasında rüzgâr
kesildiğinden korsan gemisi de hareket kabiliyetini kaybetti. Karşılıklı
top atışlarında İngiliz savaş gemisinin üstünlüğü artık kesinlik kazandı
ve mücadelenin sonucunu savaş gemisinin isabetli top atışları tayin etti.
İngiliz gemisinden atılan toplar önce korsan gemisinin çarmıhına, sonra
baş direğine daha sonra da Andria’nın bulunduğu yere isabet etti. Ateşli
silahların üstünlüğü karşısında aciz kalan Andria ve mürettebatı, korsan
gemisindeki parayı da yanlarına alarak filika ve küçük kayıklarla kaçtılar.
Kaçarken de gemilerini ateşe vermek istediler, fakat gemideki Yahudi
esirlerden birinin bunu fark etmesi üzerine başarılı olamadılar. İngiliz savaş
gemisi de korsanların peşine düştü, iki filika ile kaçanları, yanlarındaki
bir sandık dolusu altın ve sekiz-on kise akçeyle birlikte yakaladı; ancak
Andria, iki sandık dolusu altın ile kaçmayı başardı. Bu arada içindeki
esirlerle birlikte sağlam bir şekilde ele geçirilen korsan gemisi İngiliz savaş
gemisinin “yedeğinde” Silifke Limanı’na getirildi.

Takrirde Andria’nın ne kadar tehlikeli bir korsan olduğuna dair de
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şu bilgiler verilir: “Biz altmış sekiz aded ehl-i İslâm idik, içimizde beş
altı senelik esîr var idi. Mesfûr korsan bizi aldığı vaktden beru yalnız o
sene on sekiz müslümân sefînesi alup bu sene dahi dört kıt’a pirinç yüklü
Mısır tüccârı sefînesi ahz eylemişdir. O zemândan bu âna gelince görüp ve
görmedigim sefâin-i müslimîn katî vâfir olup ve aralıkda aldığı ada keferesi
sefînelerinin nihâyeti yokdur ancak anların akçe ve zahîrelerini alup
kendülerini ve sefînelerini ıtlâk eyler idi. Ve biz mahbûs olalı yüz mikdârı
Müslümânı satmışdır ve katî vâfir akçesi var idi”. İsmail Çelebi, Andria’nın
yakalanamamasını onun başkalarından yardım almasına ve diğer meşhur
korsanlarla birlikte hareket etmesine bağlamakta, bu minvalde Garilo
ve Cüvan adlı iki namlı korsanın ismini vermektedir. Ayrıca Andria’nın
kalyonunun üst lombarında 20 kadar top imal edilebildiğini ve 160’tan
fazla mürettebatı bulunduğunu, her sene bir defa Malta’ya giderek
ganimetini sattığını rapor eder140.

Sicilya’dan Mektup Var!
7 Nisan 1740’ta Osmanlı İmparatorluğu’nun Sicilyateyn ile
dostluk antlaşması imzalaması burada bulunan Osmanlı esirlerini de
ümitlendirdi141. Bu ümidin bir tezahürü olarak adada esir olan bulunan
Osmanlı vatandaşları, Divân-ı hümâyûn’a topluca 28 S 1154/15 Mayıs
1741 tarihini taşıyan bir mektup gönderdiler.
Mektupta öncelikle Cezayir ile Sicilya arasında imzalanacağını
haber aldıkları antlaşmadan dolayı çok memnun olduklarını ve her daim
padişaha duada bulunduklarını ifade edilir. Daha sonra Sicilya’da 600
Osmanlı vatandaşı esir bulunduğunu, bunların 500’ünün çekdirmede,
140

İsmail Çelebi’nin raporunda da kaydedildiği üzere Avusturya Veraset Savaşı’nın
devam ettiği 1740’larda özellikle Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerinde büyük bir
artış oldu. Bu yüzden Humbaracı Ahmed Paşa ile İbrahim Müteferrika, Akdeniz’deki
korsanlığın önüne geçmek için bazı önerilerde bulundular. Ayrıca kaptanıderyalara
Akdeniz’deki korsanlığın önününün alınması için birçok emir gönderildi. İstanbul’daki
Avrupalı elçiler de birbirleri aleyhinde şikâyetlerde bulundular. Bu gelişmelere dair bk.
Uğur Demir, Osmanlı Hizmetinde Bir Mühtedi: Humbaracı Ahmed Paşa, İstanbul 2015, s. 9597. Ayrıca bk. İdris Bostan, “Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi”, Türkler
ve Deniz, ed. Özlem Kumrular, İstanbul 2007, s. 29-46.
141

1740 Osmanlı-Napoli Antlaşması ve bunun arka planı hakkında bk. Uğur Demir,
Humbaracı Ahmed Paşa, s. 82-83.
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100’ünün ise ada içinde “der-zincir” olduğunu; 600 esirden şimdiye
kadar 63 kadarının İstanbul’a gönderildiğini, geri kalanının ise esaret
hayatına devam ettiğini; geride kalanların tamamının Cezayirli, Tunuslu
ve Trabluslu olduğu kaydedilir. Dostluğu bir gereği olarak kendilerin de
serbest bırakılmasını rica ederek mektuba son verilir142.

Esarete Dair Önemli Bir Kaynak: Arzuhaller

60

Osmanlılarda en tabi hak arama yollarından biri, yetkili makama
arzuhal sunmaktı. Arzuhaller en üst merci olan Divân-ı hümâyûn’a ve
bizzat padişaha sunulduğu gibi, sadrazamlara veya eyaletteki görevlilere
sunulabiliyordu. Bu hakka, bütün Osmanlı tebası yanında, bir şekilde
Bâbıâli ile irtibatta olan diğer ülkelerin vatandaşları da sahipti. Bu sayede
bugün elimizde neredeyse her konuya dair binlerce arzuhal ulaşabildi143.
Bunların birkısmı ya farklı ülkelerde esir olanlar ya da esaretten kurtulanlar
veya esirlerin yakınları tarafından kaleme alınan arzuhallerdir. Biz burada
yalnızca esir Osmanlı vatandaşları ile ilgili arzuhaller üzerinde duracağız.
Esir arzuhalleri, diğer arzuhallerle benzer diplomatik özellikler taşır.
Bu minvalde padişaha sunulanlarda elkab kısmı “Devletlü ve merhametlü
ve azametlü pâdişâh-ı âlem-penâh hulledallahu hilâfetiha ilâ-yevmü’ddîn hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnlarına yüzler sürdüğümüzden sonra
Hakk Subhanehu ve Te’âlâ hazretleri pâdişâhımızın hüsn-i nazârını fukarâ
ve zu’efâ üzerinden yevmen fe yevmen ziyâde eyleye, âmîn, bi-hürmet-i
seyyide’l-mürselîn”144 şeklinde; sadrazama sunulanlar da ise, “Devletlü,
inâyetlü, merhametlü, şefkatlü sultânım hazretleri sağ olsun”145, “Devletlü ve
142

BOA, C.HR, nr. 79/3931.

143

Arzuhal hakkında bk. Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, 447-448; Mübahat S.
Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Ankara 20133, s. 303-315; Halil İnalcık,
“Şikâyet Hakkı: Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzar’lar”, Osmanlı Araştırmaları, VII-VIII (İstanbul
1988), s. 33-45. 18. Yüzyılda Osmanlı tebaası kadınların kaleme aldıkları 40 arzuhalin
diplomatik olarak incelenmesi için bk. Ensar Köse, “Osmanlı Devleti’nde Kadınların
Hak Arama Kültürü”, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi 13-14 Mayıs 2016-İstanbul,
II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, I, ed. Fethi Gedikli, İstanbul 2016, s. 291-321.
144

BOA, C.BH, nr. 105/5076. Padişaha sunulan arzuhallerin elkab kısımları hakkında
bk. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 303-304.
145

BOA, A.DVN, Dosya nr. 245/60.
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merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun”146, “Devletlü ve sa’âdetlü sultânım
tezâyüd-i tûl olsun”147, “Sa’âdetlü ve mürüvvetlü sultânım mazarratdan
sâlim olsun”148, “Devletlü ve sa’âdetlü sultânım hazretleri sağ olsun”149,
“Devletlü, inâyetlü sultânım hazretleri sağ olsun”150, “Devletlü ve inayetlü ve
fukarâya merhametlü efendim sultânım hazretleri sağ olsun”151, “Devletlü ve
sa’âdetlü ve fukarâya merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun”152, “Devletlü,
mürüvvetlü sultânım hazretleri huzûrlarına arz olunur”153, “Devletlü,
sa’âdetlü, merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun”154, “Devletlü ve sa’âdetlü
ve inâyetlü, merhametlü, adâletlü sultânım hazretleri sağ olsun”155, “Hakk
subhanehu ve te’âlâ hazretleri devletlü, inâyetlü velî-ni’metim sultânım
hazretlerinin vücûd-ı pür-cûdların hatâlardan masûn ve mahfûz eyleyüp
makam-ı âlîlerinde dâim ü sâbit ve ber-karâr eyleye, âmîn! Yâ Rabbü’l-âlemîn
ve bi-hürmeti’l-mürselîn!”156 şeklindedir.
Yine bu anlamda tavzih-meram, tebyin-i istihkak, hatime ve
arzuhali verenin ismi kısımları da diğer konularda kaleme alınan
arzuhallerle benzerlik arz eder. Bu durum esir arzuhallerinin tarihsiz
olması noktasında da aynıdır. Özellikle son özellik yüzünden arzuhallerin
tarihlendirilmesinde ciddi sıkıntılar mevcuttur.
Esir arzuhallerini sunan kişilerin ait olduğu toplumsan sınıf (askerî146

BOA, A.DVN, Dosya nr. 259/64; A.DVN, Dosya nr. 259/14; A.DVN, Dosya nr.
409/46; A.DVN.MSR, Dosya nr. 1/10; A.DVN, Dosya nr. 842/43; A.DVN, Dosya nr.
842/43; A.DVN, Dosya nr. 1894/19; A.RSK, Dosya nr. 376/16; A.RSK, Dosya nr.
1161/29; A.RSK, Dosya nr. 1309/57; C.SM, nr. 16/847; AE.SMHD.I, nr. 253/20613.
147

BOA, A.DVN, Dosya nr. 253/29.

148

BOA, A.DVN, Dosya nr. 253/90

149

BOA, A.DVN, Dosya nr. 264/55; A.DVN, Dosya nr. 266/28; A.DVN, Dosya nr.
375/23; A.DVN, Dosya nr. 475/32; A.DVN, Dosya nr. 841/43; A.DVN, Dosya nr.
890/22; İE.HR, nr. 6/618.
150

BOA, A.RSK, Dosya nr. 1161/90.

151

BOA, A.DVN, Dosya nr. 409/74.

152

BOA, A.DVN, Dosya nr. 858/29.

153

BOA, A.DVN, Dosya nr. 475/32; A.DVN, Dosya nr. 854/84.

154

BOA, A.DVN, Dosya nr. 612/5; A.DVN, Dosya nr. 892/45.

155

BOA, C.ADL, nr. 5/299.

156

BOA, A.DVN, Dosya nr. 756/69.
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reâyâ), cinsiyetleri ve milliyetleri157 gibi gruplara göre veya esir düştükleri
yerlere veya diplomatik özelliklerine göre tasnif etmek mümkündür. Buna
mukabil özellikle askerî sınıftan158 olanlar ile reâyâdan159 olan esirlerin
arzuhalleri birçok açıdan birbirinden farklılık arz eder. Nitekim askeri sınıf
arzuhalleri, devletle ilgili boyutunun daha fazla olması ve devlet dairelerinde
daha fazla kaydının bulunması hasebiyle, reâyâ tarafından sunulan arzuhallere
nazaran daha fazla muameleyi ihtiva eder. Buna mukabil, vakıfla veya
herhangi bir gelirle ilgili sıkıntı yaşanmadığı taktirde reâyânın sunduğu esir
arzuhalleri üzerinde daha az muamele kaydı bulunur. Askerî sınıfın sunduğu
arzuhalleri, muamelelerde çoğunlukla tarih bulunduğu için, tarihlendirmek
daha kolaydır. Ayrıca devletin esirlik meselesine yaklaşımını anlama adına
askerî sınıfa ait arzuhallerdeki muamele kayıtları daha fazla veri ihtiva eder.
Bununla birlikte reâyâya ait arzuhaller de, neredeyse başka hiçbir kaynakta
bulamacağımız sessiz bir tarihin kapılarını araştırmacılara açar. Biz burada
genel olarak kronolojik bir sıra takip edecek, fakat arzuhalleri esirler adına
sunulanlar ve esirlerin sunduğu şeklinde iki gruba ayırarak ele alacağız.

Esirler Adına Kaleme Alınan Arzuhaller
Yukarıda da ifade edildiği üzere 1683-1699 yılları arasında devam

eden savaşlar, 18. yüzyılın hemen başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun
yoğun bir şekilde esirlik meselesi ile ilgilenmesini gerektirdi. Zira
savaşların hemen ardından Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya ile

barış antlaşmalarının imzalanmasıyla birlikte esirlerin serbest bırakılması

veya mübadele edilmesi de gündeme geldi160. Bu minvalde Malta ile de
157

Burada “millet” ırkî bir tasnifi değil, Osmanlı millet sistemindeki tasnifi ifade
etmektedir.
158

Osmanlılarda askerî sınıfına kimlerin dahil olduğuna dair bk. Halil Sahillioğlu,
“Askerî”, DİA, III, 488-489.
159

Osmanlılarda reâyâ kelimesinin kullanımı ve kimleri kapsadığı hakkında bk. Mehmed
Öz, “Reâyâ”, DİA, XXXIV, 490-493.
160

Barış antlaşmalarından sonra esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili
uygulamalara bazı misaller için bk. BOA, Mühimme Defteri, nr. 111, s. 1, hk. 1-2; nr.
111, s. 71, hk. 241; nr. 111, s. 260, hk. 909-912; nr. 111, s. 544, hk. 1900. Esirlerin
serbest bırakılması gündeme gelince Osmanlı topraklarında Avusturya vatandaşı
esirlerin sayısının da tespit edilmesi için listeler oluşturuldu. Bu minvalde oluşturulan
listeler için bk. Mühimme Defteri, nr. 111, s. 738-751.
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esir takası arttı. Yakınlarını esaretten kurtarmak isteyenler bunu bir fırsat
bilerek Divân-ı hümâyûn’a arzuhaller sundular.

Divân-ı hümâyun’a arzuhal sunanlardan biri mîrî kalyon leventlerinden

Mustafa idi. Mustafa, 21 senedir Malta’da esir bulunan kardeşi Hasan’ın
kurtarılması için müracaat etti. Bunun için Mehmed Hoca Kalyonu’nda
bulunan Nikola adlı bir esirle kardeşi Hasan’ın takas edilmesini talep etti.
Mustafa’nın bu talebi, ancak belli şartlar sağlandıktan sonra mümkün
olabilirdi. Nitekim kaptanıderyaya yazılan fermanda, şayet Nikola ileri
gelenlerden, kaptan veya zabit olmayıp da “âdî esîr” ise Hasan ile takas
edilebileceği bildiriliyor ve bunun için kaptanıderyadan bir arz kaleme alması
isteniyordu161.
Barış antlaşmaları gereği esir mübadelesini fırsat bilerek yakınlarını
esaretten kurtarmak için arzuhal kaleme alan bir diğer kişi Mehmed’di.
Mehmed, Venedik’e esir düşen eşi ve çocuklarının takas yoluyla
kurtarılması için Divân’a arzuhal sundu. Arzuhalde “ehl ü iyâlini tahlîs
için” Tersane-i âmire’de olan Venedik esirleriyle takas edilmesini talep etti.
Mehmed’in bu talebi olumlu karşılandı ve kaptanıderyaya, Mehmed’in
ailesinin serbest bırakılması için gerekeni yapması bildirildi162.
Ahmed adlı biri de 21 Eylül 1694’te Sakız’ın işgali sırasında Venedik
donanmasına esir düşen oğlu Mustafa’nın kurtarılması için 1703’te Divân’a
arzuhal sundu. Arzuhalde oğlunun hâlâ hayatta olduğunu haber aldığını
bildirdi. Bu da esir olmasına rağmen oğlundan bir şekilde haber almaya
devam ettiğini gösterir. Ahmed’in müracaatı üzerine kaptanıderyaya,
Mustafa’nın Venedik ile esir mübadelesi sırasında takas edilmesi yönünde
emir verildi163.
Ahmed adındaki başka biri de 15 senedir Venedik’te esir olan

kardeşi firkate kaptanlarından Hasan’ın kendi imkanlarıyla kurtulmasına
imkanı bulunmadığını, bu yüzden esir takas edilirken kardeşinin de
161

BOA, Mühimme Defteri, nr. 111, s. 21, hk. 47, Evâhir-i Z 110/19-29 Haziran 1699.

162

BOA, Mühimme Defteri, nr. 114, s. 9, hk. 26, Evâil-i L 114/18-28 Şubat 1703.

163

BOA, Mühimme Defteri, nr. 114, s. 86, hk. 379, Evâsıt-ı Za 114/28 Mart-7 Nisan
1703.
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bunlar arasına dahil edilmesini bildiren bir arzuhal kaleme aldı. Konu
Divân’da görüşüldü, talep olumlu karşılandı ve kaptanıderyaya Hasan’ın
da mübadele edileceklere yazılması bildirildi164.
Esir olan yakınlarını kurtarmak için sonraki senelerde de Divân’a
arzuhal sunuldu. Bu minvalde Hatice adlı bir kadın, Fatma adlı kızının
esirlikten kurtulması için arzuhal verdi. Arzuhalde kaydedildiğine göre
İstanbullu olan Hatice, divan çavuşlarından Hamza vasıtasıyla kızı
Fatma’nın daha önce esir olduğu bahanesiyle Sakız’da satıldığını ve hâlâ
orada yaşadığını öğrendi. Yine Hamza vasıtasıyla kendisine kızı tarafından
yazıldığı iddia edilen bir mektup da gönderildi. Bunun üzerine kızının
hayatta olduğunu öğrenen Hatice, Fatma’yı esaretten kurtarmak için onu
satan adamın Hamza Çavuş vasıtasıyla İstanbul’a getirilmesini talep etti.
Hatice’nin talebi olumlu karşılandı ve “Mûcebince ihzârlarıçün hüküm
buyuruldu”165.
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Yakınlarını esaretten kurtarmak isteyenler yanlızca esir
mübadelesinden istifade etmek isteyenler değildi. Nitekim Kasım,
Mehmed ve Emine, babaları Kapıcıbaşı Osman Ağa’nın kurtarılması
için sadrazama bir arzuhal sundular. Arzuhalde babalarının daha evvel
Tunus ileri gelenlerinin bazıları tarafından Cezayir ile Tunus idarecileri
arasındaki ihtilali sonlandırmak üzere gönderilmesinin talep edildiği;
talep üzerine babalarının önce Tunus’a gittiğini ve buradaki sıkıntıları
hallettiğini, bu gerekçeyle de Tunus Beyi Mehmed Bey tarafından 4 bin
kuruşla taltif edildiğini; babalarının ise Cezayir’e gideceği için parayı Tunus
beyine emaneten bıraktığını, fakat gemiyle Cezayir’e giderken İspanyol
gemilerinin saldırısına uğradığını ve esir edildiğini yazdılar. Ayrıca Osman
Ağa’nın yedi sekiz senedir ağır bir esaret hayatı yaşadığını, kendilerinin
de oldukça zor duruma düştüklerini belirttiler. Bu vesileyle ya babalarının
kurtarılması için fidyesinin ödenmesini, ya da Tunus beyinde kalan 4 bin
kuruşun alınması için kendilerine yardım edilmesini talep ettiler.
Osman Ağa’nın çocuklarının talebi sadrazam tarafından olumlu
karşılandı ve kaptanıderyadan bu hususta bilgi talep edildi. Kaptanıderya da
164

BOA, Mühimme Defteri, nr. 114, s. 86, hk. 379, Evâil-i Za 114/19- 29 Mart 1703.

165

BOA, A.DVN, Dosya nr. 842/30.
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ağanın çocuklarının yazdıklarının doğruluğunu tasdik etti ve İstanbul’daki
Tunus beyinin vekiliyle konuyu müzakere ettiğini bildirdi. Ayrıca vekilin
sorunun çözümü için Tunus beyine bir ferman gönderilmesinin yeterli
olacağını kaydettiğini yazdı. Bunun üzerine Tunus beyine konuyla ilgili bir
emir gönderildi166.
Türk esirlerin kurtarılması için yalnızca Osmanlı yetkilileri ve esir
yakınları gayret göstermiyordu. Bunun yanında siyasî ahvalin gerektirdiği
durumlarda Avrupa elçileri de bu minvalde önemli vazifeler ifa ediyorlardı.
Nitekim İstanbul’daki Fransa Elçisi Marki de Bonnac, birçok Müslüman
esirin halâsına vesile oldu167. Bonnac’ın kurtarılması için çabaladığı
esîrelerden biri de Giritli Ayşe idi.
Ayşe, bazı Müslümanlarla birlikte Avusturya şaykasına binmiş,
yolda şayka korsan saldırısına uğramış ve gemidekilerle birlikte Malta’ya
götürülerek burada esir edilmişti. Adadaki Müslüman esirler, Ayşe’nin
ahvaline acıyarak onun serbest bırakılması için baha biçilen 700
kuruşa kefil olduklarını tercümanları Daviolu Jozef vasıtasıyla adadaki
yetkililere bildirmişlerdi. Bunun üzerine Ayşe serbest bırakıldı ve adadan
kurtulduktan sonra esir Müslümanlara 200 kuruş gönderdi, fakat bir süre
sonra ortadan kayboldu. Bu yüzden Malta’da Ayşe’ye kefil olan Müslüman
esirler zor duruma düştü, yine tercümanları Jozef vasıtasıyla Bonnac’a
müracaat ederek, müşkil durumlarını anlattıkları mahzarlarının sadrazama
166

BOA, A.DVN, Dosya nr. 245/60. Tunus beyine ve dayısına gönderilen ferman için
bk. Mühimme Defteri, nr. 111, s. 304, hk. 1070, Evâil-i Z 1111/20-30 Mayıs 1700.
167

Bonnac’ın Bâbıâli ile yazışmalarını ihtiva eden bir mecmuada bu hususta birçok mektup
mevcuttur (bk. İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. o. 34’te Kayıtlı Fransa’nın
İstanbul Elçisi Marquis de Bonnac’ın Osmanlı Bürokrasisi İle Yazışmalarını İhtiva Eden
Bir Mecmua (1716-1724), haz. Eray Akçay, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2014, s. 18, 60-62, 67, 73). Bonnac’ın Osmanlı
vatandaşlarının esaretten kurtarılması için çabalamasında 1718’de imzalanan gizli
ve şifahi bir antlaşmanın rolü büyük olsa gerektir. Zira bu antlaşmaya göre, Kamame
Kilisesi’nin tamiri için Fransa’ya izin verilmesi karşılığında Fransa da Osmanlı vatandaşı
150 Müslüman esirin kurtarılmasını sağlayacaktı (Târîh-i Râşid ve Zeyli, II, 1150-1151).
Bonnac, bu antlaşma gereği ilk olarak 1720’de 80 Müslüman esirin kurtarılarak gemiyle
İstanbul’a getirilmesini sağladı. Bu esirler sadrazam sarayına getirildi ve her birine hilat
giydirildi. Ayrıca Fatma Sultan, bunların her birine 12’şer guruş, Sadrazam İbrahim Paşa
ise 8 guruş bahşiş verdi. Ayrıca memleketlerine gidene kadar İstanbul’da ağırlanmaları
yönünde de fermân yayınlandı (Târîh-i Râşid ve Zeyli, II, 1181).
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ulaştırılmasını istediler. Bonnac da mahzarlarla birlikte Bâbıâli’ye bir
takrir sundu ve gelişmeleri rapor etti168.
Daha sonraki dönemlerde de Fransa elçileri Osmanlı esirlerinin
Malta’dan kurtarılması için tavassutta bulundular. Bu minvalde 17471755 yılları arasında İstanbul’da elçi olarak bulunan Desalleurs, Mustafa
Paşa’nın esaretten kurtarılması için ciddi bir çaba sarf etti.
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Desalleurs, Mustafa Paşa’nın Malta’dan kurtarılması için Fransa
kralının tavassutta bulunmasını sağladı. Kral, Malta granmastoruna
Mustafa Paşa’nın serbest bırakılması için ricada bulundu ve bu talebi
olumlu karşılandı. Paris’e adada bulunan Fransa maslahatgüzarının paşayı
bir gemiye bindirerek İstanbul’a göndermesine izin verildiği bildirildi. Buna
mukabil elçinin iddia ettiğine göre Mustafa Paşa, adadan ayrılmamakta
inat etti. Dahası adadaki esir Müslümanların tertip ettiği büyük bir isyana
da önayak oldu. Paşayı linç edilmekten adadaki Fransa maslahatgüzarı son
anda kurtardı ve onu gizli bir yere sakladı. Fransa kralı da paşanın bir an
önce adadan kurtarılması için özel bir gemi gönderdi. Sonraki günlerde de
bu hususta diplomatik temaslarda bulunmaya devam etti169.

Esir/Esire Arzuhalleri
Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıldaki savaşların her türlü
sıkıntısını miras alarak 18. yüzyıla savaştan uzak olarak girdi170. 17.
Yüzyıldan devralınan sıkıntılardan biri de esirler/esireler meselesiydi. Bu
hususta Bâbıâli, bir taraftan esirlerin/esirelerin kurtarılmalarıyla, diğer
taraftan da kurtulanların problemlerinin halliyle uğraşmak zorunda kaldı.
Bu durum esaretnâme türünün en iyi bilinenlerinden birini kaleme alan
Hasan Esirî tarafından şu şekilde izah edilir: “Ve ol vakit ki Belgrad ve
Niş alındı, Rûmili ve Anatolı eyâletleri ve niçe sancaklar bile ma’an olup
168

BOA, İE.HR, nr. 17/1581.
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Mustafa Paşa’nın kurtarılması hususunda Fransa’nın gayretlerine dair Desalleurs’un
Bâbıâli’ye sunduğu takrir için bk. BOA, C.HR, nr. 153/7627, 4 L 1162/17 Eylül 1749.
170

Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyıla savaştan uzak olarak girmesine rağmen korsan
saldırıları devam etti ve bu saldırılar yüzünden birçok tebaası esir düştü. 1700’lerin hemen
başında artan korsan saldırıları karşısında alınması gerekli tedbirlere dair kaptanıderyaya
gönderilen fermanlar için bk. BOA, Mühimme Defteri, nr. 111, s. 545, hk. 901-902.
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ekser-i zu’amâ ve sipâh şehîd ve esîr olmalarıyla iyi ze’âmet ve timarları
erbâb-ı devlet evlâd ve etbâ’larına ve akrabâlarına alup sâhib-i devlete
öyle ta’rîf idüp i’timâd itdirmişler ki, ’Esîr olup çıkanlara aslâ ze’âmet ve
timar virilmeyüp ve esâme da’vâ idenlerin esâmîsi tashîh olunmasun! Zîrâ
anlar esîrlikde gözleri korkmuşdur. Asker içinde bulunmaları iyi değildür’
diyü aslâ bir esîri sarây kapusından içerü komazlardı”171. Bu meseleler ve
bunlara bulunan hal çareleri en iyi esir/esire arzuhalleri vasıtasıyla takip
edilebilir172. Aşağıda bu arzuhaller tarih sırasıyla askerî ve reâyâ sınıfından
olmalarına göre ele alınacaktır.

Askerî Sınıftan Olan Esirlerin Arzuhalleri
Askerî sınıftan olup da 17. yüzyıldaki savaşlarda esir düşen ve
sonra kurtulanlardan biri Mısır gureban zümresine mensup Kara Ali
idi. Ali, sadrazama sunduğu arzuhalinde 1683’teki Viyana kuşatmasında
esir düştüğünü ve 17 senedir de esarette kaldığını, bu süre zarfında asla
“İslâmdan dûr” olmadığını, Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasından
sonraki esir takası sayesinde de esirlikten kurtulduğunu anlatır. Yine bu
minvalde esaretten döndükten sonra Mısır gureban zümresine 9 akçe ulufe
ile tayin edilmesini talep ettiğini bildirdi ve bununla ilgili Mısır valisine bir
ferman gönderilmesini talep etti. Ali’nin arzuhali üzerine sadrazam, esir
olup olmadığının bağlı bulunduğu ocaktan sorulmasını, şayet yazılanlar
doğru ise taleplerinin yerine getirilmesi yönünde Mısır valisine emir
gönderilmesini buyurdu173.
Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda esir düşen binlerce
askerden biri de Mehmed idi. Cebecilere mensup olan Mehmed, 1688’de
Belgrad’ın Avusturyalılar tarafından işgal edilmesinde esir düşmüş ve
171

Hasan Esîrî’nin Mi’yârü’d-Düvel ve Misbârü’l-Milel İsimli Tarih ve Coğrafya Eseri (İncelemeTranskripsiyon), haz. Göker İnan, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2017, s. 1421. Hasan Esîrî, burada sanki esir
arzuhallerinin devlet ricali tarafından gündeme alınmasında kendisinin girişimlerinin
bir dönüm noktası olduğunu ihsas ettirir. Buna mukabil bu tür arzuhallere daha 17.
yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır.
172

Bu hususta şer’iye sicilleri, mühimme, ahkam ve şikayet defterlerinin de önemleri
inkar edilemez.
173

BOA, A.DVN, Dosya nr. 259/64.
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esaretten ancak Elçi İbrahim Paşa’nın174 yardımıyla kurtulabilmişti.
Kurtulduktan sonra sadrazama sunduğu arzuhalde nasıl esir olduğunu
kısaca anlattıktan sonra, eski vazifesine tekrar getirilmesini talep etti.
Mehmed’in talebi ve esirliği ile ilgili yazdıklarına dair önce Serçeşme
Hacı Mehmed’den bilgi istendi. Hacı Mehmed, konu ile ilgili yazdığı
arzda Mehmed’in iddialarının doğru olduğunu bildirdi ve bunun üzerine
Mehmed eski görevine tayin edildi175.
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Mehmed adlı başka bir Osmanlı askeri de Viyana hezimetinden
sonra esir düştü. 27 Ekim 1683’te Estergon Kalesi’nin Leh Kralı Jan
Sobieski tarafından işgal edilmesi176 sırasında esir olan Mehmed, 1700’ün
hemen başında esaretten kurtuldu. Diğerlerinde olduğu üzere Mehmed’in
esaretten sonraki en büyük sıkıntısı daha önceki timar gelirlerinin tekrar
kendisine verilmesiydi. Bunun için, sadrazama nasıl esir olduğunu
hulasaten anlattığı ve timarlarının iade edilmesini talep ettiği bir arzuhal
sundu. Bunun üzerine timar kayıtları incelendi, Mehmed’in arzuhalinde
yazdıklarının doğru olduğu anlaşıldı ve Mehmed’e yeniden timar tahsis
edilmesi yönünde karar alındı177.
Şahin adlı Osmanlı askeri de 2 Eylül 1686’da Avusturya ordusu
tarafından işgal edilen Budin Kalesi’nde178 esir düştü ve ancak 1700’lerin
hemen başında esaretten kurtulabildi. Kurtulduktan sonra, esir olmadan
önce zeamet olarak tasarruf ettiği Aydos ve Şemen kazalarına gitti, fakat
buradaki gelirlerinin kaza sakinlerinden Durak adlı biri tarafından tahsil
edilmeye başladığı gördü. Şahin her ne kadar gelirinin iade edilmesini istedi
ise de, Durak “şirrete süluk” eylemekten geri durmadı. Bu yüzden Şahin,
sadrazama hitaben bir arzuhal kaleme alarak bu vesileyle hem esaretini
anlattı hem de zeamet gelirinin iade edilmesi için mahkemeye çıkarılmayı,
şayet Durak bölgedeki kadı huzuruna çıkmamakta ısrar ederse davanın
174

İbrahim Paşa, Karlofça Antlaşması’ndan sonra Avusturya ile münasebetlerin yeniden
tesisi için elçi olarak Viyana’ya gönderildi.
175

BOA, İE.HR, nr. 6/618, 1 R 1112/16 Ağustos 1700.
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Geza David, “Estergon”, DİA, XI, 440.
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BOA, A.DVN, Dosya nr. 259/14.
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Geza David, “Budin”, DİA, VI, 345.
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Divân-ı hümâyun’da görülmesini talep etti. Bunun üzerine “Mûcebince
şer’le sâbit olan hakkın edâda te’allül eder ise ihzârıçün hükm-i hakanî”
buyuruldu179.
Askerî sınıfa mensup olan Ali ise 1688’de İstolnibelgrad
Muharebesi’nde Avusturya’ya esir düştü. Yaklaşık 23 yıl esaret hayatı
yaşayan Ali, bu süre zarfında diğer Müslüman esirlerin huzurunda
bir hristiyan kadınla evlendi, onun Müslüman olmasına vesile oldu ve
kadından çocuğu doğdu. Daha sonra bir şekilde ailesinin ve kendisinin
esaretten kurtulmasını sağladı ve memleketine döndü, fakat Maçun
voyvodası gayrikanuni bir şekilde Ali’nin eşini sahiplendi. Bunun üzerine
Ali de Divân’a bir arzuhal sundu. Arzuhalde, diğerleri gibi esaretini
anlattıktan sonra, nikahlı eşinin kendisine geri verilmesine dair Babadağı
valisine bir ferman gönderilmesini talep etti ve onun bu isteğine olumlu
cevap verildi180.
17. yüzyılın sonlarında esir düşüp, 18. Yüzyılın başlarında esaretten
kurtulan ve bize arzuhali ulaşan bir diğer askerî sınıf mensubu da Yusuf
idi. II. Mustafa’nın 1695’teki Lipova seferine Mısır gönüllü askerleri
arasında katılan Yusuf, bu savaşta Sirem’de Sırplara esir düştü. Esarette
üç dişini kaybetti, bir sene domuz çobanlığı yaptı, bir sene bağda görev
aldı. Cuma günleri serbest dolaşmasına izin verildi, fakat çalışmaları
karşılığında kendisine herhangi bir para ödenmedi. Bunun üzerine Yusuf
da sadrazama hitaben bir arzuhal kaleme alarak, yaptığı işler karşılığında
kendisine para ödenmesini talep etti. Bunun üzerine, iddia edilenler tetkik
edildikten sonra şayet arzuhalde yazılanlar doğru ise gerekli ödemenin
yapılmasını sağlaması yönünde Mısır valisine ferman gönderildi181.
Kendisi askerî sınıfa mensup olmasa da bir paşazâde olan Mehmed
de Viyana hezimeti sonrasında esir düşenler arasındaydı. Arzuhalinde
ifade edildiğine göre babası Mehmed Paşa ile birlikte esir düşmüş ve 13
yıl esarette kalmıştı. 13 sene sonra bir şekilde halâs oldu ve Bosna’ya geri
döndü. Ancak döndüğünde kendisini büyük sıkıntılar bekliyordu. Nitekim
179

BOA, A.DVN, Dosya nr. 253/29.
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BOA, A.DVN, Dosya nr. 475/32.
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BOA, A.DVN.MSR, Dosya nr. 1/10.
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babası esir düşünce bütün malvarlığı kassam tarafından müsadere
edilmişti. Ayrıca mirasın takipçisi olan amcası Ali de vefat etmişti. Bu
yüzden babasının mallarına başkaları sahip olmuştu. Mehmed, kassam
defterine göre ve hayattaki şahitlerin de dinlenmesiyle babasının mirasının
kendisine iade edilmesi için bir hukuk mücadelesi başlattı. Bu minvalde
esaretini ve miras meselesini anlattığı bir arzuhal yazdı. Arzuhali cevapsız
bırakılmadı ve sadrazam Mehmed’in miras meselesinin mahallinde kadı
huzurunda bir karara bağlanmasını buyurdu182.
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Askerî sınıftan olmasa da askerîzâde olan ve elimize ilginç bir
esaret arzuhali ulaşan bir diğer kişi Yusuf’dur. Yusuf, aslen Estergon
Kalesi sakinlerinden iken babasının vazifesi icabı Budin Kalesi’ne geldi.
2 Eylül 1686’da Budin’in Avusturya tarafından işgalinde burada bulunan
Yusuf, savaşta babası Ali Odabaşı’yı şehid verdi ve kendisi de esir düştü.
Esir düştüğünde daha 7-8 yaşlarındaydı. Viyana’dan 300 saat daha uzağa
götürüldü ve burada 1719’a kadar esir kaldı. Bu süre zarfında evlendi ve
bu evlilikten dördü erkek birisi kız toplam beş çocuk sahibi oldu. Yusuf’un
hayatı 1719 yılında aldığı bir haberle tamamen değişti. Çünkü Pasarofça
Antlaşması’nı teslim etmek üzere Viyana’ya Osmanlı elçisi olarak İbrahim
Paşa’nın geldiğini haber aldı183. Bunun üzerine kendi ifadesiyle, çocuklarını
bırakarak “dağdan dağa çıplak ve urbân ve aç ve susus firâr eyleyüp elçi paşa
hazretlerinin” yanına geldi. İbrahim Paşa, Yusuf’u yanında Belgrad’a kadar
getirdi, ancak burada Avusturyalı yetkililerin itirazı ile karşılaştı. Bu yüzden
Yusuf, elçiden izin alarak firar etti ve dağları aşarak Sofya’da tekrar İbrahim
Paşa’ya yetişerek kesin bir şekilde esaretten kurtuldu. Buna mukabil çocuk
yaşta esir düştüğü ve bütün sermayesini de Habsburg İmparatorluğu’nda
bıraktığından yeni hayatında sabit bir gelire ihtiyaç duydu. Bu minvalde
esaretini ve kurtuluşunu da ayrıntılı olarak anlattığı bir arzuhal kaleme
alarak, kendisine Rumeli aklamından iyi bir timar tayin edilmesini talep etti.
Daha çocukken esir düştüğünün doğru olup olmadığını öğrenmek isterlerse
Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın daha önce azad ettiği kadına
182
183

BOA, A.DVN, Dosya nr. 409/46.

Tarihe “Elçi Paşa” olarak geçen İbrahim Paşa’nın elçiliği hakkında bk. Faik Reşit
Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, tamamlayıp yayınlayan: Bekir Sıtkı Baykal,
Ankara 19923, s. 52-53.
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sorulmasını da bildirdi. Yusuf’un talebine müsbet cevap verildi ve kendisine
Paşa Sancağı’ndan timar tahsis edildi184.
Askerî sınıf mensupları, elbette yalnızca batıdaki savaşlarda esir
düşmediler. Bunun yanında doğuda 1723-1727, 1730-1732 ile 1743-1746
yılları arasında İran ile devam eden savaşlarda da birçok kişi esir düştü.
Bunların da bazılarının esirlikten kurtulduktan sonra kaleme aldıkları
arzuhallere sahibiz.
İran cephesindeki savaşlarda esir düşüp, daha sonra kurtulan ve
esaretine dair arzuhal kaleme kişilerden biri Mehmed’dir. 20 Nisan 1731/12
L 1143 tarihli arzuhaline göre Mehmed, Diyarbakırlıdır ve İran ile devam
eden savaşlara gönüllü asker olarak iştirak etti. Fakat savaşta esir düştü ve
ağır bir esaret hayatı geçirdi. Kendi ifadesiyle, “yedi gün yedi gece çarmıha
gerilmiş”, bu arada gözleri kör oldu ve dişleri de tamamen döküldü. Daha
sonra bir şekilde esaretten kurtulmaya muvaffak oldu ve Diyarbakır’a geri
döndü. Kör ve bedenen zayıf düşmüş olarak evine döndüğünde artık ailesini
geçindirebilecek iktidarda değildi ve bu yüzden İstanbul’a gelerek sadrazama
bir arzuhal sundu. Arzuhalinde kendisine Diyarbakır gümrüğünden birkaç
akçe ile biraz da buğday tahsis edilmesini talep etti. Mehmed’in arzuhalinde
iddia ettikleri tetkik edildiği ve doğru oldukları anlaşıldı. Bunun üzerine ona
Diyarbakır gümrüğünden 10 akçe tayin edildi185.
İran savaşlarında esir düşen ve esaretine dair bir arzuhal kaleme
alan bir diğer askerî sınıf mensubu da Mehmed bin Mustafa’dır. Mustafa,
Musul Seraskeri Osman Paşa’nın maiyetinde sipahi olarak iştirak etti,
fakat savaşta altı-yedi yerinden kılıç, mızrak ve kurşun darbesi alarak
esir düştü. Ağır bir şekilde yaralı olduğu için bir müddet sonra serbest
bırakıldı. Esaretten kurtulan Mustafa, Abdullah Paşa’nın yanına gitti ve
paşadan kendisinin durumunun anlatıldığı bir arz almayı başardı. Daha
sonra İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı, fakat yolda Kürt eşkıyasının
saldırısına uğradı. Saldırıda eşyaları ile birlikte paşadan aldığı arzı da
kaybetti. Soygun esnasında bir kez daha yaralanmasına, arzını ve eşyalarını
kaybetmesine rağmen İstanbul’a gelmeye muvaffak oldu. Burada Sadrazam
184

BOA, A.DVN, Dosya nr. 858/29.
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BOA, A.RSK, Dosya nr. 1136/109.
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Hekimoğlu Ali Paşa’ya bir arzuhal sunarak kendisinin mütekaid sınıfına
dahil edilmesini talep etti.
Ali Paşa, arzuhalde yazılanlara dair sipahi ağasından ilam istedi.
Ağadan gelen ilamda arzuhalde yazılanların doğru olduğu ve talebin
yerinde olduğu rapor edildi. Bunun üzerine 27 Haziran 1734’te sadrazamın
buyuruldusuyla Mustafa mütekaid zümresine dahil edildi186.
İran savaşlarında esir düşen bir diğer isim Hasan’dı. Ulufeciyan-ı
yemin cemaatine mensup Hasan, esir düştü ve izi kaybedildi. Bu yüzden
öldüğüne kanaat getirildi ve “esamisi çalındı”, ancak Hasan bir müddet
sonra esaretten kurtulup geri döndü ve görevine iade edilmesini talep
etti. Bu talebe, gerekli incelemeler yapıldıktan ve esirliğinin doğru olduğu
anlaşıldıktan sonra, olumlu cevap verildi187.
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Kars Ağası Camuş Hüseyin Ağa da İran savaşlarında esir düştü.
Hüseyin Ağa’nın esareti yukarıda anlattıklarımızdan oldukça farklı geçti,
zira İran şahı onu bazı diplomatik ve askeri mesajlarını Bâbıâli’ye iletmek
üzere muhatap aldı ve ona iyi muamele edildi. Bizzat şahın mesajlarını
bildirmek üzere serbest bırakıldı. O da kurtulduktan ve Kars’a geldikten
sonra Divân-ı hümâyûn’a nasıl esir düştüğüne ve daha da önemlisi şahla
olan görüşmelerine dair bir takrir gönderdi188.
1736-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Harbi’nde de birçok cephede
esir verildi. Bunların birkısmı savaş sonrasında imzalanan Belgrad
Antlaşması’nın yedinci maddesi gereği serbest bırakıldı189, birkısmı ise
esir olarak kalmaya devam etti. Mezkur savaşta esir düşüp daha sonra
kurtulan ve arzuhal kaleme alarak esaret hayatına dair bilgi verenler de
eksik değildi. Mesela Mehmed bunlardan biridir.
1736-1739 Harbi’ne Avusturya cephesinde katılan Mehmed,
İskenderiye Sancağı askerlerindendi ve burada 38.026 akçellik zeamet
sahibiydi. Sancağı askerleriyle birlikte Kargolfice Köprüsü’nü tamir etmek
186

BOA, A.RSK, Dosya nr. 1161/90.
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189
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üzere hareket ettiklerinde bir Avusturya katanası tarafından saldırıya
uğradı ve esir düştü. Kendisinden bir müddet haber alınamayınca
öldüğüne hükmedildi ve zeameti oğlu Abdünnebi’ye verildi. Mehmed
ise bir müddet sonra esaretten kurtuldu ve Dîvân-ı hümâyûn’a arzuhal
sunarak zeametinin tekrar kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine
sadrazam, İskenderiye sancakbeyinden Mehmed’in iddia ettiklerine dair
ilam talep etti. İskenderiye Sancakbeyi Ahmed de bir müddet sonra istenen
ilamı gönderdi. İlamda Mehmed’in yazdıklarının doğru olduğu ve oğluna
verilen zeametinin kendisine iade edilmesinin uygun olacağını bildirdi.
Sadrazam da 13 Eylül 1739/19 C 1152 tarihli buyruldusuyla Mehmed’in
zeametinin geri verilmesine müsaade etti190.
İsmail adlı Or/Şahkirman Kalesi lağımcısı da 1736-1739 Harbi’nde
esir düşenlerdendi. Esir düşmeden önce Kili gümrük mukataasından
140 akçe ulufe alan İsmail, Or’a tayin edilmeden evvel Azak Kalesi
lağımcıbaşısıydı. Savaş başladığında Or’a geldi ve burada Ruslara esir
düştü. Kendisinden haber alınamadığı için lağımcıbaşılık Kırım Hanı
Mengli Giray’ın arzıyla Ebubekir’e tevcih edildi. İsmail, bir müddet sonra
esaretten kurtuldu ve lağımcıbaşılığın, kendisinin öldüğü gerekçesiyle
Ebubekir’e verildiğini gördü. Bunun üzerine, Mengli Giray İstanbul’da
olduğundan, kalgay sultandan yardım istedi. Kalgay sultan da İsmail’e
eskiden olduğu üzere lağımcıbaşı tayin edilmesi gerektiğini yazan bir
mektup verdi. Kalgay sultanın mektubu İstanbul’da etkili oldu ve İsmail
tekrar lağımcıbaşı tayin edildi191.
Askerî sınıfa mensup olanlar yalnızca savaşlarda esir düşmediler.
Bunun yanında hacca giderken korsanlara esir olanlar da vardı. Bunlardan
biri Hacı Mehmed’di. Mehmed, Şam mutasarrıfı Köprülüzâde Abdullah
Paşa’nın teşvikiyle hacca gitmek üzere, daha hac mevsimi gelmeden önce
yola çıktı. Hac yolunda iken Urban eşkıyasından Mehmed Faiz adlı şaki
tarafından yolu kesildi. Mehmed Faiz, Mehmed’in yanındaki 20 kise altın
ve diğer değerli eşyaları aldıktan başka onu da esir etti. Mehmed, bir
gece fırsatını bularak Mehmed Faiz’in elinden kurtulmayı başardı, Maan
190

BOA, A.RSK, nr. 1309/57.

191

BOA, AE.SMHDI, nr. 70/4586.
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Kalesi’nde bulunan Abdullah Paşa’nın yanına gitti ve paşadan Mehmed
Faiz’e verilecek surrenin, çaldıkları karşılığında kendisine verilmesini
talep etti192. Ancak paşa olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Şam’a gelen
Hacı Mehmed, burada beş parasız kaldı ve sadrazama hitaben bir arzuhal
gönderdi. Arzuhalde nasıl esir düştüğünü ve daha sonraki gelişmeleri
anlatarak, kendisine yardım edilmesini istedi193.
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Hac yolunda esir düşen bir diğer askerî sınıf mensubu da Hacı
Osman idi. Enderun’da seferli odada yirmi sene hizmet eden ve daha
sonra silahdar olan Osman, 1709 yılında hacca gitmek üzere izin aldı.
Hacca rahat bir şekilde giden ve dinî vecibelerini yerine getiren Osman,
Mısır’da gemiye binerek İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı, fakat gemi
Malta korsanlarının saldırısına uğradı. Osman ve gemideki diğer yolcular
esir alındı. Osman iki yıl esir olarak kaldı ve bu arada ayağından iki kurşun
yarası aldı. Daha sonra 700 guruş bahasını ödeyerek serbest bırakıldı ve
İstanbul’a döndü. Osmanlı başkentine geldiğinde eski görevinin başka
birine verildiğini gördü. Bunun üzerine Divân’a arzuhal sundu ve silahdar
zümresine geri alınmak istedi. Yapılan tetkikat sonucunda Osman’ın 30
akçelik ulufesinin iki kişiye, geri kalan 19 akçenin de hazineye alındığı
tespit edildi. Bu bilgiler elde edildikten sonra Sadrazam Nevşehirli İbrahim
Paşa, Osman’a gelir tahsis edilmesini buyurdu194.

Reâyâ Sınıfından Olan Esir/Esirelerin Arzuhalleri
İster müslim isterse gayrimüslim olsun bütün Osmanlı reâyâsının
herhangi bir konu hakkında Divân-ı hümâyûn’a arzuhal sunma hakkı vardı.
Bunun bir sonucu olarak bir zamanlar esir/esire düşmüş olan yüzlerce
Osmanlı vatandaşının esaretlerine dair bilgiler verdikleri arzuhaller
günümüze ulaşabildi. Aşağıda cinsiyete göre bir tasnifte bulunarak bu
arzuhalleri ele alacağız.
192

Urban saldırılarından hac kervanlarını korumak için eşkıyanın ileri gelenlerine
surreden hisse veriliyordu. (Suraiya Faroqhi, Hacılar ve Sultanlar Osmanlı Döneminde Hac
1517-1638, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul 1995, s. 58-80)
193

BOA, A.DVN, Dosya nr. 756/69.

194

BOA, C.SM, nr. 16/847.
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Esire Arzuhalleri
Müslime ve gayrimüslime yüzlerce esirenin Divân-ı hümâyûn’a
sundukları yüzlerce arzuhal günümüze ulaşmıştır. Bunların önemli bir
kısmı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndedir. Bu minvalde nümune-i imtisal
olması açısından 1694’te Sakız’ın Venedik tarafından istilasında esir düşen
Hatice’nin esaretini ve sonrasındaki mücadelesini ele almak istiyoruz.

Hatice, daha küçük yaşta olmasına rağmen, annesi, teyzesi ve
büyük validesiyle birlikte Venedikliler tarafından esir alındı. Önce Venedik
Körfezi’ne, sonra da Mora Adası’na götürüldü. Bu arada annesi, teyzesi ve
büyük validesi vefat etti. Hatice, Mora’nın Osmanlı hâkimiyetine yeniden
girmesine kadar burada esir kaldı. Ada, 1715’te yeniden fethedilince Kürt
Hasan Paşa’nın yardımıyla esaretten kurtularak Sakız’a geri döndü195.
Hatice, Sakız’a geldiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi değildi, zira
esarette annesini, teyzesini ve büyükvalidesini kaybetmiş; adada kalan
babası da ölmüştü. Ayrıca ailesinden miras kalan bütün mala da ada

sakinlerinden Daim Şaban adlı biri kanunsuz yollarla hakim olmuştu.
Hatice, adaya gelir gelmez ailesinin kalan malını geri alabilmek için
bir hukuk mücadelesi başlattı. Bu minvalde Kaptan Süleyman Paşa’nın
huzurunda kurulan bir mahkemede donanma kadısı Seyyid Yahya Efendi

tarafından haklı olduğuna dair karar verildi ve mallarını geri alabilceğine
dair kendisine bir hüccet teslim edildi. Buna mukabil Şaban, Hatice’nin
malını teslim etmeden adadan firar etti ve İstanbul’a geldi. Hatice ise
işin peşini bırakmadı ve Şaban’ın ardından o da Osmanlı başkentine gitti.
Önce konuyu şeyhülislama taşıdı ve ondan kendi lehine bir fetva almaya
muvaffak oldu. Bununla da yetinmedi ve Şaban’ın Sadrazam Nevşehirli
İbrahim Paşa’nın başkanlık ettiği Çarşamba divanına çıkarılmasını sağladı.
Divân’da dava önce İstanbul kadısı tarafından dinlendi ve kadı Hatice’nin
haklı olduğuna hükmetti. Ayrıca bizzat sadrazam tarafından Şaban’ın
195

Mora fethedildikten sonra burada Venediklilere daha önce esir düşmüş olanlar
varsa serbest bırakıldılar ve bunlar zahire gemileriyle Mora hariç istedikleri yerlere
gönderildiler (Târîh-i Râşid ve Zeyli, Râşid Mehmed Efendi Çelebizâde İsmaîl Âsım Efendi, II
(115-1134/1703-1722), haz. Abdülkadir Özcan-Yunus Uğur-Baki Çakır-Ahmet Zeki
İzgöer, İstanbul 2013, s. 919-920). Hatice de bunlardan biri olsa gerektir.
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“Şaban’ın elindeki fermanlara itibar edilmemesine” dair başka bir emir
verilmesini sağladı. Sadrazam bunun yanında Şaban’a şifahi olarak da
“Sakız’a dahil olduğunda bu hüküm olunan malı bu hatuna teslim eyle”
dedi.
Hatice, şeyhülislam, İstanbul kadısı ve sadrazam huzurunda
haklılığını ispat etmesine ve buna dair fetva ile ferman almaya muvaffak
olmasına rağmen sıkıntılar devam etti. Zira Şaban, adaya dönmedi ve
İstanbul’da Hüseyinpaşaoğlu Ali Paşa’nın evinde saklandı. Bunu haber
alan Hatice, Ali Paşa ile görüştü, ancak paşa “Şaban, Sakız’a gitti” diye
yemin etti. bunun üzerine Hatice, Sakız’a geri döndü ve elindeki hüccet ile
fermanı ada sicillerine kaydettirdi.
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Üç ay sonra Şaban, yanında hamisi Ali Paşa da olduğu halde adaya
döndü ve Hatice ile olan davasının ada naibi huzurunda tekrar muhakeme
edilmesini istedi. Buna karşılık naib, “Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri
bu da’vâdan bizi men’ eylemiş ve hükm olunmuş ve senin bu fermânın
arzuhâl sözidür, bir vechle dinlenmesi memnû’dur. Varın bunların mâlını
teslîm eylen” diye cevap verdi. Buna mukabil Şaban, bir türlü pes edecek
gibi değildi. Nitekim naibin cevabından sonra işi sürüncemede bırakarak
zaman kazanmak adına yeni bir savunma yöntemi buldu. Bu minvalde
ifadesini değiştirdi ve naibe giderek Hatice’nin İstanbul’da aldığı hüccet
ile fermanın hükümsüz olduğunu iddia etti. Gerekçe olarak da “Bunlar
İstanbul’da bir âdem ücret ile tutup bu Şa’ban’dır deyu bir takrîb ile huzûra
çıkarmışlar. Ben ol âdem değilim” dedi. Şaban’ın iftiralarına karşılık
Hatice, naibin huzurunda elindeki hüccet ve fermanın gerçek olduğunu
ispat edebileceğini belirtti ve bunun için şahid de getirdi, fakat Şaban ne
şahitlerin şehadetini kabul etti ne de Hatice’yi dinledi. Dahası kendi lehine
karar aldırmak için tekrar İstanbul’a gitti. Hatice de onun ardından Osmanlı
başkentine geldi ve Divân-ı hümâyûn’a başından geçenleri ayrıntılı olarak
anlattığı bir arzuhal sunarak, “Çarşamba günü huzurunuzda mürâfa’ ve
ahvâline vukuf tahsîl olundukda mübâşir marifetiyle mâlının mahallinde
teslîm ve hakkının teslim edilmesine dair ferman verilmesini” istedi.
Hatice’nin arzuhali üzerine daha önce mahkemelerde alınan
kararlara ve her iki tarafın iddialarına dair Sadrazam İbrahim Paşa, İstanbul
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kadısının bir ilam hazırlamasını istedi. Sadrazam talebi üzerine hazırlanan
ilamda Hatice ile Şaban arasında olan davanın gelişim seyri rapor edildi ve
Hatice’nin haklılığı bir kez daha dile getirildi. İlamda da Hatice’nin haklı
olduğu ifade edildiğinden sadrazam, Şaban’ın getirilerek davanın tekrar
Divân-ı hümâyûn’da görüşülmesini emretti196.

Esir Arzuhalleri
Reâyâ sınıfından olup da esir düşen birçok erkeğin de arzuhali
günümüze ulaşmıştır. Bu arzuhaller sayesinde Osmanlı toplumsal
hayatının farklı veçhlerini görme ve yaşanan sıkıntılara devletin nasıl
hal çareleri bulduğunda dair önemli veriler elde etmek mümkündür. Bu
minvalde aşağıda bazı esir azuhalleri çerçevesinde yaşanan problemler ele
alınacaktır.
Savaşta esir düşen ve esaretten kurtulduktan sonra yaşadığı sıkıntılara
dair arzuhal kaleme alanlardan biri Ali’dir. İstanbul’da Kasımpaşa’nın Emin
Camii Mahallesi’nde yaşayan Ali, esir olmadan önce zımmî bir kızla evlenmiş
ve onun Müslüman olmasına vesile olmuştu. İşlerini halletmek için başka
bir yere gitmek zorunda kalan Ali, eşini Emin Camii Mahallesi’ndeki evinde
bıraktı, fakat yolda esir edildi. Esir olduğunu haber alan Kotyal Mehmed
Beşe, Ali’nin eşine baskı yaparak kadını Gelibolu Kazası’na götürdü. Ali
ise bir müddet sonra esaretten kurtulup İstanbul’a geri döndü, ancak
döndüğünde evinin soyulduğunu, eşinin de başka bir yere götürüldüğünü
gördü. Bunun üzerine Divân-ı hümâyûn’a bir arzuhal kaleme aldı. Arzuhalde
başından geçenleri kısaca anlattıktan sonra eşini ayartan Mehmed Beşe’nin
nerede ise bulunmasını ve İstanbul’a getirilerek Divân’da yargılanmasını
istedi. Ali’nin arzuhali üzerine sadrazam da Beşe’nin bulunduğu yerde şerle
davasının görülmesini buyurdu197.
Arzuhali günümüze ulaşan başka Ali de esir düşmüş ve kurtulduktan
196

Hatice’nin iki arzuhali mevcuttur. Bunlardan ilki daha muhtasardır (BOA, A.DVN,
Dosya nr. 854/84), diğeri ise sonraki sürece dair de bilgiler ihtiva eder (BOA, C.ADL,
nr. 5/299). İlk arzuhale daha önce Ensar Köse temas etmiştir (“Osmanlı Devleti’nde
Kadınların Hak Arama Kültürü”, s. 302).
197

BOA, A.DVN, Dosya nr. 612/5.
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sonra ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Divân-ı hümâyûn’a sunduğu arzuhalinde
anlattığına göre Çeşme Kazası’nda yaşayan Ali, burada düşman saldırısında
birçok kişi ile birlikte esir edildi, fakat bir süre sonra diğerleriyle beraber
o da bahasını ödeyerek esaretten kurtuldu. Buna mukabil Çeşme’ye
döndüğünde rahat edemedi, zira kazadan esir edilip kendisiyle birlikte
kurtulanların bazıları Ali’nin verdiği akçenin kırpık olduğu bahanesiyle
ona baskı yapmaya başladılar. Ali de üzerindeki baskının kaldırılması ve
meselenin Divân’da görüşülmesi için arzuhal yazdı. Sadrazam da Ali’nin
davasının Divân’da görülerek karara bağlanmasını uygun buldu198.
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Esaretten sonra sıkıntılar yaşayan ve bu vesileyle arzuhal kaleme
alanlardan bir diğeri Süleyman’dı. Süleyman, arzuhalinde “Moskov
senesinde” esir düştüğünü kaydetmekle birlikte, belgede bir tarih
bulunmadığından bunun hangi savaş olduğunu ve esaretinin ne kadar
sürdüğünü tespit etmek mümkün değildir. Buna mukabil kurtulduktan
sonra Edirne sakinlerinden Yahudi Yako ile davalık oldukları kesindir.
Süleyman, esir olmadan önce Yanko’ya 361 guruş borç vermiş, fakat Yanko
bu parayı esaretten döndükten sonra ödememekte inat etmiştir. Bu yüzden
Süleyman da Edirne mahkemesine müracaat etmiş ve Yahudi ise parayı
vermek yerine sulh yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Sulh yoluyla meselenin
kapatılmasına razı olmayan Süleyman ise davayı Divân-ı hümâyûn’a
taşıdı. Sadrazam da Edirne kaymakamı ve kadısına hitaben Süleyman’ın
davasının yeniden görülmesi yönünde emir verdi199.
Esaretten sonra sıkıntılarını arzuhalle yazarak anlatan bir diğer esir
de Hasan’dır. kendisini “Esirî” olarak adlandıran Trabzonlu Hasan, nerede
ve ne zaman esir düştüğünü yazmasa da sekiz yıl esaret hayatı yaşadığını
kaydeder. Buna mukabil esirlik yıllarına dair de ayrıntılı bilgi vermez, ancak
kurtulduktan sonra Trabzon’a döndüğünde bir vakıf hamamı kiraladığını ve
burayı adeta yeniden ihya ettiğini, fakat sonra burayı başkalarına verdiklerini
anlatır. Hasan Esirî, kendisine haksızlık yapıldığını, elindeki fetvaya rağmen
hakkının gasbedildiğini anlatmak ve hamamın yeniden kendisine verilmesi
için Divân-ı hümâyû’na arzuhal sundu. Sadrazam ise Hasan’ın davasının
198

BOA, A.DVN, Dosya nr. 842/30.

199

BOA, A.DVN, Dosya nr. 842/44.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

fetvaya uygun bir şekilde halledilmesine dair emir verdi200.
Bu başlık altında ele alacağımız son arzuhal ise Hasan’a aitti. Hasan,
aslen İran Müslümanlarındandı ve Osmanlı tebaası değildi. Buna mukabil
eşi ve üç çocuğu ile birlikte, akrabalarından İbrahim adlı birinin refakatinde
Ankara yakınlarındaki Kalecik adlı yere geldi. Burada İbrahim, Hasan’ı, eşini
ve çocuklarını “Siz benim esirlerimsiniz” diyerek esir etti. Hasan ve ailesinin
esareti 10 yıldan fazla sürdü, fakat Hasan bir yolunu bularak kaçmayı
başardı ve İstanbul’a geldi. Burada başından geçenleri anlattığı bir arzuhali
Divân-ı hümâyûn’a sundu ve Kalecik zabiti ile kadısına hitaben ailesinin
kurtarılması için ferman gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine sadrazam
İranlı esirlerden Müslüman olanlarla ilgili bilgi aldı. Sadrazama verilen
bilgide Müslüman olan İranlı esirlerin satılması ve alınmasının kesin bir
şekilde yasaklandığı, bunun gibilerin memleketlerine gitmek istediklerinde
asla engel olunmamasına dair de daha önce Anadolu ve Rumeli’deki
idarecilere fermanlar gönderildiği bildirildi. Bunun üzerine sadrazam da
Hasan’ın ailesinin serbest bırakılması yönünde emir buyurdu201.

Zımmî Esirlerin Arzuhalleri
Osmanlı tebaası olan zımmîlerin esir olanlarının bazıları da
esaretlerine ve kurtulduktan sonra yaşadıkları sıkıntılara dair Divân-ı
hümâyûn’a arzuhal sundular. Bu arzuhaller sayesinde zımmîlerin
Divân’da hak talepleri ve bunlarla ilgili alınan kararlara dair önemli bir
veri günümüze ulaştı.
Esir düşen Osmanlı zımmî tebaasından biri Nikola idi. Rum olan
Nikola, II. Viyana bozgunundan sonra Türk hâkimiyetinden çıkan Belgrad’da
iken Avusturyalılar tarafından esir edildi. Nikola’nın esir edilmesinden
sonra Üsküp Kazası’nda bulunan eşi, üç çocuğu, kızkardeşi ve amcası da
esir alındı. Ayrıca Mihaliç Kazası’nda bulunan bir oğlu ile Bursa’da bulunan
diğer kızkardeşi de esir edildiler. Esaretten kurtulan Nikola, ailesinin
dağıldığını öğrendi ve bunları biraraya getirmek adına Divân-ı hümâyûn’a
200
201

BOA, A.DVN, Dosya nr. 892/45.

BOA, A.DVN, Dosya nr. 1894/19. İranlı olup, Osmanlı topraklarında esir edilenlere
yapılacak muameleye dair bk. Târîh-i Râşid ve Zeyli, III, 1454-1455, 1468, 1617-1618.
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arzuhal sundu. Arzuhalinde ailesinin nasıl dağıldığını izah ettikten sonra,
bunların bulundukları yerlerin idarecilerine birer ferman gönderilerek
serbest bırakılmasını talep etti. Nikola’nın talebine sadrazam, meselenin
şeyhülislam tarafından görüşülmesi yönüne emir verdi202.
Bolugar da esir düşen ve kurtulduktan sonra Divân’a arzuhal

sunan Osmanlı zımmîlerindendi. Eğriboz Kalesi’nin varoşunda yaşayan
Bologar, kalenin 1688’de Venedikliler tarafından kuşatılmasında esir
oldu ve Mora’ya götürüldü. Bolugar, Mora’da iken buraya bir Müslüman

firkatesi saldırdı ve Bolugar bu defa da Osmanlılar tarafından esir edilerek
Eğriboz’a götürüldü, ancak o bir yolunu bularak tekrar Mora’ya kaçmayı

başardı. Buna mukabil bu arada Eğriboz’a geri dönmek isteyen reâyâya
istimalet edileceğine dair ferman yayınlandı. Bolugar da bu fermandan

istifade ederek Eğriboz’a geri döndü, ancak adada daha önce kendisini
Müslüman firkatesinden satın alan eski sahibi ona “Sen benim abd-i
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memlukümsündür” diyerek Bolugar’ı rahatsız etmeye başladı. Bunun

üzerine o da başından geçenleri ve sıkıntılarını anlatmak üzere İstanbul’a
gelerek Divân-ı hümâyûn’a arzuhal sundu. Bu vesileyle Eğriboz valisine
ve kadısına hitaben kendisinin rencide edilmemesi yönünde ferman

gönderilmesini talep etti. Bolugar’ın isteğine sadrazam, meselenin
şeyhülislam tarafından görüşülmesi yönünde emir verdi203.

Eğriboz kalesinin 1688’de Venedikliler tarafından kuşatılmasında esir
olan bir diğer zımmî de İstakobod idi. İstakobod’da esirlikten kurtulduktan
sonra evine geri döndü ve o da miras yüzünden davalık oldu. Nitekim vefat
eden zımmîye eşinden çocuklarına intikal etmesi gerekli Salna Kazası’ndaki
mirasa kazadaki başka zımmîler tarafından el konulduğunu gördü. Bunun
üzerine İstanbul’a gelerek, Divân-ı hümâyûn’a hakkının teslim edilmesi için
şeyhülislamın fetva vermesini ve Eğriboz valisi ile Salna kadısına hitaben de
birer ferman gönderilmesi talep ettiği bir arzuhal sundu204.
Zımmî Yuvan da esir olan Osmanlı tebaasındandı. Vidinli olan Yuvan,
202

BOA, A.DVN, Dosya nr. 253/90.

203

BOA, A.DVN, Dosya nr. 264/55.

204

BOA, A.DVN, Dosya nr. 890/22.
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kalenin 1689’da Habsburg ordusu tarafından işgal edilmesinde esir alındı.
Daha sonra bahasını ödeyerek kurtuldu ve tekrar Vidin’e döndü205, fakat
kasabadaki mülk bağı Berber Ömer tarafından beytülmaldan satın alınmıştı.

Yuvan, İstanbul’a geldi ve mülk bağının iade edilmesi yönünde bir ferman
ile bir de hüccet alarak Vidin’e geri geldi. belgeleri Vidin kadısına verdi ve
bunların deftere kaydedilmesini sağladı. Buna mukabil Berber Ömer, Yuvan’ın

iddiasına göre kadıya rüşvet vererek, daha önce alınan hüccetin hükümsüz
edilmesini sağladı. Bu yüzden Yuvan tekrar İstanbul’a geldi ve yeniden Divân-ı
hümâyûn’a bir arzuhal sunarak, şeyhülislam tarafından kadının mütevelli
tayin edilmesini ve voyvodası vasıtasıyla bağının kendisine geri verilmesini

talep etti. yukarıda anlattıklarımızda olduğu üzere sadrazam Yuvan’a da
meselenin şeyhülislam tarafından görüşülmesi yönünde emir verdi206.

Sonuç
Osmanlı tebaası olup, bir şekilde esir düşenlerin hürriyetlerini
yeniden elde etmek veya hür olduktan sonra karşılaştıkları sıkıntıları
gidermek için Divân-ı hümâyûn’a sundukları arzuhaller, çok az incelenmiş
bir sahanın, problemleri ihtiva etse de, en önemli kaynakları arasında yer
almaktadır. Buna mukabil bu malzemenin büyük bir kısmının Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’nde, ele aldığımız döneme ait belgeleri ihtiva eden
tasniflerin neredeyse hepsinde bulunabilmesi, haliyle araştırmacının
yoğun bir mesai sarf etmesini gerektiriyor. Mesai, esir/esire mektuplarını
ihtiva eden ve dünyanın birçok arşiv ve kütüphanesine dağılmış vaziyetteki
kaynaklar da hesaba katıldığında, bir beşerin ömrünün fevkine çıkıyor;
fakat her çalışma gibi, Osmanlı tebaası esir/esirelerden günümüze intikal
eden malzemeleri bulmak da, karınca misali ateşe su taşımaktır.
Biz bu çalışmamızda esir arzuhallerinin önemini, tespit edebildiğimiz
bazı misaller çerçevesinde tebarüz ettirmek istedik.
205

Vidin, 1689’da Habsburg ordusu tarafından işgal edilmesine rağmen, daha bir yıl
geçmeden Karaman mutasarrıfı Dursun Mehmed Paşa kumandasındaki Osmanlı kara
ordusuyla Mezemorta Hüseyin Paşa kumandasındaki Tuna donanması tarafından tekrar
Türk hakimiyetine alındı (Machiel Kiel, “Vidin”, DİA, XLIII, 105).
206

BOA, A.DVN, Dosya nr. 266/28.
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EKLER207
Ek 1.
Kaynak: (http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/imagefullscreen.htm?fs=1&imgIn
dex=1&idUa=39566&first=0&last=1#).

İzzetlü ve mürüvvetlü amucamü’l-mükerrem ba’de’s-selâm bi’nnefs ve’l-ikrâm i’lâm ve inhâ olunan oldur ki;
Benim merhametlü amucam bu esîr-i fakir derd-i mend-i bîçâre

oğlunuz ahvâlinden zerre mikdâr suâl buyurulursa gice ve gündüz
esîrlikden çekdüğümüz cefâyı mevlâdan gayrı kimse bilmez. Bir tarafdan
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küffâr-ı hâksâr ellerinden çektüğümüz azab ve bir tarafdan yokluk hele
muhassıl-ı kelâm bu esîrlik kadar müşkül derd dünyâda yokdur. Lâkin
benim amucam müstedâm-ı ömr olasız. Allahü te’âlâ dünyâ ve âhiretinizi
ma’mûr eyleye. Yahûdiler ile Venedik tarafından gönderdüğünüz mektûb
ile on riyâl guruş gelüp vâsıl oldu. Allahü te’âlâ size birine bin virsün.
Benim amucam dahi bahâmızı kat’ itmek müyesser olmadı. Sencivan(?)
esîri olanları az akçaya baha kat’ itmezler. Lâkin benim kuvvet ve kudretim
olmamağla inşâllahü te’âlâ cenâbü rabbi’l-âlemînden umarım ki benim
bahâmı iki yüz riyâl guruşa kâfirler kat’ ideler. Hemân benim sultânım
sizlerden ricâm budur ki yine bu esîr oğlunuza mektûb gönderdüğünüz

yahûdilere bizim içün iki yüz guruş virüp bana ısmarlayasız. İnşallahü
te’âlâ böylece sipâriş olunursa an-karîb kâfirlerin ellerinden halâs oluruz.
Benim sultânım amucam lutf idüp ihsân idüp beni bu cehennem azâbından

kurtarasız. Benim dünyâda sizden gayrı kimsem yokdur. Bu kâfirlere
bir gün kul olmadan ölünce sizin abd-i müşterânuz ve kulunuz olayım.
Hemân lutf edüp benüm halâs olmama sebep olasız. El-fakirü’l-hakirü’lesîr Mehmed bin İbrahim el-ma’lûm.

İzzetlü, merhametlü diğer amucam el-Hâc Mustafa’ya ve el-Hâc
Ali’ye ve Baba Cafer’e selâmlar ve du’âlar iderim. Ve cümlenizden ricâ ve

tazarru’ ve niyâz iderim ki benim hâlime merhamet idüp benim bahacığıma
imdâd idüp beni Venedik tarafına giden Yahûdilere ısmarlayasız. Benim
207

Burada esir/esire arzuhallerinden ve mektuplarından, metinde atıf yaptıklarımızın
çok az bir kısmının transkribini verdik. Aksi halde bir tebliğin sınırlarını zorlayacak bir
metin ortaya çıkacaktı.
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ahvâlim ile ziyâdece tekayyüd idesiz. Ben ahvâlimi evvel Hazret-i Allah’a
sâniyen sizlere dimişimdir. Sizden gayrı kimsem yokdur. Eğer siz bizim
ahvâlimiz ile tekayyüd etmezsenüz bu oğlunuz ölünce kâfirlerin ellerinde
kalmak lâzım gelür. Lutf idüp tekayyüd buyurasız. Ve bizi bilüp suâl eden
ahbâba du’âlar iderim. Kâmil beş senedir esîr olalı ne gicem gicedir ve ne
gündüzüm gündüzdür. Hemân gice ve gündüz aklım ve fikrim sizinledir.
Güzel başlarunuzun zekat ve sadakalarından benim bahâmı tedârük idüp
beni halâs idesiz. Kâfir elinden bir esîr halâs itmenin ne kadar sevâbı var
idüğü ma’lûmunuzdur. İmdi lutf idüp beni kurtarasız.

Ek 2.
Kaynak: BOA, A.AMD, Dosya nr.8/58

Fi’l-asl Abdi Paşazâde merhûm Ali Paşa’ya hıdmet edüp
müşârunileyhden sonra elli altı senesinde hacc-ı şerîf arzusıyla Trablus’dan
bir müslim sefînesine süvâr ve Mısır’a gitmek üzere iken Trablus ve Sayda
beyninde üzerlerine Andria nâm korsan mel’ûnu gelüp sefînelerini ahz ve
kendüyü ve sefînede bulunan on dört nefer kimesneyi istirkāk eyledikden
sonra dört sene mikdârı korsan-ı mesfûrun sefînesinde mahbûsen keşt ü
güzâr ederek şimdi avn-i Hakk ve kubbet-i baht-ı evliyâ-yı ni’me ile halâs
olan Diyarbekirli İsma’îl Çelebi nâm kimesnenin takrîridir.
Andria nâm korsan-ı mesfûr zâtında İspanyalı olup İngiliz ile
beynlerinde adâvetleri olmakdan nâşî rast geldigi İngiliz sefâyinine dahi
ta’arruz ederek bundan akdem bir kıt’a İngiltere sefînesini ahz ve ba’zı
ufak kayıklar ile dahi niçe İngiliz tüccârını istirkāk ve emvâl u eşyâlarını
intihâb eylemek hasebiyle İngilizler bu husûsu krallarına yazup mesfûrdan
şikâyet eylemeleri ile kral dahi korsan-ı mesfûru elbette ve elbette ahz
ve elegetürmek içün bir kıt’a cenk sefînesi donadup göndermiş. Sefîne-i
mezbûre, korsan-ı mesfûru arayarak Silifke ve Akliman taraflarına gelüp
bunu tecessüsde imiş. Korsan-ı mesfûr o esnâda hasta olup kar veyâhûd
bir parça buz talebi ile Kıbrıs’da Girine havâlîlerine varup kar istedikde
bulunmamağla Silifke dağlarında bulunur deyu kendüye cevâb virildi.
Mesfûr dahi oldığımız sefîne ile kalkup Silifke’ye doğru hareket ve İngiliz
kapudanı dahi bunu aramak takribiyle Silifke’den kalkup Kıbrıs’a doğru

83

Uğur DEMİR

84

gelür imiş. Sabâha karîb biz altmış sekiz mikdârı üserâ-yı müslimîn ile
anbarda mahbûs iken sefînede bir hareket vâkı’ olmağla suâl eyledik.
İngiliz gemisi var imiş deyu haber alduk ve du’âya başladık. Kâfir hasta
ve döşek esîri idi. Ancak sefîne kullanmasını pek bilür idi velâkin İngiliz
gemisi yirmi çift kürek ve her bir küregi altışar âdem çekilmek ile yürür bir
sefîne olmağla hemân üzerine sürüp gelmege başladı. İbtidâ rûzgâr şedîd
olup, İngiliz rûzgâr altında bulunmak hasebiyle az kaldı ki bizim oldığımız
korsan-ı mel’ûn halâs ola. Velâkin Allahu Te’âlâ inâyet edüp hemân rûzgâr
kesilüp gemi şöyle kaldı. İngiliz kürek ile sürüp üzerine varır iken korsan
cenge başlayup birkaç top atmışken İngiliz sükût ederek temâm menzilini
buldukda bir top ile birkaç çarmıhını kat’ ve ikinci top ile baş diregini şikest
ve üçüncü top korsanın yatduğu yere düşüp ve küllen umûrına uğrayup bir
mikdâr rahne etdükden sonra gayrı tayanamayup yanında olan birkayık
ve iki fülükadan korsan-ı mesfûr fülükaya ve bütün tâife ve zabitleri diger
iki kıt’a büyük kayıklarına süvâr ve gemide olan akçe sanduklarını alup
ve bizi bıragup sefînenin hâlî tarafından firâr eylediler. İbtidâ sefînenin
cebehânesine ateş virmek içün yemleme edüp fülükadan ateş virmişler
iken inâyet-i Hakk-ı Bârî olup esîrlerden bir Yahûdiyye görmekle eline bir
desti girmiş hemân yemlemenin üzerine döküp o takribile sefîne halâs
oldu. Firârîleri gördüklerinden sonra İngiliz dahi fülüka donadup ardlarına
düşmüşler idi. Başbuğlarının bindikleri kayığa yetişüp akçeleriyle ma’an
anları ahz velâkin kapudanın fülükası ile ol bir kayıkda olan neferleri
firâr eylemişlerdir. Bu esnâda gelüp oldığımız korsan sefînesini İngiliz
yedekleyüp, bizi toğru Silifke İskelesi’ne ihrâc ve sefîneyi istishâb eyledi.
Biz altmış sekiz aded ehl-i İslâm idi, içimizde beş altı senelik esîr var idi.
Mesfûr korsan bizi aldığı vaktden beru yalnız o sene on sekiz müslümân
sefînesi alup bu sene dahi dört kıt’a pirinç yüklü Mısır tüccârı sefînesi
ahd eylemişdir. O zemândan bu âna gelince görüp ve görmedigim sefâin-i
müslimîn katî vâfir olup ve aralıkda aldığı ada keferesi sefînelerinin nihâyeti
yokdur ancak anların akçe ve zahîrelerini alup kendülerini ve sefînelerini
ıtlâk eyler idi. Ve biz mahbûs olalı yüz mikdârı Müslümânı satmışdır ve
katî vâfir akçesi var idi. Kendüsü iki sandık altun götürüp ve İngilizlerin
aldığı firârî kayıkda bir sandık altun ve sekiz on kise beyaz akçe var imiş.
Sonra bizler Silifke’de iken şöyle istimâ’mız oldı ki korsan-ı mesfûr yeni
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aldığı pirinç sefînesine varup binmek esnâsında İngiliz sefînesi dahi sürüp
yerişmek ile o gemiyi dahi yakup yine fülükasıyla firâr etmiş ve İngiliz
kapudanın sözü bu idi ki kral bana ya başın ya başı deyu emr etmekle
her ne mahalle gider ise inşa-Allah varup bulup ahz ederim diyerek gitdi.
Zannım budur ki elinden halâs olamaz. Zîrâ gemisi musanna’ gemidir.
Yelken ve kürek kullanur ve işi ancak bu kâfiri tutmakdur. Ve bu kadar
zemândan beru ve âhar tevâif-i mesfûre zahîre ve cebehâne yetişdirmeseler
bu mikdâr mel’aneti edemed idi. İnâyet-i Bârî ve kubbet-i baht-ı şehriyârî
ile mesfûr bu vech üzere belâsını bulup bu kadar ümmet-i Muhammed
yedinden halâs olmuşlardır ve bunlar birbiriyle ortak ve bir mahallde
kışla eder üç korsan idiler. Biri Garilo ki Ülgün taraflarından bu sene-i
mübârekede Fransız sefînesinde ahz ve salb olunmuşdur ve birine dahi
kapudan Cüvani dirler idi anı dahi bundan akdemce İngiliz veyâhud ocaklu
tarafından ahz etmişler deyu sefînede istimâ’ eyledik. Bi-hamdi-lillâhî
te’âlâ anın dahi ahz olundığı vâkı’dır. Lâkin ne tarafdan oldığı ma’lûmum
olmadı. Fillahilhamd şimdilik Akdeniz’de böyle korsana müte’allık sefîne
kalmayup devletlü efendilerimiz hazretlerinin himmet ve teveccühleriyle
emniyyet hâsıl olmuşdur ve sefîne-i mezbûre üst lombarında yirmi mikdârı
top i’mâl olunur vüsat bir serî’ü’s-seyr bir kalyon olup yüz altmış ziyâde
neferâtı var idi. Ve şimdiye dek katî vâfir şeye mâlik olup senede birer
def ’a mâmelikini Malta’ya göndererek andan hayli şey iddihâr etmekle bu
sene Kasım’da Garblu misüllü o dahi varup gitse gerek idi deyu takrîr eder.
Birkaç gün mukaddem İngiliz elçisinin virdigi haber tahkik
oldıkda zâhir oldu.

Ek 3.
Kaynak: BOA, A.DVN, Dosya nr. 245/60

Üstte: Vezîr-i mükerrem izzetlü, ref ’etlü kapudan paşa hazretleri,
Tunus vekîlleri ile bu husûsu söyleşüp bir sûrete ifrâğ edüp arz eyleyeler
deyu buyuruldu.
Devletlü, inâyetlü, merhametlü, şefkatlü sultânım hazretleri sağ olsun.
Arzuhâl-i garîbeleri budur ki, bundan akdem bin yüz dört senesinde
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Cezayirli taifesiyle Tunus ahâlîlerinin beynlerine şikak ve ihtilâl zuhûru
esnâsında Tunus eşbehlerinden ba’zıları der-i devlete gelüp mâbeynlerin
ıslâh içün pederimiz Kapucubaşı Osmân Ağa kulların kendilerinin
talebleriyle mübâşir alup bir müstemen (…) şityesiyle mezbûr pederimiz
kulları Tunus’a dâhil olup, ol cânibi ıslâh etdikden sonra ol vakitde
Tunus’da vatan begi olan Mehmed Beg hizmeti mukabelesine merkum
pederimiz kullarına dört bin guruş ücret virüp ol dahi, “Bu akçe sizde
tursun. Varalım Cezayir tarafını dahi ıslâh edelim. İnşa-Allahu Te’âlâ
avdetde aluruz” deyu meblağ-ı mezbûru ba’de’l-kabz mûmâileyh vatan begi
Mehmed Beg’e emânet vaz’ edüp mahall-i merkumdan kalkup Cezayir’e
giderken bi-emrillahi te’âlâ duka sefînelerine rast gelüp, esîr olup ve on iki
buçuk kise akçeye bahâsı kat’ olunup lâkin pederimizin mâl-ı ıtlâk olunur
bir şeyi olmamağla halâs etmek mümkün olmayup yedi senedir küffârın
selâset-i ığlâsın ve bend-i zindân çeküp kalmışdır. Bu yetîmleri dahi bu
kadar müddet-i medîdeden beri bî-kes ve garîban kalup hâlimiz dîğergûn
olmuşdur. Zâhirâ benüm merhametlü efendim Tunus ahâlîleri pederimizi
beynlerin ıslâh içün kendileri mübâşeretine tâlib ü râgıb olup götürdiler.
Kendü işlerine esîr oldu ve pederimize virdikleri dört bin guruş ücret
dahi merhûm olan vatan begi Mehmed Beg’in zimmetinde kaldı. Hâlâ
Tunuslılar şimdi bundadır. Merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki, mezbûr
pederimiz kullarının ihtiyârlığına merhameten ve bu garîbelerin hâl-i
dîger-gûnlarımıza şefkaten husûs-ı mezbûru vezîr-i mükerrem, sa’âdetlü
kapudan paşa hazretleri i’lâm edüp pederimiz kulların mezbûrlara tahlîs
veyâhûd ol vakt ücret virdikleri dört bin guruşu tahsîl içün fermân-ı âlîleri
ihsân buyurıla ki anınla pederimizi âhir ömründe küffâr elinde halâs
edelim. Bâki merhamet ve mürüvvet semâhatlü sultânım hazretlerinindir.
Bende Kasım, Bende Mehmed, Bende Emine.
Derkenar Üstte: İ’lâmları ve arzuhâl mûcebince şürûtuyla hüküm
buyuruldu.
Derkenar: Ma’rûz-ı bende bî-mikdâr budur ki,
Bundan akdem yüz dört senesinde Cezayirli ile Tunuslunun
mâbeynlerinde olan şekavet ve ihtilâllerin men’ ü def ’içün taraf-ı Devlet-i
Aliyye’den ta’yîn olunan Kapucubaşı Osmân Ağa kulları Tunus’a varup
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dâhil oldukdan sonra tekrâr Cezayir’e giderken bi-emrillahi te’âlâ eyâdî-i
küffâra giriftâr ve esîr düşüp hâlâ Tunus vekîllerin çağırup bu husûs bir
sûrete ifrâğ ve huzûr-ı sa’âdete i’lâmı fermânları buyurulmağın emrleri
üzere Tunus vekîllerin getürdüp bu husûs müzâkere olunup bir ilâcı
görülmek üzere ihtimâm olundukda mezbûrlar, “Tunus vatan begine ve
dayısına hitâben müekked fermânları buyurulduğu hâlde inşa-Allahu te’âlâ
imtisâl-i evâmir-i aliyye bu husûs eshel vech üzere vücûd-pezîr ve tahlîs
etdirirlerdi” deyu cevâb virmişlerdir. Ma’lûm-ı devletleri buyuruldukda
emr ü fermân sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir.

Ek 4.
Kaynak: C.ADL, nr. 5/299

Üstte: Hasmını buradan ahz ve huzurumuzda mürâfa’ olunmak
buyuruldu.
Devletlü ve sa’âdetlü ve inâyetlü, merhametlü, adâletlü sultânım
hazretleri sağ olsun.
Bu câriyeleri Sakız sâkinelerinden olup, Sakız istilâsında kefereye
vâlidemi ve büyük vâlidemi ve teyzemi ve bu fakireniz esîr düşüp, vâlidem
ve büyük vâlidem ve teyzem fevt olup ve bu fakire câriyeniz Mora fethinde
Kürd Hasan Paşa’nın i’âneti ile halâs, vâlidelerimden intikal eden mâlımı
ve mülklerimi Dâ’î Şa’ban nâm kimesnede bulup bir def ’a kapudan-ı sâbık
Süleyman Paşa huzurunda mürâfa’ ve şer’an isâbet eden mâlımı şer’an
hükm olunup ve yedime hüccet-i şer’iyye virilmiş iken hükm olunan
mâlım henüz yedime teslîm olunmadan hasmım Şa’ban, sakız’dan firâr
ve Âsitâne’ye gelüp ve bu fakire câriyeniz de ardınca gelüp ve şeyhülislâm
hazretlerinden mün’akd ve fetevâ-yı şerîfe ve sa’âdetlü efendimizin
huzur-ı Çehârşenbih günü mürâfa’ ve fazîletlü İstanbul efendi yedime
müceddeden hüccet-i şer’iye ve hüccet mûcebince iki kıt’a fermân-ı âlî
ki bir veçhile Şa’ban’ın elindeki fermânlara amel olunmayup ve Şa’ban’ın

yedinde bulunan fermânın derkenârı çıkup ve terkin oluna deyu yedime
fermân ihsân olunup ve lisân-ı dürer-bârınız ile Şa’ban’a tenbîh eylediniz
ki, “Sakız’a dâhil oldukda bu hükm olunan mâlı bu hâtûna teslîm eyle”
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deyu ve hasmım Şa’ban benim ile Sakız’a gitmeyüp Paşaoğlu Ali Paşa
mezbûru kendü hânesine saklamış ve bize yemîn eyledi ki “Şa’ban,
Sakız’a gitdi” deyu. Bizler Sakız’a varup hasmım Şa’ban’ı bulamayup ve bu
fakireye ihsân olunan fermânlar ve hüccetler sicillâta kayd olunduklarında
ve Şa’ban, mezbûr Paşaoğlu ile üç ay sonra gelüp hükm olunan mâlımızı
hüccet-i şer’iye ve fermân-ı âlî ile talebiyle vardığımızda Şa’ban ile Ali
Paşa bir şikâyet … çıkarup tekrâr da’vâsı intikal oluna deyu ve Sakız
nâibi efendi dahi bunlara cevâb virdi ki, “Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri
bu da’vâdan bizi men’ eylemiş ve hükm olunmuş ve senin bu fermânın
arzuhâl sözidür, bir vechle dinlenmesi memnû’dur. Varın bunların
mâlını teslîm eylen” deyu tenbîh ve yedimize mürâsele virmiş iken ve
mülklerimiz ol cânibden nâib ta’yîn olunup birkaç gün mürûrunda tekrâr
bizi şer’e getürüp ve mürâfa’ya düşürüp ve yedimizde olan hüccetleri ve
fermânları bilkülliye inkâr ve “Bunlar İstanbul’da bir âdem ücret ile tutup
bu Şa’ban’dır deyu bir takrîb ile huzûra çıkarmışlar. Ben ol âdem değilim”
deyu şirrete sâlik olup ve bu fakiriniz de hâkimü’l-vakte cevâb eyledim ki,
“Hüccetin ve fermân-ı aliyyenin ve bununla huzûrda mürâfa’ olduğumuz
isbât ederim” didüğümde şâhidlerimi din(leme)yüp ya sulh olursun ya
hikm eylerüm deyu hüccete fermân ile hakkımı ibtâl eylemek karâr edüp
huzur-ı hâkpâyınıza yüzüm sürüp geldim, Allah aşkına, Resûl-i Kibriyâ
hürmetine pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin başıçün mezbûr Şa’ban
yine bu tarafa gelüp kendüyü ihfâya çekmiş, ahz olunup ve Çehâşenbih
günü huzurunuzda mürâfa’ ve ahvâline vukuf tahsîl olundukda mübâşir
ma’rifetiyle mâlımız mahallinde teslîm ve icrâ-ı yı hak eylemeniz bâbında
fermân-ı celîlü’ş-şân niyâz olunur. Bâki fermân devletlü sultânım
hazretlerinindir. Bende Hadice Hatun.
Derkenar 1: İ’lâmları mûcebince teslîm oluna deyu buyuruldu.
Derkenar 2: Ma’rûz-ı dâ’î oldur ki. Medîne-i Sakız sâkinelerinden
zâtı ba’de’t-tarafü’ş-şer’ ma’rife olan sâhibe-i arzuhâl Hadice nâm hâtûn
medîne-i mezbûrede bundan akdem vefât eden vâlidesi ile bint-i Mustafa’nın
Labovi’de(?) karındaşı olmağla medîne-i merkumede vâkı’ müteveffâ-ı
mezbûrenin terekesinden emlâkinin mecmû’una vaz’-ı yedi mütehakkık
olan derûn-ı arzuhâlde mestur Şa’ban nâm kimesne muvâcehesinde bin
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yüz elli senesinde harbî keferenin medîne-i merkumeye istilâsı vaktinde
sagire iken vâlidem mezbûre ile (…) bizi kefere-i mersûm ahz ve esîr edüp
dârü’l-harbe idhâl eylediklerinde vâlidem mezbûre bir takrîb ile nefsini
tahlîs ve medîne-i mezbûreye geldikden sonra emlâk ve eşyâsın zabt edüp
ben dârü’l-harbde esîr iken vâlidem mezbûre medîne-i merkumede vefât
etdikde mezbûr Şa’ban medîne-i mezbûrda vâkı’ lede’l-ahâli ve’l-cîrân
ma’lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât terekesinden iki bâb mülkümüz ile
medîne-i merkumeye tâbi’ Vaslonko(?) nâm karyede ma’lûmü’l-hudûd bir
kulle ve on üç kulaç ta’bîr olunur bağçemin mecmû’una vaz’-ı yed etmegin
emlâk-ı mezbûreden bana isâbet eden nısf hisse-i ırsiyyemi bundan
akdem medîne-i merkumede kapudan paşa hazretleri huzûrunda mün’akd
meclis-i şer’de donanma-yı hümâyûn kadısı es-Seyyid Yahya Efendi
ve sâbıka stanbul efendisi fazîletlü Şa’ban Efendi huzûruna yedimde
mevcûd iş bu iki kıt’a hüccet derûnlarında tahrîr ve beyân olundığı üzere
mezbûr Şa’ban’dan taleb ve da’vâ eylediğimde mezbûr Şa’ban cevâbında
evvelâ müteveffâ-ı mezbûrenin (…) kızı olduğumu, sâniyâ terekesinden
emlâk-ı mezbûrenin mecmû’una vâz’ü’l-yed olup bi’l-cümle i’yâli yedinde
kaime mevcûd olduğını ikrâr etmekle mezbûr Şa’ban’ın ığrâmı üzere
emlâk-ı mezbûrun nısf hissesi mûmâileyhâ yedine i’tâ eyledikleri hüccet-i
şer’iyelerde beyân olunduğu üzere ba’de’l-yevm ve bana teslîm içün
mezbûr Şa’ban’a tebşir olunmuşidi deyu da’vâ etdikde mezbûr Şa’ban
dahi cevâbında müdda’a-i mezbûre Hadice’nin vâlidesini kızkarındaşım
merkume ile fevtinde müdda’a-i mezbûre Hadice (…) olmağla müteveffât-ı
mezbûrenin verâseti ancak bana müstehak olmuşdur deyu müteveffât-ı
mezbûre terekesinden olup hâlâ yedimde kaime ve mevcûd olan emlâka
vaz’-ı yed ederim didikde müdda’a-i mezbûrenin (…) dârü’l-harbe
lühûku kazâya mekarin olmayup müsellemeten avdet eylediği şühûd ve
udûlüyle sâbit olmağın mûcebiyle müteveffât-ı mezbûrenin terekesinden
nısf hissesini müdda’aye-i mersûmeye teslîm merkum Şa’ban’a tenbîh
olundığı huzur-ı âlîşânlarına i’lâm olundu. El-emrü li-men-lehü’l-emr, fî
8 Şa’ban sene 134.
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Ek 5.
Kaynak: BOA, A.DVN, Dosya nr. 854/84

Üstte: Mûcebince şer’le hüküm buyuruldu.
Devletlü, mürüvvetlü sultânım hazretleri sağ olsun.
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Bu câriyeleri Sakız sâkinelerinden iken vâkı’ olan istilâda sagireliğim
hâlinde küffâra esîr olup bu fakirei Venedik Körfesi’ne götürüp ba’dehu
Mora Cezîresi’ne götürüp cezîre-i Mora bi-hamdillahi te’âlâ feth olunup
Kürd Hasan Paşa’nın i’âneti ile bu fakire esîrlikden halâs oldukdan sonra
vatan-ı asliyyemiz olan Sakız’a vardukda pederim ve vâlidem vefât etmiş
bulunmağla emlâk ve arâzîlerini tecessüs etdükde Sakız sâkinlerinden
Daim Şa’bân nâm kimesnenin zabt u tasarrufunda bulunan emlâklar bu
câriyelerine pederim ve vâlidemden müntakil emlâklerden olmağla alup
zabt etmemize (…) virmeyüp da’va-yı şer’ olundukda itâ’at etmeyüp
mütegallibeden hevâsına tâbi’ ümerâ-yı deryâdan Hüseyin Paşaoğlu Ali
Paşa nâm kimesnenin yanına firâr edüp ol dahi hasmım tarafına mu’în
olmağla bu fakirenin mücerred hakkımı ibtâl kasdıyla dürlü isnâdlar
ile beni havfa düşürüp bir vechle mebzûr Hüseyin Paşaoğlu’nun (…)
ve ta’addîsinden mahallinde hakkım ümerâ-yı (…) olmadığı ecilden
merhamet buyurup mezbûr Hüseyin Paşaoğlu’nu hasmım tarafına ve
da’vamıza karışdırılmayup davâ’cım mezbûr Şa’bân ile Vezîr-i mükerrem
kapudan paşa huzûrunda murâfa’a ve şer’le emlâklerim gerüye redd ve
alıverilmek bâbında kapudan paşaya hitâben fermân-ı âlî recâ olunur. Bâki
fermân sultânımındır. Bende Hadice.

Ek 6.
Kaynak: BOA, C.HR, nr. 153/7627

Françe elçisinin takrîri tercümesidir, fî 4 L sene 1162.
Bundan akdem Maltalu yedine giriftâr olan Mustafa Paşa bendelerinin
halâsı husûsunda matlûb-ı Devlet-i Aliyye üzere Françe pâdişâhı
mûmâileyhin halâsına dikkat u ihtimâm ve bu bâbda icrâ-yı merâsim-i
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musâfâtda taraflardan kusûr olunmayup velâkin Maltaluya ekserî alâkadâr
olan düvel-i âhırânın miyânede câri dostluk ve safvete hasedlerinden
nâşî madde-i mezkûrede ba’zı su’ûbet zuhûr etmiş iken Françe pâdişâhı
bu emrin husûlüne mâlen ve bedenen sarf-ı makdûr eylediğine binâen
Malta’nın gıranmastoru Françe Devleti’nin ibrâm u ilhâhına mümâşât
birle bundan dört ay mukaddem paşa-yı mûmâileyhin tahliye-i
sebîline râzı olduğu ve Malta Cezîresi’nde mukim Françe Devleti’nin
maslahatgüzârı Malta limanında mevcûd bulunan Françe sefâyininin
birine mûmâileyhi süvâr ve cezîreden ihrâcına murâd eylemiş iken paşayı mûmâileyh hikmeti ma’lûm olmayan sebebden nâşî muhâlefet üzere
olduğu bundan akdem bir kıt’a takrîr-i sâdıkanem ile huzûr-ı aliyyelerine
hulûsâne arz u i’lâm olunmuşidi ve paşa-yı mûmâileyh bundan böyle
Malta’da ikamet üzere iken Malta’da mevcûd üserâ-yı müslimînin tuğyânı
zuhûr ve muvâhaze olunanlar iş bu fitnenin hudûsu mücerred paşa-yı
mûmâileyhin reyi ile olduğunu tevâtüren haber virmeleriyle töhmeti zâhir
ve âşikâr olduğuna binâen ahâli-i Malta’nın ve ricâlinin mûmâileyhin
üzerine hamle ve hücûmu derkâr idi. Velâkin Françe maslahatgüzarı
mûmâileyhin sıyâneti ile mukayyed ve üzerine vaz’-ı yed etdirmeyüp
paşayı bir takrîb ile muhâtaradan tahlîs eylemek içün mahfî bir mahalle
vaz’ edinceye değin azîm zahmet ve meşakket çekmiş. Bu keyfiyet-i garîbe
Françe pâdişâhına mün’aks oldukda kat’â ârâm virmeksizin mahsûs bir
kıt’a şityeyi ucâleten Malta’ya irsâl ve ne takrîb ile mümkün olur ise paşayı mûmâileyhi cezîreden ihrâc ve gönderilen şitye ile Âsitâne-i sa’âdet’e
emnen irsâl eylemesi tedbîrine teşebbüs eylemek üzere Malta’da olan
maslahatgüzârına müekked tenbîhler irsâl eylemişdir. Ancak bu keyfiyet-i
garîbe vuku’unda paşayı teslîm eylemek elimde değildir. Malta ricâlinin
reyi olmadukça deyu gıranmastoru teslîmden tehâşî birle cevâb eylemişdi.
Elhâletühazihi Françe pâdişâhının bu bâbda derkâr olan sa’y u ihtimâmı
beyândan müstağnî olduğuna binâen memûldür ki paşa-yı mûmâileyh
halâs bulup selâmet ile bu cânibe çıka gele velhâsıl Françe padişahının
elinden gelen ne ise Devlet-i Aliyye’nin hâtırına ri’ayeten dirîğ eylemez.
Ve bâlâda mezkûr keyfiyetin haberi ile bu def ’a Âsitâne-i sa’âdet’e gelen
Françe şityesi bu tarafda tevakkuf etdirilmeyüp Malta’ya mahsûs cevâblar
ile ve keremiyyetlü ibrâm ve ilhâhlarım birle Malta’ya irsâl ve emr-i
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âlîlerine imtisâlen bu müşkil maddenin halline ve emrin husûlüne dâ’îleri
tarafından dahi sarf-ı amdkûr olunacağı ma’lûm-ı devletleri buyurulmak
içün keyfiyyet-i mezkûre minvâl-i muharrer üzere hâk-pây-ı devletlerine
arz u i’lâm olunur deyu elçi-i mûmâileyh dâ’îleri tahrîr eder.

Ek 7.
Kaynak: BOA, A.DVN, Dosya nr. 475/32208

Üstte: Mûcebince şer’le dîvânda hüküm buyuruldu.
Devletlü ve sa’âdetlü sultânım hazretleri sağ olsun.
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Bu kulları bundan akdem dergâh-ı âlî cebecilerinden elli yedinci
bölükde yoldaş iken Stonibelgrad Muhârebesi’nde küffâr-ı hâk-sâra esîr düşüp,
yirmi üç seneden beru demür ve zincir çeküp bir tarikile halâs olmuşiken
yine ol havâlilerde ve ol tarafdan bir zımmî avretin İslâm ile müşerref edüp
kendüme Allahu azîmüşşânın emri üzere sâir üsâra miyânında tezvic edüp ve
kendüden evlâdım olup hâlâ İslâma getürüp ömrüm oldukça du’âya müdâvîm
iken Maçun voyvodası olan nâm kimesne bu sünûk-ı menkûh olan avret (…)
deyu zabt ederim alup gadr etmeğin mezbrûrun yedimde olan fetevâ-yı şerîfe
manzûr-ı aliyye buyurulup menkûhum virilmek bâbında Babadağı vâlîsi
hazretlerine fermân ihsân buyurulup ve fermân harcı dahi in’âm buyurulmak
bâbında fermân sultânımındır. Bende Ali.

Ek 8.
Kaynak: BOA, A.DVN, Dosya nr. 253/90

Üstte: Şer’le hüküm buyuruldu.
Sa’âdetlü ve mürüvvetlü sultânım hazretleri sağ olsun.
Bu zımmî kulları Rum taifesinden olup bundan akdem Belgrad
muhârebesinde esîr-bend olup ehl-i iyâlim ve akrabam zımmîler
Benefşe(?) yanında gaybet olup hâliya Üsküp Kazası’nda zevcem zımmiye
208

Dosyaya sonradan 1121 tarihi verilmiş. Ayrıca bunun dosya numarası kontrol
edilecek. Belgeye 1121 tarihi verilmiş ama tarihin 1123/1711 tarihinden sonraya ait
oması gerekiyor.
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ve kızkarındaşım zımmiye ve üç evlâdlarım ve amucam zımmî olup ve
bir oğlum zımmî dahi Mihaliç Kazası’nda olup ve kızkarındaşım zımmiye
Burusa’da olup, mezbûrlar zikr olunan kazalarda her biri esîr olmalarıyla
sultânım[dan] mercûdur ki, mezbûrlar mahallinde şer’ile halâs
olunmak bâbında kadılarına hitâben fermân-ı şerîf recâ olunur. Fermân
sultânımındır. Rum Nikola zımmî

Ek 9.
Kaynak: BOA, A.DVN, Dosya nr. 858/29

Üstte: Paşa Sancağı irilmesi irâdem. Sen timarı arz edesin deyu
hüküm buyuruldu.
Devletlü ve sa’âdetlü ve fukaraya merhametlü sultânım hazretleri
sağ olsun.
Arzuhal-i kulları, Ustorgon Kal’ası sâkinlerinden olup ba’dehu
Budim Kal’ası’nda gelüp pederim Ali Odabaşı şehîd olup bu kulları yedi
sekiz yaşında iken dârü’l-harb keferesine Budim Kal’ası’nda esîr olup
küffâr-ı hâk-sâr Peç Kal’ası’ndan üç yüz sa’ât mikdârı öte götürüp bu âna
degin esîrlik çeküp elhamdülillâhi te’âlâ şevketlü pâdişâh-ı âlem-penâh
hazretlerinin zamân-ı adâletlerinde elçi paşa hazretleri Peç’e geldüğü
haberin alduğum sâ’at, dört oğlum ve bir kızım ve ehl-i iyâlim anda
bıragup dağdan dağa çıplak ve urbân ve aç ve susus firâr eyleyüp elçi paşa
hazretlerinin yanında geldükde elhamdülillâhi teâ’lâ halâs müyesser olup ve
hâliyâ elçi paşa hazretlerinin yanında olurum ve benim yedi sekiz yaşında
Budum Kal’ası’nda esîr olduğum devletlü sultân efendimiz çerâğ eyledüğü
avret bilür ve elçi paşa hazretleri ile Belgrad’a geldükde küffâr-ı hâk-sârını
depüp cem’iyyet eylediler. Elçi paşa hazretlerinden izn alup andan dahi firâr
edüp tağdan tağa gelüp Sofya’da elçi paşaya yetişdim. Bir garîb derdmend
bî-çâre kulunuzum. Devletlü efendimin iltâf-ı kerîmlerinden niyâz ederim
ki bu kullarına Rumili aklamından bir eyüce timar ile çerâğ eyleyüp evkat-ı
hamsede du’âlarında olup ve sefer oldukda pâdişâhım uğruna ve dîn-i mubîn
uğruna sefer eyleyem. Bâki merhamet sultânımındır. Bende Esîr Yusuf.
Derkenar: Evâhir-i M sene 133”
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Ek 10.
Kaynak: BOA, HH, nr. 6/189

Dest-i Aceme giriftâr olan Kars ağası Camuş Hüseyin Ağa iş bu
mâh-ı Receb-i şerîf’in selhinde Kars’a gelmek ile merkumun takrîridir.
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Be-kazâ-i Allahu Te’âlâ bu sene ordu-yı İslâm askerine vâkı’ olan tezelzül
takrîbiyle asker bi’l-cümle avdet edüp, ben yeniçeri piyadesiyle metrisde
bulunup ahşamdan sonra Kızılbaş askeri metrislere hücûm ve bir mikdâr cenk
ü kıtâlden sonra mukavemet bir vechle mümkün olmayup metrislerde bulunan
piyade askerini ve beni dahi ahz edüp ordu-yı aceme götürdiler. Ol gice habse
virdiler. Ferdâsı beni Nadir Şâh’ın huzûruna götürdüp ve bana cevâb eyledi ki,
“Osmânlu askeri Kars’da cem’iyyet ederler ise üzerlerine varır ve muhâsara
ederim ve illâ anda dahi cem’iyyetleri yok ise Kars’a ve Ahısha’ya varmam.
Bayezid ve Van taraflarına giderim. Birkaç def’adır Osmânluya tahrîr ederim
ki ümmet-i Muhammed beyninde bu kıtâl olmasun ve fukara dahi pâymâl
olmasun. Yine üzerime asker çeküp gelürler. Niçün hayurlu maslahata râzı
olmazlar” deyu bana hitâbdan sonra beni Mustafa Hân’ın çadırına götürdiler
ve üç gün ardularında eglendim. Ba’dehu beni murahhas eylediler ve bana iki
yüz elli kadar piyade yeniçeri ve evlâd-ı Fâtihân bahş edüp ve devletlü Ahmed
Paşa efendimize bir mektûb beni bu tarafa göndermek murâd eylediklerinde
tekrâr Nadir Şâh beni huzûruna götürdüp cevâb eyledi ki, “Kars ve Çıldır
taraflarına gitmem lâkin taşrada zahîrelerini buldurur isem alurum ve Ahmed
Paşa hazretlerine söyle bana birkaç eyüce at göndersün”. Ben dahi cevâb etdim
ki, “Şâhım! Ahmed Paşa hazretleri adadan salt çıkup Kars’a geldi ve Kars’a
dahi geçen sene bu kadar muhâsara çekdi. Şâha lâyık anda atlar bulunmaz”.
Sonra didi ki, “Hele sen söyle eyüce bulurlar” didi. Ve Bağdad tarafına
gönderdükleri elçi benim ile Kars tarafından gönderilmek murâdı idi. Lâkin
askerin avdetinden bunların ihtilâli ihtimâliyle bu tarafdan göndermeyüp
Bağdad cânibine gönderdi. Ve bir daha cevâb etdi ki, “Ahmed Paşa hazretleri
geçen seneden beru hünkâr hazretlerine olan hıdmet ve sadâkati ve gayret
ve himmeti ve mukaddemâ gönderilen elçilerimize olan ikr3amı sebebiyle
cümleden ziyâde kendüye i’timâdım vardır. On beş güne dek bu götürdüğün
kâğıdın cevâbına muntazır olurum. Bir tarafa hareket etmem. Paşa hazretleri
elbetde kâğıdın cevâbını göndersün” deyu tenbîh eyledi ve beni taşra çıkarup
Mustafa Hân’ın çadırına gönderdiler ve şâh-ı mezkûr mecmû’u ordusu
askeri ile şimdiki hâlde Üçkilise pîşgâhında oluruz. Ben mahall-i mezbûrdan
mufârekat edüp üç günde Kars’a geldim.

TÜRK ESİRLERİN KURTARILMASI VE MÜBADELESİNDE
BİR MERKEZ OLARAK DUBROVNİK VE 1575 İLE 1592
YILLARINDAKİ ESİR MÜBADELELERİ*
Cihan YEMİŞÇİ**
Muhamed VALJEVAC***

Giriş

D

ubrovnik Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir
takım siyasî ve ticarî aracılık ihtiyaçlarından dolayı himaye
altına alınmış ve buna bağlı olarak bağımsızlığa son derece yakın özel bir
statü ihdas edilmişti. Cumhuriyetin uluslararası ikili ilişkilerin mutualizm
modeli209 içerisindeki ayrıcalıklı statüsü, Osmanlı nezdinde arz ettiği bazı
niteliklerinden ileri gelmekteydi. Bu temel nitelikler ise küçük, zararsız ve
herhangi bir tehlike taşımayan yapısıyla beraber düşünüldüğünde jeopolitik
konumunun sağladığı avantajlar ile mevcut idarî erkinin iç ve dış politikaya
* Çalışmalarımızda yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hocamız Prof. Dr.

Vesna Miović’e ve bildiri metnimizin tashihlerini üstlenen Arş. Gör. Ali Karahan’a
teşekkürlerimizi sunarız.
** Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü, Bilecik / Türkiye,
cihanyemisci@hotmail.com

*** Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
Yeniçağ Tarihi, muhamedvaljevac@hotmail.com
209

Mutualizm, uluslararası ilişkiler disiplininde “asimetrik bağlaşıklığa dayalı ikili ilişki
konsepti modeli” olarak tanımlanmış olup kavram tarafımızdan karakterize edilmeye ve
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bk. Cihan Yemişçi, XVII. Yüzyılda Osmanlı-Dubrovnik Siyasi
İlişkileri (Devam Eden Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü.
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dair tüm müesseseleriyle birlikte muktedir bir siyasî teşekkül kurmayı
başarabilmiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Hilal ile Haç’ın, Doğu ile
Batı dünyalarının arasında bir kavşak konumunda bulunması sayesinde iki
cephe arasında tarafsız bölge ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış olan
Dubrovnik’in bu özel statüsü, 210 Osmanlı adına pek çok alanda diplomatik
hizmetler verebilmesini beraberinde getirmişti. Dubrovnik, gerek payitahta
giden ya da dönen diplomatlara gündeme dair yeni haberleri öğrenme
imkanının yanı sıra aralarında bir kulis ortamı sağlaması, 211 gerek Babıâli’ye
Avrupa’dan taşıdığı istihbarat212 ve gerekse imparatorluğun bazı diplomatik
hizmetlerini karşılaması ile Osmanlı açısından adeta “biçilmiş bir kaftan” idi.
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Mübadele Merkezi Olma Rolü

96

Dubrovnik’in Osmanlı’ya sunduğu diplomatik hizmetler içerisinde,
Batılı elçilerin Osmanlı ülkesine giriş ve çıkış kapısı vasfı taşımasının
210

Dubrovnik Cumhuriyeti’nin Osmanlı tabiiyetindeki tarafsız bölge konumu hakkında
bkz. Nicolaas H. Biegman, The Turco-Ragusan Relationship According to the Firmans of Murad
III (1575-1595) Extant in the State Archives of Dubrovnik, Mouton, The Hague – Paris
1967, s. 130; Vesna Miović, Dubrovačka Republika u Spisima Osmanskih Sultana (bundan
sonra Spisima), Državni Arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik 2005, s. 51, 100, 133; Mladen
Glavina, 17. Yüzyılın Başında Osmanlı İmparatorluğu ile Dubrovnik Cumhuriyeti İlişkileri
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 2009, s. 16, 21-24, 31-32, 38, 60. Dubrovnik’in iki dünya arasında tarafsız bölge
statüsünün Roma hukukuna dayalı olarak Avusturya ve dolayısıyla da İspanya kolu
dahil tüm Habsburglar tarafından kabul edildiği hakkında bk. Vinko Foretić, Povijest
Dubrovnik do 1808, II, Naklandi Zavod Matice Hrvatske, Ljubljana 1980, s. 10-15.
211

Bazı örnekler için bk. Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 12991453, Cilt II, (çev. Nilüfer Epçeli, ed. Erhan Afyoncu), İstanbul 2011, s. 299, 510, 615;
III, s. 330, 341, 383; IV, s. 163-174; Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II,
(çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul 1989, s. 218, 341. XVII. yüzyılda arşiv belgelerine
yansımış bir takım örnekler için bk. DA., 7/2.1, sv. 16, br. 787 (A 8, 111) ve defter kaydı
BOA., MAD.d.06004, s. 125/3 (Evâsıt-ı Şaban 1035 / 8-17 Mayıs 1626); DA., 7/2.1,
sv. 22, br. 1027 (Evâhir-i Cemâziye’l-ahir 1059 / 1-10 Temmuz 1649); sv. 23, br. 1069
(Evâil-i Rebi’ü’l-ahir 1060 / 3-12 Nisan 1650).
212

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Biegman, “Ragusan Spying for the Ottoman
Empire. Some 16th Century Documents From the State Archive at Dubrovnik”,
Belleten, XXVII/106, Ankara 1963, s. 237-255; Miović, Dubrovačka Diplomacija u Istambulu
(bundan sonra Diplomacija), Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti Zavod za
Povijesne Znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik 2003, s. 127-140; aynı yazar,
Spisima, s. 47-49; Glavina, a.g.t., s. 3-5, 22, 31.
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yanı sıra Osmanlı ile Avrupa devletleri arasında esir mübadelelerinin
gerçekleşeceği mekanı sağlaması da bulunmaktaydı. Diplomatları ise Babıâli
adına Avrupa’da Osmanlı uyruklu esirlerin araştırılıp tespit edilmesi ve
hürriyetlerinin kazandırılması noktasında pek çok zaman aracılık rolü
üstlenmekteydiler. XVI. yüzyılda Akdeniz limanlarında ve Avrupa’nın önemli
şehirlerinde kurduğu konsolosluk ve istihbarat ağları ile müesses diplomasi
teşkilatı Dubrovnik’in bu aracı rolünü benimsemesini mümkün kılmaktaydı.
Özellikle Venedik, Livorno ve Cenova gibi merkezi İtalyan şehirlerindeki
konsoloslarının diğer Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcileriyle kurmuş
oldukları etkin ve faal irtibatlar sayesinde213 Osmanlı esirlerinin araştırılması,
tespiti ve Babıâli ile iş birliği halinde onların kurtarılması organizasyonlarını
düzenleyerek doğrudan kurumsal destek sağlayabilme potansiyeline sahip
olması şehir devletini bu yönden elverişli bir konuma oturtmaktaydı. Bilhassa
Dubrovnik tüccarlarının geçmiş yüzyıllarda iştigal ettikleri esir ve köle
ticaretine dair tecrübeleri de bu bakımdan cumhuriyetin yetkinliğine önemli
katkı sağlamaktaydı.214 Ayrıca, esirlerin emniyet içerisinde barındırılması
ve muhafaza edilebilmesi için gereken hücrelerin karantina binasındaki
213

XVI. yüzyılda Dubrovnik Cumhuriyeti’nin önemli Akdeniz limanları ve çeşitli
Avrupa şehirlerinde siyasî, ticarî ve istihbarat temini gibi amaçlarına hizmet eden 44
konsolosluğu bulunmaktaydı. Bk. Harris, a.g.e., s. 166; Miović, Diplomacija, s. 127; aynı
yazar, Spisima, s. 124; aynı yazar, “Diplomatic Relations between the Ottoman Empire
and the Republic of Dubrovnik” (bundan sonra “Diplomatic Relations”), The European
Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Century, (ed. Gábor
Kármán ve Lovro Kunčević), Brill, Leiden-Boston 2013, s. 195. Gerek cumhuriyetin
doğrudan istihbarat sağlamakla görevlendirdiği memurları, gerekse tüccar, kaptan ve/
ya diğer vatandaşlarının hemen hepsi konsolosluklarla temasa geçerek Dubrovnik’in
istihbarat ağına hizmet ederlerdi. Toplanan haber ve istihbaratlar ise Dubrovnik’in
Küçük Senatosu Malo Vijeće’nin sekreterine ulaştırılırdı. Bk. Miović, Spisima, s. 50;
aynı yazar, Diplomacija, s. 127.
214

XIII ve XIV. yüzyıllarda Dubrovnikliler faal olarak esir ve köle ticareti yapmaktaydılar.
Bu sayede Dubrovnik bu ticaret kaleminde işlek bir merkez haline gelmişti. Ancak
cumhuriyet resmiyette bazı ahlakî prensipleri öne sürerek 27 Ocak 1416’da esir ve
köle ticaretini ağır cezalarla yasakladı. Bu kararın alınmasında Bosna krallarının
baskılarının rol oynadığı iddia edilmektedir. Ayrıca yaklaşan Osmanlı ilerleyişi sebebiyle
Hıristiyanların köleleştirilmesi riski altına girerek ticarete konu olmalarının kuvvetle
muhtemel görünmesi ve Müslüman esirlerin ticaretine aracılık yaptıkları takdirde
Osmanlıların tepki olarak askerî müdahalede bulunabilecekleri korkusunun da yine
bu yasaklamaya temel teşkil ettiği düşünülmektedir. Bk. Robin Harris, Dubrovnik, A
History, London 2006, s. 157-158; Tea Perinčić Mayhew, “Prodaja Roblja na Jadranu u
17. Stoljeću”, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, I/1 (Aralık), Pomorski i Povijesni
Muzej Hrvatskog Primorja Rijeka, Zadar 2013, s. 107-109.
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mevcudiyetinin yanı sıra çağına göre gelişmiş sağlık hizmetleri sayesinde
tedavi imkanları da yetkili makamlara teslimine kadar geçecek sürede
Dubrovnik’te konaklamaları için uygun koşulları sunmaktaydı.215
Dubrovnik’in bir yandan Avrupa’nın Katolik uluslararası toplumuna
dahil olması, diğer yandan nispeten görünmez resmî bağlar aracılığıyla Osmanlı
tabiiyeti altında bulunması216 şehir devletinin iki kutup arasındaki kesişim
kümesinde elverişli bir tarafsız bölge olarak ortaya çıkmasını beraberinde
getirmişti. Cumhuriyetin mevcut iki yönlü ilişkilerine dayalı olarak
Dubrovnik’in adı aynı zamanda, esir mübadelelerinin gerçekleştirilebileceği
bir merkez olarak her iki cephe tarafından da öne sürülmekteydi.217 Böylece
tüm bu sözü geçen vasıflarına binaen Dubrovnik, XVI. yüzyılın savaşlarla
geçen atmosferinde tarafların ellerine düşen esirlerin mübadelelerinin
icra edileceği tarafsız bölge ihtiyacını karşılamak üzere mekan sorununu
çözmekte mutabık kalınacak en müsait ortamı sunmaktaydı. Dubrovnik,
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215

Avrupa tarihinde Dubrovnik’in tıp ve eczalığındaki müstesna yeri ile karantina
binası ve uygulamaları hakkında bk. Antun Baće - Ivan Viđen, “Lazareti na Pločama
od pada Dubrovačke Republike do danas (1808.-2013.)”, Prostor, 21, Zagreb 2013, s.
327-328; Zdravko Šundrica, “Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik”,
Dubrovnik Annals, 4, Dubrovnik 2000, s. 7-9; Harris, a.g.e., 167-168; Miović, Spisima, s.
95; aynı yazar, Diplomacija, s. 235-236; Zinkeisen, a.g.e., III, s. 341.
216

Osmanlı sultanları Kırım, Eflak, Boğdan ve Erdel örneklerindeki tabi hükümetlerde
olduğu gibi Dubrovnik Cumhuriyeti’nin devlet başkanlarını onaylama yetkisini üzerlerine
almamışlar ve dolayısıyla da hiçbir dönemde böyle bir yetkiyi kullanmamışlardı.
Cumhuriyet aynı zamanda, savaş zamanlarında Osmanlı ordusuna asker göndermekle
mükellef olmadığı gibi devlet binalarında imparatorluğa tabiliğini sergileyecek herhangi
bir sembol de taşımamış ve törensel bazı bağlılık gösterilerinde de bulunmamıştı.
Dubrovnik’in Osmanlı vasalı olduğuna dair tek resmî delil haraçgüzarlıktı ve cumhuriyet
idarecileri her sene Babıâli’ye ödedikleri haracı Avrupalı muhataplarına rahatlıkla bir tür
“himaye ücreti”, “geniş ticarî imtiyazlarının karşılığı” veyahut da “bağımsızlıklarının
bedeli” olarak lanse edebilmekteydiler. Böylelikle Avrupalıları, şehir devletinin tam
bağımsız bir cumhuriyet olduğuna ikna edebilmeyi başaran Dubrovnikliler Batı nezdinde
güven ve itibar sağlamışlardı. Bu sayede de Osmanlı koruması altında bir tarafsız
bölge olma hüviyetini Batı’ya kabul ettirebilmişlerdi. Konu ile alakalı geniş bilgi ve
farklı perspektifleri görebilmek için bk. Lovro Kunčević, “Janus-faced Sovereignty: The
International Status of the Ragusan Republic in the Early Modern Period”, The European
Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Century, (ed. Gábor
Kármán ve Lovro Kunčević), Brill, Leiden-Boston 2013, s. 97-101, 110-116.
217

XVI. yüzyılda Vatikan papazının Dubrovnik’i esir değişimlerinin gerçekleştirileceği
merkez olarak ilan etmesi ve buna bağlı olarak Dubrovniklilerin Vatikan’la yüzyıl
boyunca süren hukukî pazarlıkları için bk. Radovan Samardžić, Veliki Vek Dubrovnika,
Prosveta, Belgrad 1983, s. 100-101.
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1528’de oldu-bittiye getirilen ilk esir değişimi218 bir kenara, bu niteliğini
nizamî bir şekilde ilk olarak 1538 yılında Osmanlıların Haçlı İttifakı ile
başlayan savaş döneminde icra etme imkanı bulmuştu.219 Daha sonraları
Dubrovnikliler, Osmanlı ile Avrupa arasında her iki taraf için de esirlerin
buldurulması ve fidye karşılığı ya da özel şartlarla bu kişilerin kurtarılması
organizasyonlarında aracılık yapmayı sürdürdüler.220 Bu faaliyetler sırasında
aracılar komisyon ücreti aldıklarından dolayı bu iş onlar için aynı zamanda
kârlı bir sektör haline de dönüşmüştü.221
Esir mübadelelerinin öncesindeki hazırlık safhaları, yani tespit,
intikal ve mübadele süreçleri genel olarak şu şekilde yürütülürdü:
Öncelikle, Dubrovnik elçileri esir değişiminin Dubrovnik’te
gerçekleştirileceğine dair padişahtan bir ferman çıkartırlardı222 ki, bu
bir bakıma teminat mektubu yerine geçerdi. Avrupa kanadında ise
Vatikan papazı da benzer bir belgeyi (bula) Avrupa’daki Türk esirlerinin
toplanmasını teftiş ve organize edecek olan elçiye verirdi. Ayrıca, esirlerin
kurtarılacağı pazarların bulunduğu ülkelerdeki muhatap kurumlar için de
218

1528’de, ilerleyen yıllarda Osmanlı hizmetine girmesiyle tarihlerde Barbaros
Hayreddin Paşa olarak adlandırılan Hızır Reis’in bir gece baskınıyla kendi tarzınca
neticelendirdiği bir esir değişimi vuku bulmuştu. Bk. İsmi Belirsiz Bir Dubrovnik
İstihbaratçısı, Ista Monumenta, Dubrovnik Devlet Arşivi, XVI. yüzyıl (tarihsiz), s. 144147; Jovan Radonić, “Dubrovnik i Pomorstvo”, Nav. Zbornik, 7, Zadar 1969, s. 224-225.
Konu tarafımızdan çalışılmakta olup ilerleyen zamanlarda yayına hazırlanacaktır.
219

Heinrich Kretschmayer, Ludovico Griti, Archiv für Österreichische Geschichte, I,
Viyana 1896, s. 83; Bogoljub Krnic, “Ivan Pastor Zagrebčanin, Politički Agent Kralja
Ferdinanda”, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 201, Zagreb 1914, s. 99; Radonić, Dubrovačka
Acta i Povelje (bundan sonra Dubrovačka Acta), II, Sırpska Kraljevska Akademija, Belgrad
1951, s. 45, 56-65.
220

XVI. yüzyıla ait örnekler için bk. Metin Ziya Köse, Osmanlı Devleti ve Dubrovnik
İlişkileri, 1500-1600, Doğu Akdeniz’de Casuslar ve Tacirler, İstanbul 2009, s. 25-29; Ahmet
Önal, “XVI. Yüzyılda Avrupa’daki Osmanlı Esirlerin Kurtarılması Meselesine Dair Bazı
Gözlemler”, Türkiye-Almanya Araştırmaları Dergisi, IV/1-2, İstanbul 2015, s. 49-52.
221

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Radonić, Rimska Kurija i Južnoslavenske Zemlje od
XVI. do XIX veka, (bundan sonra Rimska Kurija), Yugoslav Academy of Arts and Sciences,
Zagreb 1959, s. 260-262; ayrıca bk. Foretić, a.g.e., II, s. 10; Miović, Spisima, s. 115.
222

1575 ve 1592 esir mübadelelerinin Dubrovnik’te gerçekleştirileceği hakkındaki
fermanlar için sırasıyla bk. Dubrovnik Devlet Arşivi (DDA.), Diplomata et Acta (DA.),
Acta Turcarum (AT.), 7/2.1, sv. 7, br. 311 (A 2, 2) (Evâhir-i Safer 983 / 31 Mayıs – 9
Haziran 1575); sv. 8, br. 390 (A 8, 38 a) (Evâhir-i Rebi’ü’l-âhir 1000 / 4-13 Şubat 1592).
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gereken mektuplar yazılarak ilgili makamlara gönderilirdi. Bu işlemlerin
ardından her iki cephenin elindeki mevcut esirlerin bulunup satın
alınması için gereken adımlar atılmaya başlanırdı. Yakın veya eşzamanlı
olarak Babıâli’nin ve Vatikan papazının emirleriyle her iki tarafta da köle
pazarlarında esir arayışlarına geçilirdi. İstanbul köle pazarlarında yapılan
aramalarda bulunan Avrupalı esirlerin toplanması sırasında biri Osmanlı
memuru, diğeri Dubrovnikli iki katip esirlerin kayıtlarını tutarlar ve elçiler
de gelişmelere dair raporlarını Senato(Malo Vijeće)’ya bildirirlerdi. Elçilerin
cumhuriyetle olan karşılıklı yazışmalarında, Avrupa’da tespit edilen Osmanlı
uyruklu esirlerle ilgili bilgiler ve rakamsal veriler bir araya getirilerek
taraflar haberdar edilirlerdi. Bu rakamlara göre, mübadeleye konu olan esir
sayısını tamamlamak üzere esirlerin tespitine dair çalışmalar genişletilirdi.
Her iki tarafta da yürütülen esirlerin bulunması ve satın alınması işlemleri
tamamlandıktan sonra İstanbul’da toplanan Avrupalı esirlerin olduğu kafile
bir Divân-ı Hümâyûn çavuşu ile Dubrovnik elçisinin nezaretinde ve Osmanlı
askerlerinin eşliğinde Dubrovnik’e doğru yola koyulurlardı.223 İstanbulDubrovnik arasındaki Balkan yolu, elçilerin ve tüccarların da kullandıkları
güzergâh olarak belirlenirdi. Yol üzerinde Osmanlı idarî makamları ile irtibat
halinde Dubrovnik taifesinin yoğun bir şekilde meskun olduğu ve başında
bir konsolos veya konsolosluk işlerini üstlenmiş bir görevlinin bulunduğu
menzillere uğranırdı. Kafile, gene söz konusu menzillerdeki Dubrovnik
hanlarında konaklardı. Yol boyunca elçilerle Senato arasındaki haberleşme
trafiğini ulaklar sağlarlardı. Dubrovnik’ten ulaşan haberlere dayalı olarak
Avrupa’dan gelecek Osmanlı esirlerinin lokasyonu da göz önüne alınarak,
her iki tarafın ellerindeki esirleri yakın vakitlerde Dubrovnik’te bir araya
getirebilmek üzere zamanlamayı ayarlamak maksadıyla Saraybosna ve
Hersek menzillerinde geçirilen süre bazen uzatılabilmekteydi. Esirler
223

Kafilenin başında bulunan Divan çavuşu ve emrinde onlara eşlik eden Osmanlı
askerlerinin varlığı sebebiyle, elçilerin yol güzergahlarındaki emniyetlerinin sağlanması
ve ihtiyaçlarının karşılanmasına dair onlara verilmesi mutat olan yol hükmüne gerek
duyulmazdı. Dubrovnik elçilerinin Dubrovnik-Babıâli arasındaki gidiş ve dönüşleri için
çıkarılan yol hükümlerinden bazı örnekler için bk. BOA., ADVN.DVE.d.13/1, s. 111/1
(belge no: 553) (10 Şevval 1022 / 23 Kasım 1623); MAD.d.06004, s. 92/2 (Evâil-i Safer
1033 / 24 Kasım – 3 Aralık 1623); ADVN.DVE.d.14/2, s. 45/1 (belge no: 25) (Evâsıt-ı
Safer 1037 / 21-30 Ekim 1627); DA., AT., 7/2.1, sv. 17, br. 840 (Evâil-i Ramazan 1041
/ 22-31 Mart 1632), br. 841 (Evâhir-i Zilhicce 1041 / 9-18 Temmuz 1632).
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Dubrovnik’e ulaştıklarında evvela şehrin karantinasına (Lazaret)
yerleştirilirler ve böylece 40 günlük standart karantina uygulaması başlardı.
Dubrovnik’teki Osmanlı emininin kontrolü altında224 iki katip ve iki görevli
memurla birlikte esirler sağlık muayenelerinden geçirilirler, ihtiyaç halinde
tedavileri görülür ve aynı zamanda rutin formaliteler yerine getirilirdi. Bu
arada Avrupa tarafından ulaşan belgelerle Babıâli’den gelenler karşılaştırılır
ve prosedürün sorunsuz bir biçimde ilerlemesine çalışılırdı.225
Avrupa’daki Osmanlı esirlerinin köle pazarlarında tespiti, teslim
alınması, toplanması ve Dubrovnik’e doğru yola çıkarılmaları ise Osmanlı
tarafına kıyasla biraz daha karmaşık bir süreç arz etmekteydi. Bunun
başlıca sebebi, ülkesinde esir bulunduran birden fazla muhatap devletin
varlığından ileri gelmekteydi. Bu bakımdan esir toplamakla görevli elçi
ya da memura refakaten nadiren bir Osmanlı memuru bulunurdu.
Dubrovnikliler esir mübadelesinin organizasyonunu üstlendiklerinde
elçi(ler) öncelikle Roma’ya uğrar(lar)dı. Vatikan Konseyi’nde ilk olarak,
Osmanlı esirlerinin kurtarılmasında oynayacakları role ilişkin peşinen
günah çıkarırlardı. Ardından, Avrupa ülkelerinden getirecekleri Osmanlı
esirleri için onlara zarar verilmemesine ve yol emniyetlerine dair bir teminat
belgesi edinirlerdi. Eğer elçilerin maiyetlerinde Osmanlı uyruklu kimse
varsa söz konusu belgeden bir nüsha da onlar için çıkartılırdı. İlaveten
Vatikan, Avrupa’nın çeşitli köle pazarlarındaki Türk esirlerin, bulundukları
ülkelerin devlet yetkilileri veyahut da bölge diyakozları tarafından
satın alınacağı hakkında bula adı verilen emir içerikli belgeleri elçilere
verirdi. Elçiler işleri hızlandırmak için vakit kaybetmeden bulaları posta
güvercinleriyle en önemli Avrupa şehirlerindeki Dubrovnik konsoloslarına
gönderirlerdi. Bundan sonra, Avrupa’nın önde gelen köle pazarlarında
Türk esirlerin tespit edilip satın alınarak kurtarılmaları süreci başlardı.
224

Dubrovnik’te görev yapan Osmanlı gümrük emini, aynı zamanda fiilî olarak
Osmanlı konsolosluğuna dair vazifeleri de üstlenirdi. Buna bağlı olarak Dubrovnik’e
gelip giden tüm Osmanlıların işleriyle ilgilenirdi. Bu görevlerine ilaveten emin,
Dubrovnik karantinasının idaresinden de sorumluydu. Bk. Miović, “Emin na Pločama
kao Predstavnik Osmanlija na Području Dubrovačke Republike”, Anali Dubrovnik, 37,
Dubrovnik 1999, s. 205-215.
225

Bruna Gamulin, “Dubrovačka Republika: Međunarodnopravni Subjektivitet i
Diplomatski i Konsularni Odnosi”, Pravnik, XLIX/99, Zagreb 2016, s. 60.
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Roma’dan hareket eden elçi ise, heyetiyle birlikte önce en uzak diyar olan
İngiltere’den başlayarak ardından İspanya’ya geçer ve sonrasında karayoluyla
Fransa, Almanya, Avusturya ve Venedik’e kadar bizzat dolaşarak Osmanlı
esirlerinin yetkililer tarafından tespit edilip edilmediklerini, bulunanların
formalitelerinin yapılıp yapılmadığını, hürriyetlerine kavuşturularak
hazırlıklarının tamamlanıp tamamlanmadığını, yani kısacası Vatikan’ın
emrinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederdi. Gerekli tüm bürokratik
işlemleri sonuca ulaşmış esirlerin ise (esareti sırasında Hristiyanlığı
kabul edip etmediğine bakılmaksızın) Roma’ya doğru yola çıkarılmaları
sağlanırdı. Dubrovnik heyetindeki katip(ler) esirlerin eşkalleri hakkında
raporlar tutar(lar)dı. Elçi ve heyetinin Venedik’ten sonraki son durağı
Dubrovnik idi. Şehre ulaştıktan sonra Senato’ya ve Osmanlı eminine sözlü
raporlarını iletmelerinin akabinde İstanbul’dan gelen görevlinin yanında
getirdiği Osmanlı esirlerinin eşkallerinin yer aldığı kayıtları, Dubrovnik
elçilik katibinin Avrupa’da tuttuğu eşkal defteri ile karşılaştırarak kontrol
ederdi. Osmanlı esirlerinin Roma’ya gelmeye başlamalarından sonra,
toplanma durumlarına göre ya tam sayıya ulaşılması beklenerek ya da birkaç
ayrı kafile halinde Dubrovnik’e doğru yola gönderilirlerdi. Dubrovnik’e
ulaşan esirler derhal karantinaya alınarak muayeneleri ve resmî işlemleri
(gerekiyorsa tedavileriyle birlikte) yapılmaya başlanırdı. Esirlerin
tamamlamaları gereken öncelikli formalite, Dubrovnik Cumhuriyeti’nin
herhangi bir yaptırıma maruz kalmaması için bazı formların doldurulması
ve imzalanması ya da mürekkebe batırılmış parmağın belgeye bastırılarak
izinin alınmasıydı. Formun içeriğinde esirin kendi rızasının sorulduğu
bir takım tercihler bulunmaktaydı. Bu formun başına öncelikle esirin adı,
anne ve baba adı kaydedilirdi. Akabinde standart bir cümle olarak “kendi
arzum, isteğim ve rızamla geldiğim Dubrovnik’te gördüğüm misafirperverlikten
hoşnut kaldım. Burada bulunduğum süre boyunca bana hiçbir şekilde din
değiştirmeme dair baskı, zorla para talebi, vergi ödeme yükümlülüğü, ticarî baskı ve
herhangi bir zorlama yapılmadı” ifadesi yer alır ve bu tercih esirlere peşinen
onaylatılırdı. Bu cümlenin ardından sıra formdaki seçenekler faslına
gelirdi. Esirin kendi hür iradesiyle kağıtta önceden hazır bulunan “Osmanlı
topraklarına dönmek, Dubrovnik’te kalmak, Bosna’ya yerleşmek, Avrupa’ya iltica
etmek” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenirdi. Bir diğer seçenek
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muhatabın dini hakkındaydı; din değiştirmek arzusunda olup olmadığı
sorulurdu. Son olarak da esirden, “size verilen maddî ve manevî zararları nakit
olarak mı, ticarî mallarla mı ya da başka bir şekilde mi tazmin edilmesini istersiniz?”
sorusunu cevaplaması beklenirdi. Tazminat istenecek merciler ise esir
tutulduğu tarafa bağlı olarak Katolik cephe adına Vatikan veya Osmanlı
İmparatorluğu’ydu. Eğer şahsın esir edilmesi esnasında ortamda herhangi
bir Dubrovniklinin varlığı mevzu bahis olursa, Senato’nun kanunları
ve Roma hukuku gereği tazminatı ödemekle mükellef olacak makam
Dubrovnik Cumhuriyeti’ydi.226
Esirlerin hakları ve onlara sunulan tercihler de dâhil olmak üzere
mübadelelerin dinî-hukukî garantörleri İstanbul kadısı227 ile Roma’daki
Vatikan papazı ve konseyi olup garantör siyasî merciler ise Babıâli, Rumeli
beylerbeyi, Bosna eşrafı/ayanları, Roma (Vatikan) Konseyi, Fransa,
İspanya, Venedik, İngiltere ve Dubrovnik idi. Bu garantörlük antlaşmasını
imzalayan devletler Dubrovnik Cumhuriyeti’nin tarafsızlığını bir kez daha
kabul etmiş sayılırlardı. Esirlerin her biri için Dubrovnik’e giriş bedeli
olarak 4 akçe ödenmesi, ayrıca cumhuriyete mâl olan masrafların da yine
garantör devletler tarafından karşılanmasına dair hüküm de gene antlaşma
metninde yer alan şartlar arasındaydı. Dubrovnik heyetinin mübadele
organizasyonu sırasında teftiş amacıyla ziyaret ettiği ülkelerdeki masrafların
yükümlülüğü ise ilgili devletlerin sorumluluğundaydı. Garantör tarafların
antlaşma belgesine aykırı bir tutum sergileme ihtimaline karşı, “her iki
dünyada Tanrı’nın cezası üzerine olsun” tehdit cümlesiyle metin bağlanırdı.228
226

Dubrovnik Devlet Arşivi’ndeki araştırmalarımızda esirlere imzalatılan bu formlardan
örnek olacak bir nüshaya ulaşmamız mümkün olmamıştır. Maalesef Vesna Miović’in
bu yöndeki samimi gayretleri de müspet bir sonuç vermemiştir. Tahminen, bünyesinde
yüzlercesinin mevcut olması beklenebilecek bu vesikalar ya Dubrovnik Arşivi’nin henüz
tasnifi yapılmamış belgeleri içerisinde ya da arşivin geçmişte birkaç defa taşınmaya maruz
kalması sebebiyle kaybolan belgeler arasındadırlar. Gamulin ise mevcut bilgileri bir takım
kaynaklardan derleyerek oluşturduğunu ifade etmektedir. Bk. a.g.m., s. 60-61.
227

Diplomasi usullerine ve uygulamalara bakılacak olursa Osmanlı İmparatorluğu’nun
Vatikan’nın ekümeniklik iddiasını tanımadığı, Katoliklerin Roma’daki Papa’larına
bir şehir papazı hüviyetini yakıştırdığı anlaşılmaktadır. Velhasıl, Babıâli dinî-hukukî
garantörler arasına şeyhülislamı veya bir kazaskeri değil, Vatikan papazının karşısına
dengi olarak İstanbul kadısını çıkarmıştır. Bk. Gamulin, a.g.m., s. 61.
228

Gamulin, a.g.m., s. 61.
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1575 Yılındaki Esir Mübadelesi
Dubrovnik’in esir değişimlerindeki merkezî rolü 1570-1573 yılları
arasında cereyan eden ve Osmanlıların Kıbrıs’ın Fethi ile İnebahtı Deniz

Savaşı’nı da içeren savaş döneminin nihayete ermesinin akabinde de
gündeme gelmişti. Dubrovnik, henüz savaş hali devam ederken 1571’de
Osmanlılar ile Venediklilerin karşılıklı olarak ülkelerinde tevkif ettikleri
tüccarların mübadelesine sahne olmuştu.229 Daha sonra savaşın son
bulmasıyla, esirlerin mensup oldukları makamlara teslimi taraflar arasında
hız kazanmış ve ikili temaslarla hem fidye usulü ve hem de değiş-tokuş
yöntemiyle gerçekleştirilmeye devam edilmişti.

104

1575’te, Eğriboz Sancakbeyi Mehmed Bey’in esaretinin devam
etmesi sebebiyle Karahisar-ı Şarkî sancakbeyi Ahmed Bey ve diğer
bazı idarecilerin girişimleriyle Haçlı ittifakından İspanya ve Venedik’in
müşterek tahakkümlerindeki Osmanlı esirlerinin kurtarılması konusu
Babıâli’ye taşındı. Venedik baylosunun Boğaz hisarında hapis tutulan 39
Hıristiyan esirle alakalı olarak Babıâli’ye başvurması üzerine ise mevzu,
Avrupa’da esaret altında bulunan Osmanlı uyruklu 33 asker ve tüccar
(daha sonra bu sayı 39’a yükselmiştir) ile bir mübadele teşebbüsüne
dönüştü. Esir değişiminin gerçekleşeceği mekanın seçiminde, geçmişteki
başarılı tecrübeler dolayısıyla Dubrovnik şehrinde karar kılındı ve III.
Murad’ın fermanıyla230 organizasyon hazırlıkları başladı. Cumhuriyet’in
mübadele organizasyonundaki Avrupa ayağını Dubrovnik tarihindeki
en önemli devlet adamları arasında sayılan Frano Gundulić üstlendi.
Kendisi, her nerede bir Müslüman esir varsa oraya bizzat gitmiş ve ilgili
mercilerin idarecileriyle görüşmüştü. Bu şekilde bir yandan mübadelenin
ön hazırlıklarını ilerletirken, diğer yandan da onlara Osmanlılar hakkında
bilgiler ve haberler vererek böylece Türk esirlerin içinde bulundukları menfi
şartları hafifletmeye gayret etmişti. 1575 yılındaki mübadeleye konu olan
Avrupa’daki Türk esirlerin buldurulmasından Dubrovnik’e ulaştırılmasına
229

1571 yılında Dubrovnik’teki esir mübadelesine konu olanlar, Venedik’te tutuklanan
Osmanlı tüccarları ile Mısır, İskenderiye, Halep, Şam ve Trablus’da tevkif edilmiş
Venedik tüccarları idi. Bk. Köse, a.g.e., s. 28; Önal, a.g.m., s. 44.
230

DA., 7/2.1, sv. 7, br. 311 (A 2, 2) (Evâhir-i Safer 983 / 31 Mayıs – 9 Haziran 1575).
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kadar geçen her aşamada onun mevcudiyetini görmek mümkündü.231
Avrupa’dan kurtarılacak 33 Müslüman Türk esirin % 25’e yakını
(8 kişi) deniz mürettebatı, % 15’e yakını (5 kişi) sıradan vatandaş, %

35’i (12 kişi) tüccar, geri kalan % 25’i (8 kişi) ise askerdi. Denizciler ve
askerler232 sıcak savaş sırasında esir alınmalarına karşın tüccarlar başta
Venedik olmak üzere faaliyet gösterdikleri şehirlerde, kadın-erkek halktan
kimseler ise savaş döneminde Osmanlı sahillerine yapılan baskınlarda233
zapt edilmişlerdi.234 Bu esirlerden 12’si İspanya’nın tahakkümündeydiler.
Madrid’e ulaşmalarından evvel son derece zor ve kötü şartlarda esaret hayatı
yaşadıkları tahmin edilen esirler şehre demir kafeslerde getirilmişler ve 6 ay
ile 1 yıl arasında geçirdikleri bu zaman diliminin ilk zamanlarında bir takım
psikolojik sorunlar yaşamışlardı. Esirlerden bazıları intihar teşebbüslerinde
bulunmuşlar, bazıları kaçmaya çalışmışlar, ancak bir müddet sonra
durumlarına alışarak geçirdikleri bunalımları atlatmışlardı. İlerleyen
dönemlerde Madrid ekonomisine katkı dahi sağlamışlardı. İspanyolların
Endülüs devrinde yüzyıllarca koyu esmer tenli Kuzey Afrikalı Müslümanlarla
iç içe yaşamış olmaları neticesinde ilk defa beyaz tenli Müslümanlarla
231

Frano Gundulić’in günlükleri, raporları ve Dubrovnik Senatosu ile yazışmaları
sayesinde 1575’deki mübadeleye kadar Türk esirlerin Avrupa’daki güzergahları ile
başlarından geçenler öğrenilebilmektedir. Avrupa’daki diplomasi misyonuna dair
günlüklerinden bir kısmının orijinalleri günümüze değin Dubrovnik Arşivi’nde Litterae
et Commissiones tasnifinde muhafaza edilmiştir. Ayrıca tamamlayıcı bilgi vermesi
açısından bk. DDA., Kodeks Gundulićevih Dopisa u Dubrovačkom Archivu, fol. 198 v – 199.
232

Avrupa’da tedavülde olan kanunlar gereğince askerî sınıfa mensup olanlar,
Osmanlılar da dahil olmak üzere köle statüsünde değil, hür esirler olarak muamele
görürlerdi. Fidye veya iş gücünden istifade karşılığında veyahut da mübadeleler
sırasında hürriyetlerine kavuşabilirlerdi. Bk. Mayhew, a.g.m., s. 115.
233

Kıbrıs Savaşı sırasında Venedik ve Avusturya’nın talimatlarıyla Uskoklar Batı
Balkan sahillerinde pek çok baskınlar yapmışlardı. Bu baskınlardan Venedik’in
emriyle gerçekleştirmiş oldukları operasyonlarda Osmanlı topraklarından 100’e yakın
esir Napoli’ye götürülmek üzere rehin alınmıştı. Bu esirlerden bir kısmı Napoli’ye
ulaşmadan çeşitli yollarla kaçmayı başarabilmişler, kalanları ise Babıâli ile yapılacak
esir mübadelelerine konu olmuşlardı. Öncesinde kaçan esirlerden önemli bir kısmının
ise Kuzey Afrika korsanlarına katıldıklarından ve daha sonra intikam amaçlı birçok
harekata katıldıklarından bahsedilmektedir. Bk. Mayhew, a.g.m., s. 110-111.
234

Gundulić net rakamları belirtmemekle birlikte esirlerin toplam sayıları üzerinden
yüzdelik oranlarla bilgi vermektedir. Bk. DDA., Litterae et Commissiones, Lettere di Ponente,
sv. 1, br. 166/1 - 166/2. Bu bakımdan parantez içinde verilmiş esir sayıları söz konusu
yüzdelik rakamlar üzerinden hesaplanarak yaklaşık olarak elde edilmiştir.
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karşılaşmaları Madrid’de Türk esirlerin şaşkınlıkla karşılanmalarına ve
sonrasında da ilgi odağı olmalarına sebebiyet vermişti. Önceleri bilet
karşılığında birer sirk hayvanı gibi demir kafeslerde sergilenmişler, 235 daha
sonradan kafesten çıkarılarak aristokrat ailelere misafir edilmeye, sirk ve
tiyatro gibi eğlence mekanlarına götürülmeye başlanmışlardı. Onların
iştirak ettikleri seansların bilet ücretleri ise iki kat fiyattan satışa sunulmuş
ve böylece büyük kârlar elde edilmişti. Madrid ekonomisinin Türkler
sayesinde sağladığı bir diğer gelir kalemi ise, onlara günlük harcırahlarının
üzerinde harcamalar yaptırılıp borçlarının senetlendirilmesi ile elde
edilmişti. Türk esirlerin Madrid’den ayrılma zamanı yaklaştığında onlara 12
Moriskolu kadın daha eklenmiş, böylece esir kafilesi şehirden 24 kişilik bir
grup halinde ayrılmıştı. Kafilenin bir sonraki durağı Marsilya idi. Burada
çok kısa bir süre geçirdikten sonra 5 esirin daha katılımıyla kafile 29 kişi
olarak İtalya’ya doğru yelken açtı. Napoli’de karaya inen esirler burada bir
süre konakladılar ve muayeneleri yapılarak tedavileri uygulandı. Türk esirler
şehirde, 1538 yılındaki acı tecrübelerin236 aksine büyük ilgiyle karşılandılar
ve onlara iyi davranıldı. Hatta Napoli’de gezdirilerek çeşitli yerlerde yerel
halkla temas etme imkanı dahi buldular. Napoli’de geçirdikleri vakitlerin
ardından kafile asıl toplanma yeri olan Roma’ya doğru yola koyuldu.237
Esir kafilesinin bundan sonra 9 ile 12 ay arası bir süre boyunca sarf
edecekleri Roma hayatı onlara, Madrid’dekinden oldukça farklı bir deneyim
235

Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 64; Gamulin, a.g.m., s. 71.

236

1538’de Türk esirler öyle bir döneme denk gelmişlerdi ki, bir yanda Avrupa’da
koşulları oluşmuş ve patlamaya hazır din ve mezhep savaşlarının kapıya dayanmış
olmasının gerginliği, diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun Kanuni Sultan
Süleyman’ın önderliğinde her yeri fethedeceğine dair korkular herkesin sinirlerini
zorlamaktaydı. Türk esirler, tam da o sene Preveze Deniz Savaşı’nda Barbaros
Hayreddin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanmasının büyük zaferiyle İtalyanların
açığa çıkan tüm öfke ve hiddetinin hedefi haline gelmişler, adeta her şeyin vebali onlara
yüklenmişti. Pek çok İtalyan şehrinde sağduyu kaybedilerek Roma hukukunun esirlere
dair hükümleri bir kenara atılmış, halkın galeyana gelmesiyle linçler yaşanmış, hatta
bazı belediyelerden esirlerin yaktırılması emirleri verilmişti. Söz konusu menfi emirlerin
uygulanmasını ve olayların daha da ileri gitmesini ise Venedik elçileri ile esirler arasında
bulunan ve İtalyanca ile Latince bilen bazı Boşnaklar önlemeyi başarmışlardı. Ayrıntılı
bilgi için bk. Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 45-55.
237

DDA., Secreta Rogatorum, fol. 8; ayrıca bk. Radonić, Rimska Kurija, s. 264; Foretić,
a.g.e., II, s. 10.
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sunmuştur. Öncelikle zindana atılmamışlar, hafif şartlarla gözetim altında
ev hapsinde, bir bakıma misafir gibi tutulmuşlardır. Fakat onlara tahsis
edilmiş olan evlerin çok kirli oldukları ifade edilmektedir. Esirlerin ilk işi
kendilerine tahsis edilen ikametgahları temizlemek olmuş ve kaldıkları
müddet boyunca evlerini oldukça temiz tuttukları kayıtlara geçmiştir.238
Söz konusu evlerin Vatikan’ın çıkış kapısının yakınında, duvarların
dışındaki ilk caddede yer alması dolayısıyla muhitin bugüne kadar “La
Turchia Strada” olarak adlandırılması, bahse konu olan Türk esirlerin
etkisiyledir.239* Esirler evlerini Osmanlı tarzına göre dekore etmişler ve
pencereler ile kapı önlerini çiçeklendirmişlerdir. Böylece, Türk esirlerin
zamanla İtalyan kültüründe kalıcı izler bırakacak faaliyetleri de bu şekilde
hayata geçmeye başlamıştır. Yazarın diliyle ifade edilecek olursa, “evlerini
tam bir gül bahçesine dönüştürmüşlerdir” ki, ilerleyen dönemlerde Romalılar
bu güllerden “’La Turchia Rosa” adı verilen gül türünü yetiştirecekler ve
daha sonra bu tür İtalya’ya da yayılacaktır.240
Esir Türklerin Roma’da bıraktıkları kültürel tesirlerden bir diğeri
ise, “il vocale della sonata Turca (Sonata Turca)” adı verilen bir vokal türünün
ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine kaynaklık etmiş olmalarıdır. Sözleri
anlaşılmasa da Türklerin şarkı söyleyiş tarzları ve sesleri yerel ahali
tarafından çok beğenilmiş ve ilgilerini çekerek kalıcı etki bırakmıştı. Öyle
ki, 1538 yılında ilk defa Türk esirlerden türkü işiten Roma halkı arasındaki
bazı müzisyenler bu vokal tarzını örnek almışlar, 1575 yılında geliştirmişler
ve 1590-1592 yılları arasında da nihai olarak karakteristik şeklini vererek
adı geçen vokal türünü ortaya çıkarmışlardı. Floransa’da bu tarza gitar da
eşlik ederek icra olunmuştu. Bunların yanı sıra, Türk esirlerin Osmanlı
ülkesine yanlarında kendilerine hediye edilmiş çeşitli müzik aletleri ile
döndükleri de gözlenmişti.241
238

DDA., Secreta Rogatorum, fol. 8 v.

239

2017’nin Mart ayında Roma’yı ziyaret etmiş olan Vesna Miović, bu bilgiyi bizzat
teyit ederek bizi bilgilendirmiştir. Kendisine müteşekkiriz.
240
241

Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 55.

Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 60-61. Ayrıca, Osmanlı esirlerinin pişirdikleri helva
da yine önce İtalya, daha sonra da Avrupa kültürüne halva ismiyle girmiştir. İtalyanlar
şarap katarak bu tatlıyı kendi tarzlarına göre dönüştürmüşlerdir. Bk. aynı yer.
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Dış görünüş itibariyle Romalılardan farklılık arz eden Osmanlı
esirleri –Türk ve Boşnak etnik kökenlere mensup oldukları ifade
edilmektedir– iri yapılı, güreş müsabakalarında maç kaybetmeyen, pala
bıyıklı, kimi siyah, kahverengi ve kimisi sarı saçlı, beyaz ya da buğday tenli
olup kesinlikle domuz eti yemeyen özellikleri ile hafızalara kazınmışlar
ve kayıtlara geçmişlerdi. Ancak Romalıların Osmanlılarla ilk karşılaşması
değildir bu. Zira Roma, zamanında Cem Sultan’ı uzun zaman misafir
etmiş, 1538 yılında ise Dubrovnik’te gerçekleşen ilk nizamî esir değişimine
konu olan Türk esirleri ağırlamıştı. 1575’teki esirler, halkın yanı sıra üst
tabakanın merakını da celb ettiler, bu sebepten tıpkı İspanya’da olduğu
gibi Romalıların evlerine de misafirliğe götürüldüler. Türk esirlerin
Roma’dan ayrılma zamanı geldiğinde Ancona’ya getirildiler ve burada 3
gün konakladılar. Esirler Ancona’da da sosyal hayata katılabilme olanağı
buldular. Gösteri gününde şehir tiyatrosunun ilk üç sırası ise tamamen
onlara ayrıldı. Onlarla şehrin farklı ortamlarında karşılaşan halktan
kimseler esirlere çeşitli İtalyan maskeleri ve İnciller vermeye çalıştılar.242
Ancona’dan hareket vakti erişince, bazı rivayetlere göre Vatikan
papazı XIII. Gregorio (1572-1585) da onları uğurlamaya limana geldi ve
böylece Dubrovnik’e doğru demir aldılar. Dört günlük bir deniz yolcuğu
sonrası Dubrovnik’e varan esirler karaya çıktıklarında ilk iş karantina
binasına alındılar ve muayeneleri ile tedavileri yapıldı. 40 günlük karantina
uygulaması sona erdikten sonra ise şehirde oldukça rahat ve serbest zaman
geçirme imkanına sahip oldular.243
Mütekabiliyet (karşılıklılık) ve müsavat (denklik) prensipleri gereği
olsa gerek Türk esirlerin, Hristiyanların niceliğine tamamlanması üzerinde
durulmuş ve sonradan Kara Mahmudzâde ile 5 Müslüman esirin de
katılmalarıyla mübadele edilecek esirlerin sayıları 39’a 39 olarak belirlenmişti.
242

Gamulin, a.g.m., s. 71. Daha evvelki tecrübelerde olduğu gibi İtalyan şehirlerinde
Osmanlıları din değiştirmeye teşvik etmek üzere Hıristiyanlaştırma siyaseti izlenmişti.
Bazı esirler arasında hürriyetlerine giden yolun bu şekilde daha da kısalacağını
düşünenler çıkmıştı. Fakat 1575 yılında mübadeleye getirilen Osmanlılardan hiçbirinin
din değiştirmelerine dair teklifleri kabul etmedikleri görülmüştü. Bk. Radonić,
Dubrovačka Acta, II, s. 78.
243

DDA., Litterae et Commissions, sv. 20, fol. 140; ayrıca bk. Toma Popović, Turska i
Dubrovnik u XVI veko, Srpska Književna Zadruga, Belgrad 1973, s. 186-188.
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Hıristiyan esirlerin Dubrovnik’e götürülmesi görevi ise Mustafa Çavuş’a
verilmişti. Çavuşun bir diğer görevi de Dubrovnik’teki mübadeleye nezaret
etmesi ve Müslüman esirlerin teslim alınmasıydı. Onların tamamı şehre
gelmeden Hıristiyan esirler bırakılmayacaklardı. Mübadeleye dair fermanın
Haziran 1575 tarihli olması244 ve İstanbul-Dubrovnik arasındaki yolun
ortalama 30 gün sürmesi dolayısıyla mübadelenin Temmuz – Eylül ayları
arasında gerçekleştiği tahmin edilebilir. Ancak Türk esirler içerisinde yer
alan donanma kaptanlarından Bayram Reis’in oğlu Tersane-i Âmire katibi
Derviş’e ait 1700 florin değerindeki kumaşların Ancona’da el koyulmuş
olması sebebiyle mübadelede küçük bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre,
Mustafa Çavuş tarafından Boğaz hisarlarından getirilen Hıristiyan esirlerden
önemli bir şahıs olduğu anlaşılan Pir Anton Margrucci, söz konusu kumaşlar
gelinceye değin teminat maksadıyla Dubrovnik’te alıkonacaktı ve katiyen
salınmayacaktı.245 Yedi ay sonra Mart 1576 tarihli bir fermanda kumaşların
Dubrovnik’e ulaştığı, Katib Derviş’in Ahmed isimli vekilinin bu malları
teslim almak üzere geleceği ve ardından da tedbir için tutulan Pir Anton’un
artık serbest bırakılabileceği buyruldu.246 Konuyla ilgili başka fermanın
bulunmamasından ötürü bu değişimin de başarılı bir şekilde tamamlandığı
anlaşılmaktadır.

1592 Yılındaki Esir Mübadelesi
1590’da bir diğer esir mübadelesi tasarısı, 1575’tekinden farklı
olarak herhangi bir sıcak savaş neticesinde olmaksızın, Fransa’nın
İstanbul Elçisi Henry François de Savary, Comte de Breves (1560-1628)’in
İstanbul’da bulunan köle pazarlarında Avrupa menşeli esirleri arayışı
sırasında bir tüccarın elinde rast geldiği Malta şövalyelerini kurtarmak
üzere teşebbüste bulunduğu diplomatik girişimler ile baş göstermişti.247
244

DA., 7/2.1, sv. 7, br. 311 (A 2, 2) (Evâhir-i Safer 983 / 31 Mayıs – 9 Haziran 1575).
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DA., 7/2.1, sv. 7, br. 315 (A 2, 6) (Evâil-i Rebi’ ü’l-evvel 983 / 10-19 Haziran 1575).
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DA., 7/2.1, sv. 7, br. 325 (K, 138) (Evâhir-i Zi’l-ka’de 983 / 20 Şubat – 1 Mart 1576).
Bu konuya dair ayrıca bk. Biegman, a.g.e., s. 145-147; Miović, Spisima, s. 51.
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Savary’nin İstanbul’da geçirdiği zamanlarda yaptığı gezintiler sırasında Kumkapı
esir pazarında bahsi geçen Maltalı esirlerle karşılaşması, köle tüccarıyla olan diyalogları
ve meselenin Babıâli’ye aksederek mübadele kararına kadar giden diplomatik süreç
hakkında bk. Popović, a.g.e., s. 42; Radonić, Dubrovačka Acta, s. 72-74.
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Savary’nin bu girişimi, IV. Henry tarafından özel olarak talimatlandırıldığı
bazı hedefler doğrultusunda meydana gelmişti. Kral, Fransa’nın siyasî
ve ekonomik menfaatlerinde Babıâli’nin desteğini almayı ve geçmişteki
ittifakı yeniden hayata geçirmeyi son derece önemli görmekteydi.
Aynı zamanda İspanya’ya karşı güvenlik kaygılarında da yine Osmanlı
kara ve deniz gücünün II. Felipe’ye, ona bağlı kuvvetlere ve hanedanın
diğer kolu Avusturya Habsburglarına karşı aktif olarak sahaya inmesi
gerektiği kanaatindeydi. İşte bu noktada Savary, Fransa kralının Osmanlı
payitahtındaki eli ve dili olacaktı.248
IV. Henry’nin
maddelendirilebilir:

Savary’e

yüklediği

misyonlar

şu

şekilde

a) Fransa’nın konjonktürel gelişmeler içerisinde, bilhassa Kıbrıs
Savaşı sırasında ve Lehistan krallık seçimlerinde Osmanlı
siyasetine aykırı tutumu dolayısıyla Babıâli nezdinde meydana
gelen olumsuz imajını düzeltmek ve devletinin prestijini
arttırmak,

110

b) 1580’den itibaren Osmanlı payitahtında büyük itibar kazanan ve
Fransa’nın karşısına önemli bir rakip olarak çıkan İngiltere’ye
karşı Babıâli nezdinde avantaj elde etmek,
c) Osmanlı donanmasını İspanya aleyhinde harekete geçirebilmek,
d) Fransa’nın 1529’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından
verilen kapitülasyonlarla sahip olduğu, ancak henüz yeterince
faydalanmadığı ticarî imtiyazlarını yeni bir ahidnâme almayı
başararak uygulamaya geçirebilmek.249
Oldukça aktif ve son derece yetenekli bir diplomat olan Savary,
sahip olduğu niteliklerinden ötürü kendisine verilen görevleri yerine
248

Savary elçi olarak İstanbul’a, 1585’te selefi Jacques Savary de Lancosme’un heyetiyle
birlikte gelmişti. Osmanlı payitahtında Maltalı esirleri bulması ve mübadelenin
sorumluluğunu üzerine alarak organizasyonu gerçekleştirmesi bu elçilik döneminde
vuku bulmuştu. Lancosme’nin Haçlı ittifakı ile ilişkileri sebebiyle 1593’te görevinden
geri çektirilmesinden sonra ise Savary, Fransa’nın Babıâli büyükelçiliği makamına
getirilecekti. Bk. Zinkeisen, a.g.e., III, s. 449.
249

Zinkeisen, a.g.e., III, s. 448-451; ayrıca bk. Gamulin, a.g.m., s. 63.
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getirebilmek için gayet uygun bir adaydı. İstanbul’da çok faal bir elçilik
dönemi geçirmiş olan Savary, 250 esir değişimi organizasyonuyla ülkesinin
Osmanlı gözündeki itibarına katkı sağlayacak bir fırsat yakalamıştı. Buna
göre Savary Babıâli’yle müzakerelerinde, payitahtta varlıklarını keşfettiği
7 Malta şövalyesine karşılık Avrupa’dan 29 Türk esirinin hürriyetlerine
kavuşturacağını vaat etmişti. Kayseri Mirâlemi İbrahim Bey de mübadeleye
dâhil edilen bir esirdi ve 2000 altın mukabilinde teslim alınacaktı.251
O yıllarda Osmanlı-Avusturya Savaşı henüz daha patlak vermemiş
olduğundan Savary’nin bu vaadini yerine getirebilmesi zor görünmekteydi.
1580 yılında taraflarca imzalanan ve birkaç defa yenilenmiş olan
Osmanlı-İspanya Ateşkesi de düşünüldüğünde Savary’nin Avrupa’dan
toplayabileceği Türk esirleri ancak ya bir önceki savaş döneminden
kalanlar veya sınır çatışmalarında esir düşenler veyahut da Akdeniz’de
devam eden bir çeşit düşük yoğunluklu savaş denebilecek korsan baskın
ve saldırılarında esarete sürüklenmiş insanlar olabilirdi. Örneğin, Kıbrıs
Savaşı’ndan beri Adriyatik’te Avusturya’nın denizlerdeki vurucu gücünü
teşkil eden ve Osmanlılar ile gayri nizamî savaş sürdürerek Dalmaçya
kıyılarına yaptıkları baskınlarla Babıâli’yi yıpratması umulan Uskokların
ve yine Maltalıların harekatları sırasında ele geçirdikleri Osmanlı esirleri,
bu bakımdan Fransız elçinin vaat ettiği mübadeleye konu edilebilecek
potansiyeldeydi.252 Uskok baskınlarında esarete sürüklenen Osmanlı
vatandaşları genellikle, Habsburgların İspanya kolunun tabiiyetindeki
250

Savary, İstanbul’daki görevi sırasında devleti lehine bazı işler başarmıştı.
Kapitülasyonu yeniletebilmesinin yanı sıra aktif diplomatik temaslarıyla da
Babıâli’nin Fransa hakkındaki teveccühünü arttırmış, İstanbul’da İngiltere’ye karşı
ülkesinin protokol önceliğini, Fransız bandırasının himaye haklarını, imtiyazlarını
ve vatandaşlarının menfaatlerini koruyabilmişti. Ancak o dahi padişahı Osmanlı
donanmasını İspanya’ya karşı harekete geçirmeye ve finansal yardım noktasında elini
cebine atmaya ikna edememişti. Bk. Zinkeisen, a.g.e., III, s. 452-459. Savary’i İstanbul’da
meşgul eden diğer meseleler arasında, Kuzey Afrika korsanları ve İstanbul’daki
Cizvitlerin sebep oldukları problemler ile Kudüs’teki kutsal mekanların himayesi ile
ilgili konular da bulunmaktaydı. Bk. aynı eser, s. 464-465, 593-594, 612.
251

DA., 7/2.1, sv. 8, br. 389 (K, 170 a; K, 170 b) (Evâhir-i Rebiʿü’l-ahir 1000 / 4-13
Şubat 1592) ve 390 (A 8, 38 a) (Evâhir-i Rebi’ü’l-ahir 1000 / 4-13 Şubat 1592).
252

Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik’te Korsanlık ve Eşkıyalık, Senjli
Uskoklar, İstanbul 2009, s. 135, 151; İdris Bostan, Adriyatik’te Korsanlık, Osmanlılar,
Uskoklar, Venedikliler (1575-1620), İstanbul 2009, s. 97-110.
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Napoli’ye, Sicilya’ya, Cenova’ya veya Floransa’ya getirilirler, ya köle
pazarlarında satışa çıkarılırlar ya da gemilerin forsa ihtiyacını karşılamak
üzere küreğe gönderilirlerdi.253 Nitekim, sözü geçen Maltalı esirler de
muhtemelen benzer yollardan tutsak düşmüş olmalıydılar.

112

Dubrovnik’in önceki esir mübadele organizasyonlarında üstlendiği
roller ve bu teşebbüslerin ev sahipliğini başarıyla yerine getirebilmesi
sayesinde 1590’da Savary tarafından ortaya konulan esir değişimi
tasarısında, mübadelenin gerçekleşeceği mekan konusunda şehrin adı yine
ön plana çıktı. Mübadeleye ev sahipliği yapma sorumluluğunun ağırlığını
tekrar omuzlamak zorunda kalan cumhuriyet, bu defa hem teşebbüsün
Fransa’nın organizasyonunda gerçekleşecek olması, hem bir evvelki
mübadeleden umduğu kârları elde edememesi254 ve hem de Dubrovnik’te
vuku bulması muhtemel esir zayiat(lar)ı için Babıâli’nin her kayba karşılık
30.000 altın miktarındaki tazminat hükmünün büyük risk taşımasından
ötürü bu mübadelede rol almakta gönülsüzlük gösterdi. Bu sebeplerden
dolayı cumhuriyetin idarecileri ısrarla mübadele için alternatif mekan
olarak Hersek veya Nova’yı öne sürdülerse de bu teklifleri her defasında
reddedildi ve esir değişiminin adresi yine Dubrovnik oldu.255
Her ne kadar Avrupa’da Osmanlı esirlerinin tespiti ve intikalini
içeren organizasyonu Fransızlar üstlendilerse de bu konudaki tecrübe ve
yetkinliklerine binaen Dubrovnik konsoloslarının, temsilcilerinin ya da
tüccarlarının mevcut olduğu bölgelerde onların yardım ve desteklerinden
de etkin olarak yararlandılar. Dubrovniklilerin geniş konsolosluk
bağlantıları, geçmiş tecrübeleri ve ilaveten Osmanlıların onları kendi
imparatorluklarına mensup saymalarından ötürü varlıklarının Türk esirler
üzerinde rahatlatıcı bir etki ile güven vermesi gibi sebeplerle bu yardımlar
253

Mayhew, a.g.m., s. 111, 114.

254

1575’teki mübadele organizasyonunda Gritti ailesinin esirlerin iaşe, konaklama
ve nakli sırasındaki maliyetler için oluşturulan hisse senetleri üzerinde yaptığı
manipülasyonlar dolayısıyla Dubrovnikliler hesapladıkları kârları elde edememişlerdi.
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için ve ayrıca esirlerin XVI. yüzyıldaki hürriyet
bedelleri, intikalleri sırasında yapılan masraflar ile geçtikleri ülkelerde mükellef
oldukları vergilere dair bk. Mayhew, a.g.m., s. 112-113.
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DDA., Lettere di Levante, Literae et Commissiones, sv. 20, f. 31 v – 35, 37-38; ayrıca bk.
Biegman, a.g.e., s. 131; Miović, Spisima, s. 50-51; Köse, a.g.e., s. 27; Önal, a.g.m., s. 45.
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oldukça pratik faydalar taşımaktaydı.256 Öte yandan yakın bir zamanda
kurulmuş olan, Avrupa’da esirlerin hürriyetlerine kavuşturulması
misyonunu amaç edinmiş bir müessese olarak Provveditori Sopra Ospedali
e Luoghi Pii257*’nin varlığı da gene Fransızların 1590-1592 yılları arasında
cereyan eden mübadele organizasyonunda onlara azamî destek sağlayacak
bir başka unsuru teşkil etmekteydi.258
Savary henüz İstanbul’dayken Fransa makamlarıyla, Roma ile
diğer bazı Avrupa ülkelerindeki temsilcilerle resmî yazışmaları başlattı.
Gönderdiği mektuplarla 30 Osmanlı esirin aranıp bulunması ve mübadele
için hazırlanmasını talep etti. Böylece Fransa’nın yabancı ülkelerdeki
temsilcileri bu talimata binaen organizasyonun tertibatı için gerekli
formaliteleri yerine getirmek üzere harekete geçtiler. Ardından Savary de,
refakatinde Hasan Çavuş olmak üzere Türk esirlerin tespiti ve kurtarılması
safhalarına katılacaktı.259 İlk esirler yedi kişi olarak Malta’da tespit edildi.
Malta makamlarının Türk esirleri serbest bırakmamak hususundaki inatçı
tavırları Fransızların bu mübadele organizasyonunda karşılaştıkları belki
ilk problemdi, ancak son olmayacaktı. Savary, Malta idaresinin esirleri
teslim etmeye yanaşmaması üzerine para mukabili satın almak için onları
ikna etmeye çalıştı, fakat bunu dahi kabul ettiremedi. Durum böyle olunca
Savary Roma’ya başvurmak zorunda kaldı. Vatikan’ın meseleye müdahil
olarak katı bir emir yollamasından sonra Maltalılar istemeyerek de olsa
Türk esirleri vermeye razı geldiler. Malta’da oldukça zulüm ve zorbalığa
maruz kaldıkları anlaşılan esirler Roma’ya gönderildikleri sırada Savary,
Floransa’da tespit edilen dört esirin hürriyetleri için resmî süreci başlattı.
Daha evvelden Roma’da varlıkları tespit edilmiş diğer dört esirle birlikte
256

Gamulin, a.g.m., s. 70.

257

Esirlerin hürriyetlerine kavuşturulması maksadıyla tesis edilmiş bir vakıf.
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1588’de başta Venedik olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Müslüman-Hristiyan
ayrımı yapmadan esirlerin kurtarılması amacıyla merkezi Venedik’te ve bir şubesi
Provveditori Sopra Ospedali e Luoghi Pii adıyla Dubrovnik’te bulunan uluslararası bir fidye
kurumu kurmuşlardı. Fransızların organizasyonundaki 1592 mübadelesine konu olan
Osmanlı esirlerinin bir bölümü de bu kurumun şubeleri tarafından satın alınmışlardı.
Bk. Mayhew, a.g.m., s. 116.
259

Köse, a.g.e., s. 27.
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toplam rakam, Fransız elçinin vaat ettiğinin ancak yarısıydı.260
Mübadeleye hazırlık sürecine girilen süre zarfında Floransa’daki
Osmanlı esirleri, şehirde oldukça rahat ve serbest vakit geçirme imkanına
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sahip olmuşlardı. Yerleştirildikleri evi gayet temiz tutmuşlar ve kültürleri ve
göreneklerine uygun bir şekilde dizayn etmişlerdir ki, Medici ailesinin esir
Türklerin ev düzenlerini ve dekorasyonlarını örnek almış olduklarına dair
bir rivayet dahi mevcuttur. Esirler şehirdeyken İtalyanca dil eğitiminden
geçirilmişler ve Floransa’nın kıyafet tarzına uygun olarak giyinmeye
başlamışlardı. Çeşitli zamanlarda aristokratların ve yüksek devlet
ricalinin evlerine misafirliğe götürülmüşler, onlarla gezilere katılmışlardı.
Götürüldükleri Medici Devlet Tiyatrosu’nun ilk sırası onlara ayrılmıştı
ki, Türklerin birinci sırada oturdukları koltuklara verilen La Turchia ismi
günümüze kadar intikal etmiştir. Roma’da doğan, Turkish Sonata olarak
adlandırılan vokal tarzı ise Floransa’da kendine has bir üslup kazanmış ve
gitarla seslendirilmişti. Karşılıklı iletişim ve kültürel alışveriş esnasında
Floransalılar, Türkler hakkındaki pek çok yanlış bilgi ve önyargıyı da
kırmışlardı. Örneğin, Türklerin küçük çocukları yediklerinden kadınlara
hiçbir saygı ve sevgi beslemediklerine kadar pek çok şayia ve olumsuz
imaj da böylece ortadan kalkmıştı. Esirlerin şehirde bazı gönül ilişkileri
yaşamış oldukları da rivayet edilmekteydi. Ayrılık vakti geldiğinde Türk
esirlerin yanlarında keman gibi bazı müzik enstrümanları ile Floransa tarzı
kıyafetler götürmüş olmaları göz önünde tutulursa onların da kültürel
bir etkilenme yaşadıklarından söz edilebilir. Roma’ya götürülen esirler,
evvela Vatikan papazı VII. Urban (1590-1602)’ın karşısına çıkarıldılar,
sonrasında ise kalacakları evlere yerleştirildiler. Daha önceden Roma’da
bulunmuş dört esir ise Malta şövalyelerini daha fazla bekletmemek
maksadıyla resmî işlemlerin yapılmasının hemen akabinde Dubrovnik’e
yollanmıştı. Bu defaki Osmanlı esir kafilesinin Roma durağı da fazla uzun
sürmedi, muayeneleri ve tedavilerinin yapılmasının ardından yolculukları
için hazırlandılar. Vatikan’ın yola çıkmalarına dair emriyle de Ancona’da
bindirildikleri gemi rotasını Dubrovnik’e çevirdi.261
260

Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 75.

261

Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 75.
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Roma’dan gelen ilk esir grubu böylece Dubrovnik’e ulaştıktan sonra
mutat olduğu üzere karantinaya tabi tutuldular. Esirlerin 40 gün geçirdikleri
karantinadan sonra güvenlik nedeniyle Dubrovnik’in dışına çıkmaları
yasaklandı. Böylece geriye kalan Osmanlı esirlerinin bekleyişi başladı.262 Bu
arada Balkanlar güzergahında yol alan Ömer Çavuş’un gözetimi altındaki
Maltalı esir kafilesinin başından ise daha farklı tecrübeler geçmişti.
1590-1592 arasında cereyan eden Fransızların organizasyonundaki esir
değişiminde hem önceki tecrübelerin iyi tahlil edilebilmesi hem de Fransa’nın
siyasî ve ekonomik ağırlığını ortaya koyması sebebiyle Gritti ailesinin
mübadelenin safhalarına 1575 yılında olduğu gibi müdahil olması önlenebildi
ve böylece manipülasyon girişimlerinin önüne geçilebildi. Bu sayede Fransa’nın
esir değişimi sırasında kazanacağı gelirler korunabildi, fakat bu sefer de
Dubrovnik’in bu organizasyondan beklediği menfaatler göz ardı edildi. Gerek
Savary’nin Babıâli’deki görüşmeleri esnasında gerekse Malta şövalyelerinin
Osmanlı Balkanlarındaki güzergahı üzerindeyken Dubrovnik çıkarlarının
göz ardı edilmesi iki devlet arasında bir gerginliğin ortaya çıkmasına neden
oldu. Bunun üzerine cumhuriyet çeşitli yollarla Fransa’ya ders verme niyetine
girdi ve Maltalı esirlerin şehre ulaşmalarına bazı engellemeler çıkararak
organizasyonda aksaklıklara yol açtı.263 Bu da mübadelenin zamanlamasının
daha ileri tarihlere sarkmasına sebebiyet verdi ve Dubrovnik’te esir değişimi
umulandan daha geç bir zamana kadar ertelendi.
Cumhuriyetin idarecileri ilk olarak Türk esirlerin henüz
Dubrovnik’e varmamış olmalarını öne sürerek Maltalı esirlerin şehre
ulaşmalarını geciktirdiler. Osmanlı-Avusturya Savaşı’na giden süreçte
Babıâli’nin dikkatinin bu yöne dönmüş olması ve savaşın başlamasıyla
262
263

DDA., Secreta Rogatorum, fol. 74 v.

Dubrovnikliler Savary’nin, Babıâli’de kendileri için Osmanlı nezdinde itibar
sağlayacak ve menfaatlerine katkı sağlayacak referans konuşmalarını yapmamış
olduğunu öğrenmişlerdi. Dahası, Maltalı esirlere eşlik eden Fransız muhafız kıtası,
Balkan yol güzergahı üzerinde Dubrovniklilerin ticarî çıkar temin edebilecekleri
menzillere uğramamış ve kafile onların işlettikleri hanlarda kalmamıştı. Ayrıca esirlerin
intikallerinde artık Dubrovnik gemileri tercih edilmez ve Fransız bandıralı gemilerde
yolculuk yapılırken Fransa’ya seyr ü sefer yapan Dubrovnik ticaret gemilerinden
yüksek oranda gümrük alınmaya başlanmıştı. Bu gibi sebeplerden ötürü Dubrovnik,
Fransızların mübadele organizasyonu sırasında birtakım sorunlar çıkararak Fransa
tarafını zor durumda bırakmaya çalışmıştı. Bk. Radonić, Rimska Kurija, s. 257-258.

115

Cihan YEMİŞÇİ - Muhamed VALJEVAC

Bosna beylerbeyi de dâhil üst düzey ricalin cephelerde görevlendirilmesi
sebebiyle payitahttan mübadele organizasyonunu takip etme ve gerekli
müdahalelerde bulunma imkanları asgariye inmişti. Bu şartlar ise kasıtlı
engellemelerin Dubrovnik tarafından –Saraybosna kadısı ve memurların
da yardımlarıyla– daha rahat icra edilebilmesine imkan tanımıştı. Böylece
Dubrovnik idarecileri, söz konusu organizasyondaki aksamalar dolayısıyla
Fransa’nın prestijini sarsma tehdidini IV. Henri’ye karşı bir koz olarak öne
sürerek ondan ekonomik bazı imtiyazlar koparma pazarlıklarına giriştiler.
Buna karşı Fransa ve Vatikan’ın da bazı müşterek hamleleri olmuş, perde
gerisinde çevrilen entrikalar ve sabotajlar mübadelenin Batı kanadı için
zor şartlar altında gerçekleşmesine sebebiyet vermişti.264
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Öte taraftan Dubrovnik, içerisinde bulunduğu entrika sarmalında
avantaj elde edebilmek için Osmanlı’dan destek almak zorundaydı. Fakat
ihtilafların ortaya çıkmasından itibaren Dubrovnik’in entrikalara ilk tevessül
eden taraf olması ve bizzat esirlerin bekletilmesi yoluyla yaşanan aksamalarda
doğrudan sorumluluğu sebebiyle Babıâli’nin öfkesini üzerine çekme kaygısı
ile cumhuriyet sessiz kalmayı tercih etti. Neticede bu problemler Osmanlı
esirlerinin hürriyetlerine kavuşmalarını önemli ölçüde geciktirmişti.265
Maltalı esirlerin İstanbul’dan hareket etmelerinden itibaren
bekletildikleri ilk durak Saraybosna idi. Dubrovnik’in öne sürdüğü
gerekçe, Osmanlı esirlerinin henüz şehre ulaşmadıklarıydı ve böylece
Saraybosna’da 2, 5 hafta geçirmek zorunda kaldılar. Öncesinde ağır hasta
olarak bu ilk kritik önemdeki menzile zor şartlar altında ulaşmış olan
Maltalı bir esir Saraybosna’da tedavi altına alınmış, bu sayede dinlenme
olanağı bulmuş ve biraz iyileşme emaresi göstermişti. Belirtilen süreyi
şehirde sarf eden esir kafilesi, Dubrovnik’ten ilerleyebileceklerine dair
haberin gelmesiyle birlikte tekrar yola koyuldu: Haziran 1591’de dört
Türk esiri Dubrovnik’e ayak basmıştı. Neretva nehri doğrultusundaki
264

Dubrovnik, Fransa ve Vatikan üçgeninde gelişen entrika yumağı hakkında ayrıntılı
bilgi için bk. Samardžić, a.g.e., s. 100-101; Radonić, Rimska Kurija, s. 257-258; Foretić,
a.g.e., II, 18, 59; Gamulin, a.g.m., s. 61.
265

Fransa-Dubrovnik gerginliğinin arka planını, gelişim safhalarını ve menfaat
pazarlıklarına dair süreçleri anlamak bakımından ayrıntılı bilgi için bk. Radonić,
Dubrovačka Acta, II, s. 72-75; aynı yazar, Rimska Kurija, s. 258, 274-275.
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yol güzergâhını kat eden kafile Jablanica’ya vardığında, cumhuriyet bu
defa diğer Osmanlı esirlerinin henüz gelmemiş olmalarını bahane ederek
burada da bir müddet oyalanmalarını sağladı. Hasta olan Maltalı esir ise
Jablanica’da ağırlaşarak hayatını yitirdi.266 Bu şehirden ayrıldıktan sonra
kafilenin uzun süre bekletildiği bir üçüncü durak Trebinje idi. Maltalı
esirler, Dubrovnik’e yaklaşık 30 km mesafedeki bu şehirde dört hafta
bekletildiler ve ancak Aralık 1591’de Roma’dan ikinci esir kafilesinin
gelişiyle şehre giriş izni alabildiler. Ömer Çavuş, Fransız korumalar ve yedi
Malta şövalyesi İstanbul’dan Dubrovnik’e doğru yola koyulduklarında
yolculuğun umulmadık biçimde uzun süreceğini bilemezlerdi. Velhasıl,
onlar Balkan yollarındayken eşzamanlı olarak Dubrovnik ile Fransa
arasında sıkı bir menfaat pazarlığı yaşanmış, diğer yandan girift bir
entrika, suikast ve sabotaj yumağı hayata geçirilmişti. Tüm bu perde
arkası gelişmeler, Fransa’nın mübadele organizasyonunu tehlike altına
sokmuş ve Dubrovnik Cumhuriyeti’nin Fransa ile sürdürdüğü çıkarlarını
arttırma pazarlıklarında bir şantaj unsuru olarak kullanılmıştı. Tüm bu
gelişmelerden rahatsızlık duyan Vatikan ise kendini açık etmeden el
altından Fransa’ya destek vermiş, bazı müşterek manevra ve hamleler ile
Dubrovnik’in şantajları boşa çıkarılmıştı.267
Savary ise Dubrovnik’e dört kişilik ilk grupla ayak bastığında ne
İbrahim Bey ve ne de kalan diğer Osmanlı tutsakları şehre henüz gelmemiş
olmalarına rağmen Türk esir kafilesinin yarı sayısını tamamlayacak ikinci
grubun yolda olduğu haberiyle 6 Malta şövalyesinin salıverilmesine dair
cumhuriyet idarecilerine baskı yapmaya başladı. Buna karşılık Dubrovnikliler,
mübadelenin şartları henüz yerine gelmemiş olduğundan buna yanaşmadılar.
Bunun üzerine Savary en azından Dubrovnik’e ulaşmış ve gelecek olan
esirlerle Malta şövalyeleri arasında bir değişim üzerinde ısrarcı olduysa da
Babıâli’den ancak şehirde mevcut olanlara 14 kişi daha eklendiği taktirde
Maltalılardan üçünün teslim edilebileceğine dair bir söz alabildi.268
266

Bahse mevzu olan Malta şövalyesinin ölümü pek çok komplo teorisine ve
spekülasyona yol açmıştı. Ayrıntılı bilgi için bk. Gamulin, a.g.m., s. 63.
267

Radonić, Rimska Kurija, s. 274.

268

Biegman, a.g.e., s. 131; Miović, Spisima, s. 52.
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Halbuki Fransa tarafı o zamana dek Avrupa’da İbrahim Bey ile birlikte
sadece 15 esir bulabilmişti. Bu kimseler arasındaki can kayıpları sebebiyle
de ilk kafileden yeni gelenler dahil 13 tanesi Dubrovnik’e ulaşabildi.
Buna mukabil Savary, Malta şövalyelerinin serbest bırakılması hususunda
Dubrovnik’te imkanları tekrar zorladı ve Nova kadısından Dubrovnik’in
görevinin tamamlandığına dair bir hüccet almak için bastırdıysa da bir
yandan cumhuriyet idarecilerinin itirazları, diğer yandan kadının menfi
cevabı üzerine elçinin bu girişimi de akim kaldı. Osmanlı başkentinden
emir gelmeden herhangi bir şey yapamayacaklarını beyan eden Dubrovnikli
idareciler mevzuyu Babıâli’ye bildirdiklerindeyse verilen fermandaki emir
netti: tüm Osmanlı esirleri Dubrovnik’te hazır olmadan Malta şövalyeleri
bırakılmayacaktı, yoksa muhataplar sultanın gazabına maruz kalarak bunun
sonuçlarına katlanırlardı.269 Savary’nin baskıları ile Babıâli’nin kesin ve net
tutumu arasında bunalan cumhuriyet, Malta şövalyelerinin ya İstanbul’a
geri gönderilmelerini ya da Nova’da veya Korfu’da bekletilmelerini talep
etmiş, fakat istedikleri sonucu alamamışlardı.270 Bunun üzerine bir daha
başvurdukları Babıâli’den hiç olmazsa şehre varmış olan Osmanlı esirlerinin
Nova’ya geçirilmesine dair bir ferman elde etmeyi başardılar.271 Hemen peşi
sıra gönderilen bir diğer fermanda ise bir defa daha Osmanlı esirlerinin ancak
eksiksiz olarak şehre varması ve Şaban Çavuş’un onları teslim almasıyla
mübadelenin gerçekleşebileceği kesin bir dille deklare edilmekteydi.272
Fransızlar mübadele organizasyonunu başarmak istiyorlarsa geri
kalan 15 esiri de ne yapıp edip bulmaları gerekiyordu. Bu durum karşısında
yeniden diplomatik temaslar sağlandı ve Fransız temsilciler kalan esirlerin
niteliği hakkında Babıâli’ye bazı sorular sorarak anlaşma yollarını bulmaya
çalıştılar. Bu sorular Osmanlı tarafından mübadeleye konu olan esirlerin
sayısını denkleştirebilmek amacıyla Müslüman veyahut da Osmanlı
vatandaşı olma şartı arayıp aramadıklarına dairdi. Babıâli’den verilen cevap,
önceliğin Osmanlı uyruklu esirlerde olduğu, bulunamadığı takdirde diğer
Müslümanlardan da esirlerin kabul edilebileceği ve böylece mübadele için
269

DA., 7/2.1, sv. 8, br. 389.
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Biegman, a.g.e., s. 131.
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DA., 7/2.1, sv. 8, br. 390.
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DA., 7/2.1, sv. 8, br. 391 (A 2, 23 a) (Evâil-i Cemâziye’l-evvel 1000 / 14-23 Şubat 1592).
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gereken sayının tamamlanabileceği yönündeydi. Buna dayanarak Fransa
tarafı İngiltere’den Moskova’ya kadar haberciler göndererek esir aramalarını
genişletti. Tutsakların tespitlerinin arz ettiği en başlıca zorluk, muhatap
devletlerin ellerindeki mevcut Osmanlı esirlerini saklama gayretinden
ileri gelmekteydi. Sebebi, Osmanlı İmparatorluğu ile ikili antlaşmalarda
Avrupa devletlerinin Osmanlı uyruklu esir almaları ve bulundurmalarının
men edilmiş olmasından,273 buna bağlı olarak da Babıâli’ye karşı duydukları
korkudan ileri gelmekteydi. Buna rağmen önce ikisi Fransa, biri Venedik ve
biri de İngiltere’den olmak üzere dört esir bulundu ve Roma’ya gönderildi. Bu
dört esir Roma hayatına adapte olmaya çalışırlarken kısa zamanda Avrupa’nın
çeşitli yerlerden 11 esir daha bulunarak vaat edilen sayı tutturuldu. Son
esir kafilesi içerisinde Endülüs bakiyesi olan Moriskolardan ve Kuzey
Afrikalılardan kimseler de bulunmaktaydı. Tutsaklar Almanya üzerinden
evvela Roma’ya getirtilerek oradaki esirlerle buluşturuldular, ardından da
Ancona limanından Fransız bandıralı gemilerle Dubrovnik’e gönderildiler.274
Dubrovnik’e gelen ikinci esir grubu da hemen karantinaya alındı
ve rutin işlemler onlar için de uygulandı. Bu sırada ilk kafilenin karantina
günleri çok daha önceden sona ermiş olduğundan şehirde oldukça
serbest bir hayat yaşamakta, halkın arasına karışmakta ve sosyal hayata
katılabilmekteydiler. Dubrovnik idarecileri bu esirlerin başlarına bir şey
gelme riski karşısında maruz kalacakları yaptırımların sorumluluğundan
kurtulmak için onları daha fazla misafir etmekte isteksizdiler.
273
274

Bu konuda bk. Önal, a.g.m., s. 41-44.

Söz konusu dört esirden ikisi, hürriyetlerine daha çabuk kavuşabilecekleri
düşüncesiyle Hristiyanlığa geçmişler, ancak bu teşebbüsleri süreci kısaltmaya
yetmemişti. Bk. Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 76. Bu iki esir, Osmanlılara teslim
edilip edilmeyeceklerine dair Dubrovniklilerin kafalarını oldukça karıştırmışlardı.
Mevzuyu Bosna’daki kadılara taşımışlar ve onlar da meseleye Ebu Hanife’nin içtihadına
dayanarak bir çözüm bulmuşlardı: “Ebu Hanife bir kere şöyle buyurmuştur ki; bir zamanlar
dünyanın herhangi bir toprak parçası İslam hükmüne girdiyse veya herhangi bir insan bir dönem
Müslüman olduysa, onları tekrar geri kazanmak için elden gelen ne varsa yapılması gerekir”.
Dolayısıyla nihayetinde Dubrovnik bu iki esiri, Osmanlılara teslim etmek durumunda
kalmıştı. Bk. Popović, a.g.e., s. 254. 1590-1592 yılları arasında Roma’nın Türk esirlere,
öncekilerin aksine din değiştirmelerine yönelik bir politika uygulamadığı hakkında
bk. Anica Kisić, “Uloga Dubrovački Konsulata u Pomorsko Trgovačkoj Djelatnosti
Dubrovačke Republike”, Ministarsvo Vanjskih Postlova Republike Hırvatski, 3 (Özel Baskı),
Zagreb 1998, s. 330-331; Gamulin, a.g.m., s. 71.
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Ayrıca, üstü kısmen kapatılabilmiş bir skandalın da tesiriyle275 bu
ilk kafilenin Nova’ya gönderilebilmesi hakkında almaya muvaffak oldukları
fermana276 binaen onları şehirden yolladılar.277
Dubrovnik’te yapılacak esir mübadelesine getirilen 30 Müslüman
esirden 21’i fasılalarla şehre varabilmiş, geri kalan 8’i ise hürriyetlerine giden
yolda hayatlarını yitirmişlerdi. 7 Malta şövalyesinden ise biri Jablanica’da
ölmüş ve Hıristiyan esirlerden 6’sı Dubrovnik’e ulaşabilmişti. Tutsaklardan
hiçbirinin Dubrovnik’te vefat etmemiş olması sebebiyle cumhuriyet herhangi
bir tazminat yükümlülüğüne muhatap kalmadı. Babıâli, mevcut esirlerle
mübadelenin gerçekleştirilmesini onayladı. Dergâh-ı Âli Kapıcılarından
Osman Ağa’nın getirdiği fermanda Dubrovnik beylerine, Savary’nin
sorumluluğunda ve Şaban Çavuş’un nezaretinde değişimin yapılması
emredilmekteydi. Böylece 21 Osmanlı esirine karşılık 6 Malta şövalyesinin
değiş tokuşu Nisan ayındaki fermanın ardından nihayete erdirildi.278
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Dubrovniklilerin giriştikleri entrikalar sebebiyle karşı taraftan gelebilecek bir hamle
dolayısıyla esirlerin şehirdeyken zarar görme ihtimali cumhuriyeti endişeye düşürmekteydi.
İlaveten yolda Maltalı bir esirin ölümüyle oluşan şayiaların hastalığa bağlı sebeplerle
açıklanmasının tarafları ikna etmedeki, dolayısıyla da bu vakaya dair sır perdesinin
ortadan kaldırılmasındaki yetersizliğinden ötürü Dubrovnik idarecileri son derece rahatsız
olmuşlardı. Hem Fransızları zor duruma düşürmek amacıyla bu olayın arkasında yer almış
olabileceklerine dair zan hem de şehirde mevcudiyeti muhtemel Avusturya ajanlarının
mübadeleyi baltalamak amacıyla yapabilecekleri olası suikast(ler)e dair riskler, Dubrovniklileri
esirlerden bir an evvel kurtulma düşüncesine sevk etmişti. Diğer yandan Türklere duyduğu
ilgi sebebiyle şehre gelen ve Osmanlıların Dubrovnik’te serbestçe geçirdikleri zamanlardan
istifade eden bir Avusturya Habsburg prensesinin bir ya da birkaç esirle yaşamış olduğu
öne sürülen gönül ilişkisi de Dubrovniklileri oldukça zor durumda bırakabilecek türden bir
gelişmeydi. İddiaya göre hamile kalan prenses, Viyana’dan özel olarak gönderilen yetkililer
tarafından şehirden kaçırılmış ve gizlice bir manastıra kapatılarak mevzu örtbas edilmeye
çalışılmıştı. Halihazırda, tüm bu gelişmelere bağlı olarak Dubrovnik’in altından kalkılması
güç durumlara düşebileceği ve/ya tazminat ödemek zorunda kalabileceği kaygısıyla esirlerin
Babıâli’nin izni sağlanarak şehirden çıkartılmaları ve Nova’ya gönderilmeleri cumhuriyet
için en sağlıklı karar olacaktı. Bk. Radonić, Dubrovačka Acta, II, s. 78.
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DA., 7/2.1, sv. 8, br. 390.
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Esirlerin Dubrovnik günleri hakkında bk. DDA., Secreta Rogatorum, fol. 74 v.
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Aralarında Kayseri Mirâlemi İbrahim Bey’in de bulunduğu Türk esirleri: Defterdar
Mehmed Paşa ile hizmetkârı Rıdvan, Murad Ağa, Hazinedar Ahmed Ağa ile hizmetkârı
Hızır, Mehmed, Rıdvan, Beşir, Mustafa, Yusuf, Çıkrıkçızâde Mevlana Mehmed ile hizmetkârı
Rıdvan, kassam-ı askerî Mevlana Bedri ile hizmetkârı acemi oğlanı Hasan, Koca Mustafa
Çavuş, kızı Ayşe ile hizmetkârı Mübarek, Koca Katib Mustafa, Hacı Ali Çavuş ile oğlu Şaban
ve kardeşi Pirî. Bk. DA., 7/2.1, sv. 8, br. 392 (A 8, 39) (Evâhir-i Cemâziye’l-ahir 1000 / 3-12
Nisan 1592). 1592 esir mübadelesi hakkında ayrıca bk. Biegman, a.g.e., s. 147-150; Miović,
Spisima, s. 52; aynı yazar, Diplomacija, s. 96; Köse, a.g.e., s. 27; Önal, a.g.m., 45.
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1575 ile 1592 Yıllarındaki Esir Mübadele Organizasyonlarının
Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklılıklar
1. En temel farklılık; ilk organizasyonu Dubrovnikliler üstlenmiş
ve mübadeleyi de doğrudan cumhuriyet yürütmüşken, ikincisini
Fransızlar gerçekleştirmişler, Dubrovnik sadece mübadelenin
icra edileceği mekan olmuştur.
2. Dubrovnik’in organizasyonunda Hristiyan esirler Balkan
coğrafyasında Osmanlı askerlerinin koruması eşliğinde Dubrovnik
menzillerde konaklarlarken, Fransa’nın organizasyonunda
muhafızlık görevi ve sorumluluğunu Fransız askerleri üzerlerine
almışlar, kafile ise Osmanlı menzillerine uğramış ve konaklanmıştır.
Bu da Dubrovnik’in Fransa ile yaşadığı krizin sebeplerinden birini
teşkil etmiştir.
3. Dubrovniklilerin organizasyonlarında Avrupa’da Türk esirlerin
tespiti ve kurtarılması sürecinde bir Osmanlı temsilcisi
refakat ettiği takdirde Batılı kıyafetler giydirilerek dolaştırılır
ve ziyaretler ile diplomatik görüşmeler bu şekilde yapılırdı.
Fransızların organizasyonuna ise Osmanlı temsilcisi kendi resmi
kıyafetiyle iştirak etmişti.
4. İlk mübadelede mütekabiliyet ve müsavat prensipleri
gözetilmişken, ikincisinde Maltalı esirlerin asil sınıftan rütbeli
subaylar olmaları dolayısıyla bu ilkeler gözetilmemişti. Dahası
onlar için ilaveten fidye ödetildiğine dair rivayetler de mevcuttur.
Öte taraftan Babıâli, Kayseri Mirâlemi İbrahim Bey için 2000
altın fidye vermişti.
5. 1575 ve önceki mübadelelerdeki Osmanlı esirlerine, başta Roma
olmak üzere İtalyan şehirlerinde Hıristiyanlaştırma politikası
uygulanmaya çalışılsa da 1590-1592 yılları arasında buna
teşebbüs edilmemişti.

6. Gritti ailesinin mübadele organizasyonunun hisse senetleri üzerinde
yaptığı manipülasyonlar dolayısıyla Dubrovnikliler 1575’teki esir
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değişiminin safhalarından umdukları kârları elde edememişlerdi.
Ancak Fransa devletinin siyasi gücü ve uluslararası ilişkilerdeki
ağırlığı söz konusu olunca 1590-1592 yılları arasında Gritti ailesinin
organizasyona müdahil olması önlenebilmişti. Hatta aile vakfı
benzer bir başarıyı yakalamak bir kenara, bazı İtalyan devletlerinin
Fransa’yla müştereken hareket etmeleri dolayısıyla bu organizasyon
sırasında büyük darbe almışlar ve bir daha Avrupa’daki güç
ve itibarlarını tekrar elde edememişlerdi. Ancak Dubrovnik’in
bu organizasyonda menfaatlerinin göz ardı edilmesi sebebiyle
cumhuriyet yine de tatmin edici bir kazanım elde edememişti.

Sonuç
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1575 ve 1592 esir mübadelelerinde Osmanlı uyruğu olan veya olmayan
toplam 60 kişinin hürriyetleri kurtarılmış, 8 kişi ise hayatını kaybetmişti. Buna
mukabil Osmanlı tarafından 45 Avrupalı esir yetkililere teslim edilmiş, biri
Dubrovnik’e ulaşamadan can vermişti. Genel manada başarılı görülebilecek
olan mübadele organizasyonları Dubrovnik’in Doğuda ve Batıda prestijini
arttırırken, Fransa ise Babıâli nezdinde itibarını düzeltmiş ve bu sayede elçi
Savary devleti için bir takım menfaatler temin edebilmişti.
Türk esirlerin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve şehirlerinde
geçirdikleri zamanlar ise iki taraflı kültürel alışveriş sağlamıştı. Bir yandan
Batının oryantalist algılarında yer alan olumsuz imajda kimi yerlerde önemli
ölçüde düzelme gözlemlenirken, diğer yandan da Osmanlı medeniyetine
dair bir takım unsurlar bilhassa İtalyanlarda bazı etkilenmelere yol açmış,
hatta bunları kendilerine de uyarlayarak kültürlerine dâhil etmişlerdi.
Müslüman esirler de İstanbul’a yanlarında Batı medeniyetine ait müzik
çalgıları ve yerel kıyafetler gibi bazı nesneler getirerek bunların Türk
kültürel hayatına girmesine vesile olmuşlardı.
XVI. yüzyılda birçok defa esir mübadelelerine ev sahipliği yapan
ve sonuncusu hariç organizasyonlarını tertipleyen Dubrovnik, ağır
sorumluluğun getirdiği riskler ve maliyetler sebebiyle bir daha orta-büyük
ölçekte bir esir değişiminde görev almaktan imtina etmiştir. Böylece
1592’den sonra cumhuriyet sadece küçük çaplı mübadelelerde ve fidye ile
esirlerin kurtarılması teşebbüslerinde rol oynamıştır.
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Harita 1. XVI. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu
Kaynak: Colin McEvedy, Modernçağ Tarih Atlası, 1483’ten 1815’e Avrupa, (çev. Ayşen
Anadol), İstanbul 2005, s. 37.
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Harita 2. Erken Modern Çağ’da Orta Akdeniz’in önemli limanları
Kaynak: https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_marinare
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Fotoğraf 1. Dubrovnik (surların ploçe kapısının dışında lazaret - karantina
binası ile)
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik

Fotoğraf 2. Karantina binası (lazaret)
Kaynak: http://apoliticni.hr/lazareti-ocuvane-zidine-povijesti/

125

Cihan YEMİŞÇİ - Muhamed VALJEVAC

Fotoğraf 3. Osmanlı emininin karantina binasındaki ikametgahı
Kaynak: Cihan Yemişçi
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Fotoğraf 4. Lokrum adasındaki karantina binası (lazaret)’nın kalıntıları
Kaynak: www.lokrum.hr/poucna-staza/lazaret-karantena/
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Tablo 1. Ragusini’nin Frano Gundulić Tablosu (1683)
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Kaynak: https://www.geni.com/people/Ivan-Frano-Gunduli%C4%87/6000000011540378609
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Tablo 2. Fransa Elçisi François Savary Comte de Breves (1560-1628)
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Kaynak: http://brevescafe.net/savary_cartas_rm.htm
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Ek 1. 1575 Esir mübadelesi ile ilgili evâhir-i safer 983 /
31 mayıs – 9 haziran 1575 tarihli ferman
Kaynak: DA., 7/2.1, sv. 7, br. 311 (A 2, 2).
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Ek 2. 1575 Esir mübadelesi ile ilgili evâil-i rebi’ü’l-evvel 983 /
10-19 haziran 1575 tarihli ferman
Kaynak: DA., 7/2.1, sv. 7, br. 315 (A 2, 6).
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Ek 3. 1592 Esir mübadelesi ile ilgili evâhir-i rebi’ü’l-ahir 1000 /
4-13 şubat 1592 tarihli ferman
Kaynak:: DA., 7/2.1, sv. 8, br. 390 (A 8, 38 a).
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Ek 4. 1592 Esir mübadelesi ile ilgili evâhir-i cemâziye’l-ahir 1000 /
3-12 nisan 1592 tarihli ferman
Kaynak:: DA., 7/2.1, sv. 8, br. 392 (A 8, 39).
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Ek 5. 1575 Esir mübadelesi ile ilgili Dubrovnik senato kayıtlarından
bir örnek
Kaynak:: DDA., Litterae et Commissiones, Lettere di Ponente, sv. 1, br. 166/1.
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Ek 6. 1592 Esir mübadelesi ile ilgili Dubrovnik senato kayıtlarından
bir örnek
Kaynak:: DDA., Literae et Commissiones, Lettere di Levante, sv. 20, f. 37.

MASUMİYET ESARETİ: ALMANYA’DA SAVAŞ ESİRİ
TÜRK ÇOCUKLARI (16.-18. YY.)
Leyla ÇOŞAN*

Giriş

16.

ve 17. yüzyıllarda Almanya’da yaşayan Müslümanlar
genelde Macaristan ve Güneydoğu Avrupa’daki Türk
savaşları sonucunda kuşatma ve muharebe alanlarından esir olarak getirilen
Türklerdir.279 Her iki tarafın o dönemlerde ordu ve soylulara yönelik kârlı bir
insan ticareti yürüttüğü göz önünde bulundurulursa, esirlerin satışından
ya da talep edilen fidyelerden ciddi gelirler elde edildiği bilinmektedir.
Ancak zaman zaman bu insanlardan bazılarının çeşitli nedenlerden ötürü
satılamadığı veya satılmak istenmediği ve ganimet olarak zaferi kazananların
elinde kaldığı görülmektedir. Çoğunlukla fidye karşılığında serbest
bırakılmak üzere elde tutulan bu insanlar satılıp elden çıkarılamayınca başka
memleketlere doğru götürülürler. Bu nedenle de Türk esirler 16. yüzyıldan
itibaren savaşla hiçbir ilgisi bulunmayan Almanya’nın en ücra köşelerine
dahi ayak basarlar. Gelen insanların sayısını kesin olarak tespit etmek
mümkün olmasa da, yüzlerce hatta binlerce esirin bu yolla gelmiş olabileceği
varsayılmaktadır. Kronolojik olarak bakıldığında 16. yüzyıldan itibaren Türk
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul / Türkiye,
leylacosan@marmara.edu.tr
279

“Türk” kavramı ile Osmanlı İmparatorluğu hükümdarlığına bağlı olan yerlerin
tümü kastedilmektedir. Söz konusu Türklerin çoğu gerçekte Balkan ve Osmanlı
İmparatorluğuna bağlı başka bölgelerden veya Andolu’dan gelen esir insanlardır.
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savaş esirleri sistematik olarak Almanya ve Avusturya’ya gelmeye başlarlar.
Ancak bu sayılar 17. yüzyılda Hristiyanların Balkan bölgelerindeki savaşlarda
elde etmiş oldukları galibiyetler neticesinde ciddi bir artış göstermektedir.
Esirler yavaş yavaş Almanya’nın farklı bölgelerine yerleştirilmeye başlanır.
Kimileri saraylarda hizmetkâr olur, kimileri ise çiftliklerde iş gücü oluşturur.
Bazıları ise evlenerek ve aile kurarak geleceğini şekillendirmeye çalışır.
Her halükarda bu tip insanların varlığı kârlı olarak kabul edilmekteydi.
Çoğunlukla bu esirler Münih’deki Schleissheim sarayının inşasında olduğu
gibi önemli binaların inşasında çalıştırılsalar da genelde esirlere olan yoğun
ilginin nedeninin bu olmadığı bilinmektedir. Esas sebep, Avrupa’da 17.
ve 18. yüzyıllarda hâkim olmaya başlayan ve Türk hayranlığı olarak da
adlandırılan, egzotizm hayranlığı ve modasıdır. Söz konusu bu akım Türk
savaş esiri sahibi olma modası ile paralel gitmekteydi.280 Bu nedenle de Türk
savaş esirleri zamanla Almanya ve Avusturya’daki saray hayatının önemli
kültürel unsurları arasında yer almaya başlar.

Esir Ticareti ve Savaş Esirleri
Esir ve köle ticareti 17. yüzyıla damgasını vuran kârlı işler arasında
yer almaktaydı. Esirlerin fiyatı esirin yaş, sağlık ve bedensel gücüne göre
değişkenlik göstermekteydi. Böylece özellikle güçlü erkekler ve güzelliği
ile dikkat çeken kadınlar soylu subayların ve generallerin ellerine geçerdi.
Hristiyan ordusunda, özellikle soylular ve yüksek rütbe sahibi olanlar,
maddi değeri yüksek unsurların yanı sıra, insanları da ganimet olarak
almaktaydılar. Böylelikle elde edilen ganimetler, sahipleri tarafından,
general gibi yüksek rütbelilere, soylulara, ya da iyi dostlara armağan
olarak sunulmaktaydı. Ganimetler, yeni sahipleri tarafından başkalarına
armağan olarak verilebilir veya satılabilirdi. 1680’lı yıllarda ise “şahsen
bir Türk sahibi olmak ve Almanya’ya getirmek” bir akım, hatta moda
kabul edilmekteydi. Egzotik ve yabancı olana karşı duyulan ilgi öylesine
büyüktür ki, önemli sarayların neredeyse tümünde bir Türk hizmetkâr yer
almaktaydı.281 Getirilen esirlerin fiyatları yaşlarına ve durumlarına göre
280
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değişkenlik göstermekte ve birçok esir birkaç kez el değiştirmekteydi.
Sağlıklı, genç ve dolayısıyla iş görebilir Türk gençlerinin fiyatlarının oldukça
yüksek olduğu bilinmektedir. Heller bu durumu kısaca “Hristiyanların
insan ticareti” olarak adlandırmaktadır.282
Türklere ait vaftiz merasimleri genelde 17. yüzyıl ile 18. yüzyılın
başlarında yoğunlaşmaktadır. Bu ise Türklerin o dönemde almış olduğu
yenilgilerle ilişkilendirilmektedir. 1683 yılında Viyana önlerindeki yenilgi,
ardından Hristiyan ordularının Balkanlarda galibiyet elde etmeleri bu süreci
hızlandırmıştır. Bu savaşlara iştirak eden Alman ordularının Türk ordularını
yenmesiyle kadın, erkek ve çocuklar savaş alanlarından Almanya’ya esir
olarak getirilmektedir. Ganimet olarak getirilen bu Türklerin sayısı kesin
olarak belli değildir. Türklerle ilgili bilgilere genelde kilisenin çeşitli kayıt
kitaplarında rastlanmaktadır. Bunlar çoğunlukla kilisenin tutmuş olduğu
vaftiz kayıtları ve evlilik kayıt kitaplarıdır. Bazen günümüze kadar gelmiş olan
mezar taşlarındaki yazılar da bu konuda ipuçları verebilmektedir. Önemli
görevlere gelen Türkler ya da soylu ailelerin çocuklarıyla evlenenler hakkında
yazılan yazılar dolayısıyla ya da çok önemli şahsiyetlerin vaftizi üstlenmeleri
sonucunda da zaman zaman kaynakça olarak kabul edilen ve basılmış olan
yazılar mevcuttur. Örneğin konuya Almanya’da İslamiyet’in Tarihçesi adlı
kitabında yer veren araştırmacı Muhammed Abdullah bu sayının binleri
aştığını ileri sürmektedir. Almanya’nın güney bölgesi ağırlıkta olmak üzere,
yaklaşık olarak 600 Türk’ün vaftiz edildiği bilinmektedir. Ancak bunlar sadece
bilinen ve dolayısıyla kilise kayıtlarına geçmiş olanlardır. Bu sayının çok
daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Spies, Türk savaş esirleri hakkında
yazmış olduğu makalesinde sadece 1686-88 yılları arasında Almanya’nın
Bavyera bölgesine 840 Türk esirin getirildiğini belirtmektedir.283
Avusturya ve özellikle Viyana’da ise vaftiz edilen Türklere bakılacak
olursa bu rakamlar doğal olarak çok daha yukarılarda olduğu ortaya
çıkmaktadır, örneğin sadece Viyana’da 651 tane, kayda geçmiş vaftiz
töreninden bahsedilmektedir, gerçek sayının ise %10 oranında daha yüksek
olduğu tahmin edilmektedir. Viyana’da vaftiz edilen çocukların %37’ini
282
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kız, % 28’ini erkek çocuklar oluşturmaktaydı. Yetişkinlerdeki dağılım
ise şu şekildeydi: % 23 kadın ve % 12 erkek.284 Bu sayılar göz önünde
bulundurulduğunda vaftiz edilen çocukların sayıca yetişkinlerden fazla
olduğu ortaya çıkmaktadır. Avusturya geneline bakılacak olursa, vaftizlerin
zamanla çok artması ve vaftiz edilen Türklerin artık toplumda sansasyonel
bir etki meydana getirmemelerinden dolayı, başlangıçta özenle tutulan
kilise kayıtlarının sonrasında aynı özenle tutulmadığı düşünülmektedir.
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Bu esirlerin çoğuna seçim yapma fırsatı tanınmamış olmakla
birlikte çeşitli baskılar uygulanarak vaftize zorlanmışlardır. Vaftizi gönüllü
kabul edenlerin çoğu ise bir takım kolaylıklardan istifade edebilmek
amacıyla hareket etmişlerdir. Ele geçirilen ve vaftiz edilen esirler genelde
Frankonya, Bavyera, Saksonya, aşağı Almanya, Silezya, Vestfalya ve
Hannover bölgelerine yerleşir veya yerleştirilirler. Ancak Almanya’nın
diğer bölgelerinde de, sayıca az olsa bile, Türk savaş esirlerine ve bunların
vaftiz törenlerine rastlanmaktadır. Stade, Warburg, Köln, Darmstadt,
Lauterbach, Offenbach, Freiberg, Saksonya, Leipzig vs .285
Müslüman esirlerin ele geçirilmesi ile vaftiz edilmeleri arasında
genelde bir ya da üç yıl geçmektedir. Kilisenin bu anlamda belirlediği veya
öngördüğü bir süre yoktur. Esirlerin yaşlarıyla doğru orantılı olarak, 0-6 yaş
arasındaki çocukların çoğunun ilk bir yıl içinde, geri kalanlarının ise en geç
altı yıl içinde vaftiz edildikleri bilinmektedir. Esirlerin yaşları arttıkça vaftiz
edilmeleri de zorlaşmakta ve buna bağlı olarak daha geç yapılmaktaydı. Aynı
ayrımı yetişkin kadın ve erkeklerde de görmekteyiz. Kadınlar erkeklere göre
vaftizi daha kısa sürelerde kabul etmektedirler. Sonuç olarak ele geçirilen
esirlerin üçte biri ilk bir yıl içinde, üçte biri ikinci yılda ve neredeyse beşte
dördü üçüncü yılda vaftiz edilmiş olmaktadır. Geriye kalanlar ise farklı
sürelerde vaftizi kabul etmektedirler.286 Esirlerin iki ya da üç yıl toplumsal
baskılara dayanabilmelerinin dahi oldukça güç olduğu varsayılmaktadır.
O dönemlerde, yenilen tarafın sadece askerleri veya erkekleri değil,
aynı zamanda kadın ve çocukları da esir alınırdı. Heller çalışmasında daha da
284
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ileri giderek Hristiyanlar tarafından başlangıçta esirlere yapılan muameleyi
köleliğe benzetmektedir.287 Çocuklar anne-babalarını kaybetmekte, kadınlar
dul kalmakta, kısaca bu savaşlarda aileler parçalanmaktaydı. Frankonya
bölgesine getirilen ve kayıtlarda yer alan esirlerin yaşlarına ve cinsiyetlerine
bakılacak olursa, şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. %17’i erkek, %15’i
kadın ve en az %50’si çocuk. Ancak esir alınan yetişkinlerin de oldukça
genç yaşta oldukları dikkat çekmektedir.288 Tabloda göze çarpan çocuk
sayısındaki yüksek oran, Almanya’nın birçok bölgesi için geçerlidir. Spiess,
çok sayıda Türk’ün getirildiği Almanya’nın Leipzig bölgesinde bir kadının
50 kg. şekere, 6-7 yaşlarındaki oğlunun 10 Reichstaler’e289 satıldığını
belirtmektedir.290 Heller’de benzer bir örnek vererek Leipzig’de hamile bir
kadının 1686 yılında 50 kg. şeker değerinde olduğunu belirtilmektedir.
Bu ise iş gücü olarak değerlendirilemeyecek olan çocukların
neden bu kadar yüksek fiyatlara satılabildiği sorusunu uyandırmaktadır.
Yetişkinlerle karşılaştıracak olursak çocuk esirlerin durumu farklılık
arz etmektedir. Savaşta hiçbir günahı olmayan çocukların acı çekmesi,
ailelerinden koparılması, başka ailelere verilmeleri sonucu travma
yaşamaları oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkmakta ve genelde
duygusal olarak merhamet uyandırmaktadır. Ancak dini, ticari veya siyasi
boyutuyla savaş esiri çocukların durumunu değerlendirecek olursak
oldukça önemli bir konumda oldukları dikkat çekmektedir.

Türk Çocuklarının Vaftiz Edilmelerine Yönelik Polemikler
Her iki mezhebin de esir Türklerin din değiştirme konusuna
fazlasıyla ilgi gösterdiği bilinmektedir. Bu çabaların sonucunda vaftiz
edilerek, din değiştiren ve Hristiyan olan Türkler Hristiyanlık için kazanç
kabul edilmekteydi. Türklerin vaftiz edilmesi olgusu hem Protestanlarda
287

Heller bu kavramın 1704 yılında Nürnberg’li Andreas Will tarafından kullanıldığını da belirtir (Heller, s. 264).
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yaygın olarak kullanılan büyük gümüş paradır.
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hem de Katoliklerde düzenli olarak karşımıza çıksa da, Protestanların
düzenlemiş ve yayınlamış oldukları vaftiz vaazleri sayesinde, vaftiz
merasimleri hakkında detaylıca bilgi edinmek mümkündür. Bu nedenle
de Türk esirlerin vaftizi söz konusu olduğunda genellikle Protestanların
vaftiz törenleri kast edilmektedir.291 Martin Luther’in de vurguladığı gibi
soyluların en önemli görevi dini sorumluluklarını yerine getirmektir.
Türklerin vaftiz edilmesi ise bu sorumluluğun örnek bir biçimde yerine
getirildiğinin göstergesidir. Bu nedenle Türklerin, özellikle de çocukların,
Hristiyan dinine mensup edilmesine yönelik çabalar büyüktür.
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Hem Protestanlarda, hem de Katoliklerde din değiştirme isteği
gönülden gelmelidir. Bu nedenle de tüm Müslümanların vaftiz edilmesi
söz konusu olmamıştır. Bazılarının yıllar sonra din değiştirdikleri
bilinmektedir. Bazı esirler ise daha da ileri giderek tüm çabalara rağmen,
din değiştirme girişimlerine karşı direnç göstermiş ve ne kendilerinin ne
de çocuklarının vaftiz edilmelerine müsaade etmemişlerdir. Bazı nadir
durumlarda ise Müslüman kadınların, çocuklarını vaftiz ettirmektense
öldürmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.292 Bu ise direncin en açık
göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Türk çocukların vaftiz edilmesi ise bu bağlamda son derece özel bir yer
tutmaktadır. Çünkü Türkler söz konusu olduğunda vaftiz edilen “kilisenin
bir çocuğu değil, bir yabancıydı. Vaftiz belgelerinin pek çoğunda buna
benzer ifadelere rastlamak mümkündür, zira Hristiyan olmayan birinin,
hatta dinsiz bir Türk’ün vaftizi söz konusuydu. Sosyal ve kültürel olarak
ortaya çıkan bu farklılık ise 16. yüzyıldan itibaren Lüteryanlar arasında
yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Tartışmaların odak noktasında ise
çocuk vaftiz törenleri yer almaktaydı. Hristiyan inancına mensup ailelerin
çocuklarının vaftizi söz konusu olduğunda, çocukların mümkün olduğunca
erken yaşta vaftiz edilmeleri tavsiye edilirken, Müslüman asıllı esir ailelerin
çocuklarının gelmesiyle bu görüş tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Konuya
yönelik bazı soruların cevabı aranmıştır. Örneğin esarette düşmüş ve
henüz din değiştirmemiş Müslüman ebeveynlerin, esaretten hemen önce
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yada esaretten kısa bir süre sonra dünyaya gelmiş olan bebekleri, tıpkı
Hristiyan ailelerin yeni doğmuş bebekleri yada küçük yaştaki çocukları gibi
hemen vaftiz edilebilir miydi? Bu soru 16. yüzyılda çok sayıda polemiği de
beraberinde getirir ve teologların fazlasıyla dikkatini çeker. Küçük yaştaki
Müslüman çocukların vaftiz edilebilirliğine ilişkin İsviçreli teolog Samuel
Huber ve Alman Lüteryen teolog Ägidius Hunnius arasında ciddi bir
tartışma başlar.293 Huber, 1599 yılında konuya ilişkin yazmış olduğu 50
sayfalık kitapçığında294 Türklerin ve diğer inançsız ebeveynlerin çocuklarının
vaftiz edilip edilmemesi gereği üzerinde durmaktadır. Esir ailelerin küçük
yaştaki Müslüman çocuklarının vaftizi konusunda Huber’in görüşleri dikkat
çekmektedir. Ona göre vaftiz söz konusu olduğunda bütün insanlara eşit
muamele yapılması zorunludur. Huber’e göre, nasıl ki Hz. İsa insanlar
arası ayrım yapmaksızın herkesin vaftiz edilmesini buyurduysa, Türk veya
Yahudi çocuklarının durumu da bu şekilde değerlendirilmelidir.295 Böylece
Hristiyan ve Türk çocukları arasında ayrıcalık ve ayrımcılık yapılmamış
olur.296 Hunnius’a göre ise Müslüman ebeveynlerin çocukları, tıpkı diğer
dinsizlerin çocukları gibi, ne inançlıdırlar, ne de kilisenin bir parçasını teşkil
ederler. Hunnius kilisenin kucağında doğan çocuklar ile bunun dışında
doğanlar arasında ciddi bir farklılık olduğuna inanmaktadır. Bu fark ona
göre çocukların doğası ile açıklanamamaktadır. Zira tüm çocuklar doğuştan
günahkârdırlar. Ancak buradaki önemli fark Tanrı’nın Hz. İbrahim’e olan
müjdesinin sadece vaftiz olan çocuklara yönelik olmasıdır. Buna göre de
Türkler ancak Hristiyanlık öğretisi aldıktan ve inancını ifade edebilecek
duruma gelmesinden sonra yetişkin yaşlarda vaftiz edilebilirler. Kateşizm
ve vaftiz söz konusu olduğunda çocukların farklı kökenleri onun gözünde
farklı bir muameleyi de haklı kılmaktadır. Hristiyan olmayan ebeveynlerin
çocuklarına muamele konusu bundan sonraki dönemlerde de önemini
yitirmez ve teologların tartışma konusu olur.297
293
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Samuel Huber, Bericht und Antwort, uber die Frage ob man der Türcken und
anderer ungläubigen
Eltern Kinder teuffen solle, Oberursel 1599.
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Wittenberg’li teolog Friedrich Balduin’in çok yönlü ve netlik
kazanamayan tutumu ise bunlardan birisidir. Balduin, batıl inançlı
çocukların vaftizi prensipte mümkün olsa da, pratikte bunu uygulamaya
koymamaktadır. Bunun en belirgin göstergesi ise önce savaş esiri
ebeveynlerin vaftiz edilmesi önerisidir. Balduin, bu başarıldığı takdirde
zaten sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır diye açıklamaktadır.298
Vaizler de Türklerin vaftizi nedeniyle bu konuya yönelmek zorunda
kalırlar. Lüneburg’da Franciscus Meineke 1601 yılında Samuel Huber’ı
tarafına geçerek “Tanrımızın isteğidir, bunların [küçük çocukların] vaftiz
edilmesi.”299
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Mecklenburg’a bağlı Grabow’lu Hermann Müller’de 1666 benzer
ifadeler kullanmakta ve çocuklar söz konusu olduğunda en azından
yetişkinler gibi rol yapmayacaklarını belirtmektedir. Silezya’nın Oels
şehri vaizi ve vaftizcisi olan Benjamin Textor ise 1686 yılında Hunnius’a
benzer şekilde Hristiyan olan ve olmayan ebeveynlerin vaftiz olmamış
çocuklarının eşit muamele görmesi hususunda, Hristiyan ebeveynlerin
çocuklarının kiliseye “yakın”, diğerlerinin ise kiliseye “uzak“ durduklarını
vurgulamaktadır.300 Ancak Textor sonrasında Friedrich Balduin’in ısrarlı
talebi üzerine vaftiz olmamış olan annenin rızasıyla henüz birkaç günlük
olan bir bebeği vaftiz etmektedir. Leipzig’li Georg Lehmann’da 1688
yılında kilisenin kucağında doğan bebeklerin Tanrı’nın merhametine
ve şefkatine, kilisenin haricinde doğanlara göre daha yakın olduklarını
vurgulamaktadır.301 Hristiyanlık dininin dominant olduğu bir çevrede
büyüseler de Hristiyan olan ve olmayan çocukların tamamıyla eşit
muamele görmesi Lüteryanlar için teolojik açıdan sorunlu bir konudur. Bir
yandan çocuk vaftizinin kaçınılmaz olduğu görüşüne karşı çıkılmaktaydı.
Çünkü bu uygulama daha çok Katolik mezhebine özgü, zorunlu vaftiz
uygulamalarını çağrıştırmaktaydı. Örneğin öncesinde bahsi geçen
Benjamin Textor, Roma kilisesinin, inançsızları zorla vaftiz etmekten dahi
298
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çekinmediğini ve yeni doğan çocukları ebeveynlerin rızası olmaksızın
ellerinden “aldıkları ve vaftiz ettiklerini” söyler.302 Buna karşın ortaya
atılan ve en az diğeri kadar zararlı olan diğer görüş, “inançsızların
çocuklarıyla hiç ilgilenilmemesidir”.303 Gizli Kalvenist rahip Salmuth ise
hem yetişkin, hem de çocuk inançsızların vaftizden önce eğitilmeleri gereği
üzerinde durmaktadır. Meslektaşı Pierius ise inançsızların çocuklarıyla
vaftiz anlamında ilgilenmeyi mantıksız ve yersiz bulmaktadır.304 Böylece
mezheplere bağlı olarak Hristiyan olmayan çocuklara yönelik görüşlerin
ayrıldığı ve Lüteryan teologlar arasında ciddi tartışmalara neden olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu ise en belirgin bicimde bebek ve çocuk vaftizlerinde
kendini göstermekteydi. Sonuç itibariyle özellikle de 16. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, Müslüman savaş esirleri ve çocuklarının Almanya’da
sayısının artmasıyla birlikte Protestan Alman teologlar çocukların vaftizi
konusunu tekrar teolojik olarak irdeleme gereği duymuşlardır.

Türk Çocuklarının Hristiyanlığa Geçmesi
Savaş meydanlarında ganimet olarak ele geçirilen Türklerin özellikle
de çocukların kime ait olacağı kimi zaman askerlerle rütbeliler arasında
tartışma ve kavga konusu olduğu görülür. Esir çocukların sosyal konumu
ya da babalarının rütbeleri onların geleceğinin şekillenmesine katkı
sağlamıştır. Örneğin 1596 yılında Macaristan’da bulunan Hatvan kalesinin
Hristiyanlar tarafından fethinden sonra anne ve babası bulunmayan 2
yada 2, 5 yaşlarındaki bir küçük erkek çocuk özellikle de güzel giyinimli
olması sebebiyle Zacharias Geizofler’in dikkatini çekmiştir. Geizofler
çocuğun kılık kıyafeti dolayısıyla önemli bir komutanın çocuğu olduğunu
düşünmüş ve yetim olan çocuğu sahiplenerek Augsburg’a götürmüştür.
Geizofler’in savaş meydanlarında sahipsiz bulunan onca çocuk arasında
bu güzel giyinimli çocuğu tercih etmesinde fidye elde etme isteğinin rol
oynayıp oynamadığı ise bilinmemektedir.
Savaş meydanlarından uzaklaştıkça Türklerin ve özellikle de
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çocukların nasıl vaftiz edilmesi gerektiği konusunda daha fazla soru
işaretleri ortaya çıkmaktadır. 1665 yılında Mecklenburg şehrinden Hermann
Müller yaklaşık olarak 3 yaşlarında olan Mehmet adlı çocuğun vaftizini
üstlenmek istemektedir, ancak bunu nasıl yapması gerektiğini tam olarak
bilmemektedir. 15 Ağustos 1664 yılında, İran’a yapmış olduğı seyahatler,
konuya ilişkin yayınları ve tecrübeleri dolayısıyla önemli isimlerden bir
tanesi olan Doğu uzmanı Adam Olearius’a bir mektup yazar. Olearius,
18 Eylül’de yazmış olduğu cevabında, Müslümanların vaftizleri ile ilgili
tecrübelerini aktarınca, Müller de vaftizi gerçekleştirebilecek kadar iyi
bilgilendirilmiş olduğuna kanaat getirir. Müller, Mehmet’in vaftiz törenine
nasıl hazırlandığını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda onun öncesinde nasıl
bir dini eğitim almış olduğunu da aktarır. Vaftiz töreni öncesinde alınan
kapsamlı dini eğitim Hristiyanlığa geçmenin temel koşulu olarak kabul
edilmekteydi. Mehmet, Almanca bilmemesine rağmen vaaz ve duaları
dinlemek üzere kiliseye gönderilir, ayrıca genç Mecklenburg Prensi Adolf
Friedrich ile birlikte Christoph Reusch adlı saray öğretmeninden ders
almaya başlar.305 Böylelikle Mehmet almış olduğu kapsamlı eğitimden sonra
1664 yılında saray vaizi Hermann Müller’den vaftiz edilmeyi istemektedir.
Müller bu isteğin ciddiyetinden emin olmak için Mehmet’i bir müddet
bekletmektedir. Akabınde Müller’in yönetiminde resmi kateşizm eğitimi,
Hristiyanlık dininin özelliğine dair öğretiler ve Müslümanlığa yönelik
eleştiriler yer almaktadır. Konuyla ilgili vicdani muhasebeler ise yeni dinin
benimsenmesi açısından önem taşımaktadır. En nihayetinde ise vaizler
tarafından gerçekleştirilen üç saatlik resmi bir sınav yapılmış, ardından
vaftiz için izin verilmiştir.306 Buradan da anlaşılmaktadır ki, bir Müslümanın
Hristiyan olabilmesi aylarca sürebilmekte ve adayın ciddi eğitim ve
sınavlardan geçmesini gerektirmektedir.
Vaftizin kendisi ise önemli sosyal olaylar arasında yer almakta ve
genelde izdihamlar yaşanmaktadır. Yaşanılan izdihamlar bazen öylesine
büyüktür ki, askerler düzen sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Vaftiz
edilen herkes, açıkça din değiştirdiğini beyan ettikten sonra bazı adaylar bu
305
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amaç uğruna 100’den fazla soruya yanıtlamak zorundadırlar.307 Merasimin
sonunda ise vaftiz edilen kişi hem teolojik hemde toplumsal açıdan
kimliğini değiştirmiş kabul edilmektedir. Bu radikal değişim sözlü olarak
da ifade edilmektedir. “Bundan böyle size Türk denmesine izin vermeyin,
bu olduğunda da itiraz ediniz….”308
Yetişkinler ve gençler vaftiz merasimi esnasında soruları kendileri
yanıtlarken, zaman zaman küçük çocukların destek aldıkları görülmektedir.
Örneğin 3, 5 yaşındaki Ömer’in vaftiz töreninde soruları onun yerine
vaftiz ebeveynleri yanıtlamaktadırlar.309
Soyluların bu merasimleri desteklemeleri ise bir yandan dini
inançlar dolayısıyla gerçekleşir, diğer yandan ise homojen bir Hristiyan
toplumun oluşturulmasının siyasi bir zorunluluk olduğu düşüncesinden
kaynaklanır.
Esir Türklerin almış oldukları Hristiyanlık eğitimi ise bölgesel
farklılıklar göstermekteydi. Örneğin Avusturya’daki savaş bölgelerinde esir
olarak büyük gruplar halinde ve uzun süreler boyunca barındırılan savaş
esiri Türklere yönelik Katolik kilisesi tarafından organize edilen kateşizm
eğitimleri verilmekteydi. 1683 yılı Viyana kuşatmasının hemen akabinde
Kardinal Kollonitsch de Türk kadın ve çocukları için çok sayıda toplama
kampları kurmuş ve esirlerin orada ilk dini eğitimi almalarını sağlamıştır.310
Benzer şekilde Protestanlar da dini eğitimler vermek suretiyle Türkleri zor
ve meşakkatli vaftiz merasimlerine hazırlamaktaydılar.

Asimilasyon ve Entegrasyon aşamaları
Almanya’daki Türk savaş esirleri konusunda önemli çalışmalar
307
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Ehrwirdigen und hochgelarten Herrn D. Martini Luthers seligen, zu lernen sind
vorgeschrieben worden. 1595. Eysenberg 80 sayfalık kitabında sorulara ve verilebilecek
olan olası cevaplara yer vermektedir.
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yapan Heller, Türklerin entegrasyonunu dört aşamalı olarak görmektedir.
Bunların ilki dil sorununun aşılması, ikincisi vaftizleri, üçüncüsü
meslekleri ve sonuncusu da vaftiz edilen Türklerin Almanlarla yapmış
oldukları evlilikleridir. Bu tür evlilikler ise entegrasyonun daha hızlı ve
sorunsuz gerçekleşmesine katkıda bulunmaktaydı. Theilig ise Heller’den
farklı olarak Türklerin entegrasyon ve uyumunu, yani sosyal ve de
kimliksel dönüşüm süreç ve aşamalarını, basitleştirerek altı başlık altında
toplamıştır.311
1. Asıl kültürden esaret ve/veya kölelik ile çıkarılma,
2. Zorla götürülerek, satılarak, armağan edilerek yapılan (zorunlu) göç,
3. Yeni yaşam dünyasında iletişimin baş koşulu olarak bilgi/dil edinimi,
4. İletişimin sembolik şekli olarak vaftiz ve “ruhu yıkama yoluyla
batıllıktan (Hristiyan olmama durumundan) arınması ve topluma
kabulü (teamül ve isim verme),
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5. Meslek öğrenimi ve icrası,
6. Entegrasyonun veya kabul edilmişliğin en yüksek aşaması
olarak evlilik ki, bu evlilik eskiden savaş esiri olmayanlarla da
gerçekleştirilebiliyordu.
Türklerin entegrasyon sürecinin genelleyerek 6 maddede toparlanması
esirlerin yaşamış oldukları süreci çok iyi ifade etse de ikinci ve dördüncü
maddeye daha temkinli yaklaşmak gerekmektedir. Zira hiç vaftiz edilmeden
ve kimliğini koruyarak yaşamını idame ettirmiş olan Türklerin varlığı
bilinmektedir. Ayrıca evlilik konusuna gelince de bu kararın çoğunlukla
sahiplere ait olduğu ve kimi zaman Türklerin Türklerle de evlendirildiği,
ancak bunların da zaman içinde entegre hatta asimile olduğu bilinmektedir.
Alman toplumu tarafından kabul edilmenin ve entegrasyonun
temel şartı ise öncelikle dile vakıf olmak ve bununla birlikte vaftiz
edilebilecek konuma gelmektir. Çok sayıda seyirci önünde gerçekleştirilen

vaftiz törenlerinin aynı zamanda siyasi malzeme ve propaganda aracı
olarak değerlendirdiği bilinmektedir. Yetişkin ve gençlerin çoğunlukla
311
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vaftiz esnasında söylemeleri gerekenleri ezber yoluyla ifade ettikleri
tahmin edilmektedir. Esir düşen insanların, yaşamlarını sürdürebilmek
ve geleceklerini garanti altına almak adına vaftizi kabul etmek dışında
yapabilecekleri bir şey yoktu neticede. Çocuklar ise zaten çoğunlukla ne
olduğunu idrak edebilecek durumda değillerdi. Dolayısıyla da en kolay
onlar vaftiz edilebilmekteydi ve yaşlarından ötürü en fazla ilgi görenler de
onlardı. Ayrıca çocukların daha saf ve masum olması, bazı yetişkinlerin
yaptığı gibi numaradan vaftiz olmalarına da engel kabul edilmekteydi.
Heller’e göre vaftiz aynı zamanda toplum içinde normal bir yaşam
sürdürebilmenin en önemli koşullarından biriydi.312 Vaftizin bu bağlamda
çok önemli bir başlangıç olduğu şüphesizdir. En azından vaftiz ile birlikte
verilen yeni isimler, Türk ve Müslüman kimliğini ortadan kaldırmaktaydı.
Ancak yine de vaftiz entegrasyondan ziyade, uyum sürecinin başlangıcı
olarak kabul edilmekteydi. Uyum süreci ise Quakatz’ın da belirttiği
üzere, cinsiyet, entegrasyon kabiliyeti, kişisel beceri ve mesleki yeterlilik
gibi “endojen faktörlere” bağlıydı, ki bu vaftiz edilen kişilerin hayat
hikayelerinden de anlaşılmaktadır.313

Esir Çocukların Hayat Hikâyeleri
Çocuk savaş esirleri ve yaşamları hakkında elimizde fazlaca bilgi
olmasa da bundan sonraki bölümde esarete düştükleri yıl esas alınarak
kronolojik sırayla bazı çocukların hayat hikâyelerine yer verilecektir.

Ludwig Maximilian Mehmet von Königstreu (1683)
Araştırmacı Abdullah, kuzey Almanya’nın Hannover şehrine de
birçok esirin getirildiğine dikkat çekmektedir. Bunun sebebi ise, 1683
yılında Hannover bölgesine ait birliklerin de Viyana’nın kurtuluşunu
sağlamak üzere oraya savaşmaya gitmeleridir. Elektör Georg Ludwig ve
kardeşi Maximilian, savaş sonrası 12 tane Türk çocuğunu beraberlerinde
getirip saraylarına yerleştirirler. Sarayda yetişen bu çocukların bazılarıyla
ilgili, bilgiler bulunmaktadır. Örneğin Mehmet adındaki Türk çocuğu
312
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çalışkanlığı ve dürüstlüğü dolayısıyla, 1716 yılında soylu sınıfına
yükseltilerek Ludwig Maximilian Mehmet von Königstreu (Krala sadık
Ludwig Maximilian Mehmet) adını alır. Mehmet sonrasında Alman eşi
Maria Hedwig Wedekind ile evlenir ve iki erkek bir kız çocuğu olmak
üzere üç çocuk sahibi olur. 1727 yılında Mehmet von Königstreu ölür.314

Fatima von Keriman (1686)315
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Ülkelerinden koparılarak Almanya’ya getirilen çocuk esirlere dair
kesin sayılar vermek mümkün değildir. Çocukların çoğu ile ilgili bilgilere
ulaşmak mümkün değildir. Ancak az da olsa, bazı çocuklara dair, fikir
sahibi olmamızı sağlayan dokümanlar mevcuttur. Bunlar genelde önemli
şahsiyetlere armağan edilen, dolayısıyla saraylarda yaşayan ve saraya
hizmet eden çocuklardır. Çocuk esirlerin esaretlerinin ilk anlarında neler
yaşadıklarını tahmin etmek güç olmasa da, bu yaşanılanlara kaynaklarda
rastlamak neredeyse imkânsızdır. Çünkü kaynaklarda psikolojik ya da
fiziksel şiddet konularına yer verilmemektedir genellikle. Oysaki esirler
(kadın-erkek ayrımı yapmaksızın) özellikle esaretlerinin ilk döneminde
ülkelerinden ve sevdiklerinden koparılma, savaş, şiddet ve bu şiddetin doğal
sonuçlarına katlanmak zorundadırlar. Çocukları burada yetişkinlerden
ayıran en belirgin fark ise çocukların çok daha savunmasız olmasından
kaynaklanmaktadır.
Fatima von Keriman henüz 12 yaşındayken 1686 yılında Budin
kuşatmasında 18 yaşındaki ablası Suleika ile birlikte esir düşer ve
Almanya’ya götürülür. Fatima’nın yaşamı, “Güçlü August” olarak da anılan
Kral II. August’un metresi olmasıyla değişir ve romanlara konu olur.
Kıta komutanı Johann Dietz bu iki kızı ganimet ararken bulmuştur.
Kızların annesi Johann Dietz’e “onların adetlerince ayaklarına kapanarak,
ağlayarak, anlamadığım kendi dillerince, hayatlarını bağışlamasını
istemişti.”316 Dietz bu dili anlamasa da annenin çırpınışlarından ne
314
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denmek istediğini muhakkak anlamıştır. Ancak buna rağmen ganimet
arzusunu bastıramamıştır:
“Onlara baktım. Çok güzel ve uzun boyluydular, biri on iki,

diğeri yaklaşık olarak on sekiz yaşlarındaydı. Onlara üniformamdan
tutunmaları gerektiğini işaret ettiğimde, birbiri ardına bunu yaptılar
[…] Uzun süre onlarla ne yapmak istediğim hakkında düşündüm.
Ancak bu düşünceler boş yereymiş. Çünkü onları çadırıma
götürür götürmez, önlerine yiyecek ve içecek koydum ki hiç birini
istemediler. Bu sırada kumandanımız olan General Schöneck317
çok güzel iki Türk kızını bulup getirdiğimden haberdar oldu. Bana,
kızları emanet almak üzere, hemen ona göndermem emrini verdi.
Bunu yapmak zorunda kaldım ve güzel ganimetimden oldum.”318

Dietz bu kızların diğer soylu esir ve zengin Yahudilerle birlikte
Berline’e kadar götürüldüklerini, vaftiz edildiklerini ve sonrasında
evlendirildiklerini anlatır.
Fatima, Küstrin’de Maria Antonia adı ile vaftiz edilmiş olsa da,
hayatı boyunca doğumunda kendisine verilen “Fatima von Keriman” adıyla
imza atmıştır. 1697 yılına dair kaynaklarda Fatima’dan, II. August’un metresi
Königsmark Kontesi Maria Aurora’nın hizmetkârı olarak bahsedilmektedir.
O ve Fatima arasındaki isim benzerliği ise tesadüfi görünmektedir. Ancak
açıklığa kavuşturulamayan Fatima’nın bu göreve nasıl getirildiğidir. “Sahip
değişimi” bu dönemlerde olağan kabul edilmekteydi. Özellikle de “ganimet
Türkler”, çıkar sağlamak amacıyla, sıkça armağan edilirlerdi. Ancak
bunların hem Kontese sohbet arkadaşı olarak, hem de August’un meşhur
ve kötü şöhretli maskeli balolarında, egzotik dekorasyon ve süs unsuru
olarak hizmet ettikleri bilinmektedir.319 Fatima’nın “Kraliçeye benzeyen,
uzun boylu ve zarif görünümünün” yanı sıra hikâye anlatma yeteneği de
onun sarayda sevilmesine ve popülerlik kazanmasına yol açar. August’da
eski metresine karşı olan ilgisini yitirince, dikkatini çeken metresinin

317

General Schöning kast edilmektedir.

318

Dietz, s. 77.

319

Theilig, s. 83.

149

Leyla ÇOŞAN

hizmetkârı egzotik Fatima’ya yöneltir.320 Zekâsı ve gizemli geçmişinin yanı
sıra- ki bazıları onun bir Kralın kızı olduğuna inanmaktaydı - özellikle
de bedensel cazibesi: zarif mavi gözleri, canlı bakışları, bilhassa “Romalı
güzellikleri andıran alın, burun ve ağzı […]” etrafındaki insanların dikkatini
çekmekteydi. Onun insanlar üzerinde bıraktığı bu etkiyi Pöllnitz tablosunda
da resmetmiştir. Sarayı en iyi bilenlerden Pöllnitz, Kralın sıkça ve keyifle
Fatima ile uzun uzun konuştuğuna dair bilgiler vermektedir:
“Ama onun gözleri Fatima dışında kimseyi görmüyordu.
Genç ve güzel kızın kulağına gizlice birkaç iltifat fısıldamadan rahat
vermiyordu. Fatima bunlara akıllıca ve alçak gönüllük ile cevap
veriyordu. Uzun süre onun aşkına karşı koydu. Ancak hükümdar
ona duyduğu aşkını o kadar çok dile getirdi ve baştan çıkarıcı öyle
sözler verdi ki, genç ve masum Fatima ona yenik düştü.”
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Bütün kaynaklar Fatima’nın gençliğine ve masumiyetine işaret
etmekteydi. Onun kaderi saraydaki diğer güzel ve genç kadınlardan farklı
değildir. O da tıpkı diğerleri gibi Kral’ın metresi olur. Sonuç itibariyle
Fatima Kral’a iki çocuk bahşeder. 1702 yılında Friedrich August adını
verdikleri bir erkek evlat, 1706 yılında ise Maria Aurora adını verdikleri
kız çocuğunu doğurur. Ancak Fatima görünüşte August’un saray
kâhyası Johann Georg Spiegel ile evlendirildiğinden, her iki çocuğa da
ilk etapta Spiegel soyadı verilir. Spiegel çocuklara, kendi çocuklarıymış
gibi muamele eder.321 Fatima’nın Spiegel ile evlendirilmesi bazı soruları
ortaya çıkarmaktır. Örneğin formalite icabı yapılan bu evlilikte Fatima’nın
rızasının olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak o dönemin koşulları
göz önünde tutulursa büyük ihtimalle kendisinin fikri alınmamış ve
zorunlu olarak evlilik gerçekleştirilmiştir. Zaten Kral da kısa bir süre
sonra metresine olan ilgisini yitirir ve başka kadınlara yönelir. Fatima
da bundan sonra Dresden sarayındakiyle karşılaştırılamayacak bir hayat
sürmeye başlar. Üstelik Kral ile yıllarca süren münasebetine ve iki çocuk
doğurmasına rağmen Kral diğer eski metresleriyle aynı konuma gelemez.
Theilig burada Fatima’nın bir zamanlar Türk olmasının bu anlamda belki
320
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de bir engel teşkil etmiş olabileceğini varsaymaktadır.322 Ancak iki çocuk
da Kral tarafından kabul edilir ve yasal olarak statü elde ederler. Fatima
Kralın diğer metresleriyle aynı pozisyonda olmasa dahi Kral II. August
bu ilişkiden doğan çocuklarına sahip çıkmış ve toplumda saygın yer
edinmelerini sağlamıştır. Hristiyan olan Fatima güzelliği, zekası ve belki
de şansı sayesinde yüksek mevkilere gelmiş ve oralarda kabul görmüştür.
Kralın diğer metreslerinden daha zor bir hayat sürse dahi, yaşadığı topluma
tamamen entegre olduğu söylenmektedir. Eşi Johann Georg Spiegel vefat
edince Kont Friedrich Magnus zu Castell-Remlingen ile evlenir ve böylece
Castell Kontesi olur. 1755 yılında 93 yaşında ölür.323
Kral II. August’un Fatima’dan olan ve 19 Haziran 1702 yılında
Varşova’da doğan oğlu Friedrich August ise erken yaşlardan itibaren askeri
konulara ilgi duymaktaydı. Eğitimini annesinden uzak, Paris’de almıştır.
1724 yılında Piyemont-Sardunya Kralı II. Victor Amadeus’un hizmetinde
albay olduğu görülmektedir. Kız kardeşi Maria Aurora Katharina’nın
Polonya Baş Mareşal veliahdının oğlu Polonyalı Kont Michal von Bielinski
ile evliliği nedeniyle, iki kardeş 19 Eylül 1724 tarihinde meşru kabul
edilirler ve muhtemelen Latince ve Lehçe Saksonya armasının sembolü,
sözcüğünden türetilmiş olan “von Rutowski” soyadını alarak kontluk
payesi alırlar.324
1706 yılında doğan Maria Aurora annesinin yanında yetişir. Bielinski
ile olan evliliği öz babası August’un ölümüne kadar sürer ve bu evlilikten
çocukları olmaz. Kısa bir süre sonra Saksonya hizmetlerine giren, Savoyen
doğumlu Korgeneral Claude Marie von Bellegarde ile evlenir. Saksonya
elçisi pozisyonuna getirilen eşiyle birlikte Turin’e gider. Bu evlilikten Kont
Moritz von Bellegarde ve Kontes Maria Friederike Auguste von Bellegarde
adlı çocukları olur.
Kardeşi Friedrich August ise o dönemde Saksonya’da başarılı bir
askeri kariyer sürdürmektedir. Friedrich August doğası ve görünümü
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itibariyle babasına benzemektedir. Uzun boylu, gösterişli ve babası gibi
savurgan biridir. Dresden sarayında “olağanüstü bir şekilde kabul gördüğü”
söylenmektedir. Rutowski, 1728 yılında I. Friedrich Wilhelm’in ziyareti
üzerine August’un isteği ile Dresden’de Prusya hizmetlerine girer. Kendisine
bir Piyade Alayı (IR 25 “Rutowski”) verilir ve Kralın takdirlerini kazanır.
Rutowski bilhassa askerlerine bizatihi eğitim vermekten oldukça hoşlanırdı.
Rutowski’nin kariyeri, üvey kardeşi yeni Kral III. August döneminde de
devam eder. Savaş sanatını öğrenmek üzere 1734 yılında Savoyenli Prens
Eugen’in komandosu altında bulunan Ren’deki imparatorluk birliklerine
katılır. Fransa’nın askeri zirvesinde ise Rutowski’nin üvey kardeşi, Sax
Mareşali Maurice (Moritz) bulunmaktaydı. Rutowski hiçbir zaman
başkumandan olan üvey kardeşinin gölgesinden çıkamasa da, üvey kardeşler
arasında iyi ve samimi bir havanın hâkim olduğu varsayılmaktadır. Bu belki
de erken yaşta birlikte edinilen eğitimden kaynaklanmaktadır. Rutowski,
1737 yılında 8000 kişilik Saksonya savaş birliğinin kumandanlığını alır ve
Rus-Habsburg Türk savaşında Habsburg birliklerinin yanında yer alarak
Timok nehri yakınlarındaki muharebede Osmanlılara karşı zafer elde eder.
Rutowski, o kadar başarılı olur ki “Saksonya’nın son zamanlardaki en başarılı
komutanı” olarak onurlandırılır.325 Fatima’nın oğlu, askeri kariyerinde en
yüksek mevkilere gelmiş, Beyaz Kartal ve Aziz Heinrich nişanını almıştır.326

Ahmet (1686)
1686 yılında yaklaşık yedi yaşlarında olan Ahmet, Magdeburg
Katedral dekanı, Dük Heinrich von Sachsen-Barby tarafından savaş ganimeti
olarak esarete düşürülür. Ahmet’in hüzünlü hikâyesi Magdeburg katedral
cemaatine ait kilise kitaplarında aktarılmıştır, öyle ki çocuğa bir takas eşyası
olarak yapılan muamele burada özellikle belirgin biçimde anlaşılmaktadır:
“Cesur Dük Heinrich şehrimiz için yapmış olduğu tüm iş ve
yardımların yanı sıra iki kez Türk savaşlarına katılacak zaman ve gücü
kendisinde bulmuştur. 9 Nisan 1686 tarihinde ikinci kez savaşa gider
ve 2 Ekimde Budin kalesinin fethine katılır. Bu seferden beraberinde bir
325

Theilig, s. 89.

326

Bkz Coşan, 2015, s. 128-130.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

Türk erkek çocuğu getirir […] Bu çocuk Budin’e beş kilometre uzaklıkta
bulunan Waitzen doğumludur. […] Çocuğun kunduracı olan babası,
Türkler Waitzen’i yaktıktan sonra, oğlu ve eşi ile birlikte Budin’e kaçar.
Orada baba kılıçtan geçirilerek öldürülür, anne ve çocuk ise Bavyeralılar
tarafından esir alınır. Dük Hazretleri onları birkaç tabanca karşılığında
süvarilerden satın aldıktan sonra çocuğu eğitilmek üzere Brandenburg
Elektrasının saray terzisi Andreas Wesche’ye götürmüştür.” 327

Bery (1687)
Genelde kilisenin kayıt defterlerinde belli bir sınıfın “kendi Türklerini
vaftiz ettirdikleri” notuna rastlamaktayız328. Ayrıca himayelerindeki Türkün
detaylı bir öğrenimin arkasından vaftizi yürekten istedikleri belirtilmektedir.
Örneğin vaftiz edildiği sırada henüz 6 yaşında olan Bery’nin, 1690 yılında
Frankonya’ya bağlı Altdorf şehrinde gerçekleştirilen vaftiz töreninde,
yürekten sevinerek, kilisenin bir parçası olmak istediği bilgisine yer
verilmektedir. Burada çarpıcı olan henüz 6 yaşındaki bir çocuğun bu sözleri
sarfetmesi ve bunların da kayıtlara geçmesidir. Üniversite şehri Nürnberg’in
ikinci Türk vaftizi olarak kayıtlara geçen Bery’nin hikâyesi oldukça trajiktir.
Aşağı Macaristan’ın Palotta bölgesinde yaşayan ve bir Türk ağasının oğlu
olduğu belirtilen Bery, babasının 1687 yılında Hristiyan askerleri tarafından
Belgrad yolu üzerinde öldürülmesinden sonra, henüz üç yaşındayken, 15
Gulden’e, Viyana’lı Zacharias Kronester adlı postacıya satılır. Kronester
kısa bir zaman sonra çocuğu Nürnberg’li kitapçı Endter’e devreder. O da
çocuğu 1690 yılı başlarında Altdorf Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda
yakın akrabası olan Dr. Hammer’e verir. Dr. Hammer’in yanında şevkatli bir
ortamda 6 yaşına gelmiş olan Bery, Hristiyan öğretilerini ve dualarını büyük
bir hevesle öğrenir ve 16 hafta sonra vaftize hazır hale gelir329. Vaftizten
sonra Georg Gottlieb Scherbins330 adını alan Bery’nin izleri kaybolur.331
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Abigail Steineckin (1688)
1688 yılında Belgrad’ta yaşananlar ise içler acısıdır. Orada adeta bir
katliam gerçekleşir, hayatlarını kurtarmak için yalvaran, yakaran insanlar
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kılıçtan geçirilir. Askerler ganimet bulma amacıyla şehri dolaşır, ancak
fazlaca bir şey bulamamanın hırsıyla, henüz öldürülmemiş olanlarla
da katledilir. Yarı aç, yarı tok bir şekilde anne-babasını arayan çocuklar
acımasızca kılıçtan geçirilir. Komutanlar tarafından öldürülmeyenler de
esarete düşer. Esarete düşen çocuklardan birisi de henüz 3 aylık ya da
en fazla 1 yaşında olan Abigal Steineckin’dir.332 Muhtemelen 1688 yılında
doğmuş olan ve Belgrad’ta esir düşen Türk kızı Steineckin’in hikâyesi
ise son derece hüzünlüdür. Steineckin, uzun yıllar boyunca ne anne ve
babasının adını ne de geldiği yeri hatırlamaz. Soranlara genel bir ifadeyle
Türkiye’den geldiğini söyler. 1701 yılında Düsseldorf sarayına getirilir ve
Anna Maria Louisa von Medici’nin himayesine verilir. O ise kızı birkaç ay
sonra Ursulinen tarikatına333 verir. Orada eğitimden geçen kız, iğne iplik ile
dikiş sanatının inceliklerini ve tekstil sanatını öğrenerek kilise için yüksek
kalitede işler ortaya çıkarır. Ursulinen tarikatına nihai kabulünde ise Anna
Maria Louisa’ya duymuş olduğu minnettarlığından ötürü onun adını alır.334
Kadının hayatındaki esas dönüm noktası ise 1730 yılında meydana gelir.
O tarihte Hildesheim’de yaşayan, Karthäuser tarikatına mensup Bernhard
Aly olarak da bilinen Rahip Joseph adlı Türk asıllı bir rahip Düsseldorf’da
yaşayan bir Türk kadının varlığından haberdar olur.335 Aly bu kadının 30
yıldır kayıp olan kız kardeşinin olabileceğini düşündüğünden yazışmalar
yaparak tarikattan bilgi edinmeye çalışır. Yaşça büyük olan ağabey
Joseph tüm bu yazışmaların sonucundan söz konusu kişinin kız kardeşi
olabildiğini düşünür ve son bir kanıt olarak kız kardeşinin yanağındaki
332
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yara izini kontrol eder.336 Kızla ilgili eksik bilgileri bundan sonra ağabeyi
tamamlar. Ağabey’in anlattıklarına göre küçük kız kardeşi Belgrad’ın
fethinde Hristiyan askerlerce annesinin kucağından (göğsünden) koparılır.
O esnada ağabeyin de bahsettiği yanaktaki yara izi meydana gelir. Kılıçla
yaralanan kızın yanağındaki iz öylesine derindir ki 40 yıl sonra dahi iz
görülmektedir. Babalarının adı Ali Paşa olduğu ortaya çıkar. Ali Paşa’nın
ise oldukça zengin biri olduğu belirtilir. Abigail Steineckin, ağabeyin
kimliğini ortaya çıkarmasından sonra doğum yeri olması dolayısıyla
“Weiβenburg” (Belgrad) soyadını alır. 40 yıl sonra birbirine kavuşan iki
kardeşin bu son derece duygusal hikâyesi, o dönem Alman toplumunun
da dikkatini çekmiş ve ilgi uyandırmıştır.337 Ancak bu hikâyede dahi söz
konusu kişilerin çekmiş oldukları acılara, hissetmiş oldukları yalnızlıklara
dair bilgi verilmez.338 Ancak dikkat çeken genç kadının “Hristiyan-Alman”
kimliğini benimsemiş olmasına karşın hatırlaması mümkün olmadığı Türk
kimliğine tutunmaya çalışmasıdır.339 Türk kimliğini hatırlayamamasına
rağmen çalışmalarında Türk motiflerine yer vermesi ise kültürel bir
bağ kurmaya çalışması ve her iki kimliğini kaynaştırma gayreti olarak
değerlendirilmektedir. Steineckin’in çalışmalarında o dönemlerde
Hristiyanlarda kullanılmayan, özellikle de Türk çiçeği olarak adlandırılan
lale vb. çiçek motiflerine yer vermesi genç sanatçının bu motifleri vatanı
ile özleştirilmesinden kaynaklandığı varsayılmaktadır.340

Şaban, Mehmet ve Diğerleri (1697)
Elbette diğer savaş meydanlarında da öncelikle çocuklar ganimet
olarak kaçırılmaktaydı, tıpkı 1697 yılındaki Zenta savaşında, yüzbaşı
von Wegner adındaki biri tarafından esir alınarak, 1707 yılında vaftiz
ettirilen ve Christian adını alan, henüz beş yaşındaki Türk çocuğu Şaban
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gibi. Bu çocukların akıbetleri kayıtların kötü (yetersiz) olması nedeniyle
daha fazla takip edilememektedir. Örneğin, 1690 yılında gerçekleştirilen
vaftiz töreninde, Macaristan’da esir alınan üç kardeşin, Hristiyan eğitimi
aldıktan sonra vaftiz edildiği belirtilir. Babalarının adlarının Mehmet
olduğu belirtilen kardeşlerin biri 6 yaşında bir erkek, diğerleri 12 ve 14
yaşlarında iki kız çocuğudur.341

Sonuç
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16. ve 18. yüzyıllarda savaş meydanlarında esarete düşen ve Almanca
konuşulan bölgelere yerleştirilen Türk çocukları çeşitli zorluklarla karşı
karşıya kalmışlardır. Bu zorlukların başında çocukların travmatik bir
biçimde ailelerinden ve sevdiklerinden, kısaca alışmış oldukları kültürden
koparılarak uzak diyarlara götürülmeleri gelmektedir. Burada kaynaklar
acımasızca öldürülen çocuklardan bahsetse dahi, ağır yaralanan veya sakat
(engelli) kalan çocuklardan bahsedilmemektedir. Aynı şekilde küçücük
bedenlerin yorucu ve uzun yolculuklara nasıl katlandıkları, çocuklardan
kaçının yolda hastalanıp öldüğünden bahsedilmemektedir. Götürüldükleri
yerlerde uyum süreci, bu süreçte yaşanılanlar, dil edinimi ve nihai olarak
din hatta kimlik değişimi, çocukların kendi kültürlerinden uzaklaştırılarak
yeni bir kimliğe bürünmelerine neden olur. Çocukların tamamıyla çaresiz
ve savunmasız olması ise esir çocukların yaşamış oldukları travmaları
artırmaktadır. Sonuç itibariyle günümüze kadar gelen hikâyeler genel
itibariyle başarı hikâyeleri olarak adlandırılan hikâyelerdir. Ancak bu
başarı hikâyelerinin ardında yatan acı ve özlemlere yazılı kültürde yer
verilmemiştir. Başarı hikâyesi olarak kabul edilmeyen sıradan yaşamlarda
ise bilgi aktarımı sınırlıdır. Bu bilgilerden bazıları doğum ve esaret yeri
ve yılı, baba adı ve mesleği, vaftiz tarihi, yapılan evlilik, doğan çocuklar
ve icra edilen meslektir. Bu çocukların bedensel veya psikolojik şiddete
maruz kalıp kalmadıkları, zarar görüp görmedikleri ise bilinmemektedir.
Sonuç itibariyle hangi kültürden olursa olsun, her savaşın mağlubu
masum çocuklardır. Acılara katlanıp zorluklarla dolu bir yaşam mücadelesi
vermek, savaş mağduru bütün çocukların ortak kaderidir.
341
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AVUSTRALYA ARŞİV BELGELERİ IŞIĞI ALTINDA
“ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA
ANZAKLARA ESİR DÜŞEN OSMANLI ASKERLERİ”
Hikmet ÖKSÜZ*

Giriş

B

irinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden birinde
gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri, Türk ve dünya tarihinde
çok önemli bir yere sahiptir. Bu savaşlar deniz ve kara savaşları olmak üzere
iki aşamada gerçekleşmiştir. 19 Şubat 1915’ten 18 Mart 1915’e kadar deniz
savaşları, 25 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya kadar kara savaşları342 şeklinde
vuku bulan Çanakkale Muharebelerinin siyasi, sosyal ve askeri sonuçları
devletlerin ve milletlerin kaderini derinden etkilemiştir.343 Türkler, İngilizler,
Ruslar, Fransızlar, Almanlar ve diğerleri savaşın sebeplerine katkı sağladığı
gibi sonuçlarından da olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Bu
sebeple Çanakkale Savaşları evrensel niteliği olan mücadeleler arasındadır.
Savaş sonunda her kesim ağır insani, maddi ve manevi kayıplar yaşamıştır.344
* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Trabzon /
Türkiye, h.oksuz@ktu.edu.tr
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Çanakkale Savaşlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda genel itibariyle bu
savaşların askeri ve siyasi boyutları üzerinde durulmuştur. Siyasi ve askeri
konulara daha çok yer verilirken savaşın esirler üzerindeki etkilerine yeterince
değinilememiştir. Bu sebeple biz bu çalışmada deniz ve kara savaşlarından
oluşan Çanakkale Savaşlarına değinmemizin yanında Çanakkale Savaşları
sırasında Anzaklara esir düşen Osmanlı askerlerinin savaşa karşı tutumu,
orduda hangi görevlerde bulundukları, savaşın esirler üzerinde bıraktığı
etkiler, beslenme imkânları, askerlerin etnik ve dini özellikleri üzerine
Australian War Memorial arşivinden temin edilen belgelerin ışığı altında ve
akademik çalışmalar çerçevesinde bir değerlendirme yapacağız.

Çanakkale Savaşları ve Türk Ordusunun Zayiatı
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Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile
İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen kara ve deniz muharebeleridir. İtilaf
Devletleri, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’u alarak, İstanbul ve
Çanakkale Boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir
erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak ve Almanya’nın müttefiklerinden
birini saf dışı bırakarak Merkezî devletleri zayıflatmak gibi amaçlarla ilk
hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmişlerdir.
I. Dünya Savaşı Avrupa’da devam ederken Boğazlara yönelik ilk
saldırı, 3 Kasım 1914’te iki İngiliz, iki Fransız savaş gemisinin boğazın
girişindeki Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını
bombardıman edilmesiyle başlamıştır. Saldırı kısa sürmesine rağmen, çok
şiddetli olmuş ve Seddülbahir tabyası havaya uçmuştur. Diğer tabyaların
da büyük zarar gördüğü saldırıda beş subay ve seksen er şehit olmuştur.345
İlk saldırıdan sonra asıl deniz harekâtı 19 Şubat 1915’te başlamıştır.346
Bu saldırıda boğazın girişini koruyan Anadolu yakasındaki Kumkale ve
Orhaniye, Rumeli yakasındaki Ertuğrul ve Seddülbahir tabyalarına yönelik
ikisi Fransız dördü İngiliz olmak üzere altı gemi harekete geçmiştir. Düşman
345

Bilal Gök, “Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları”,
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 2, Kars 2014, s. 124.
346
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2009, s. 426.
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gemileri önce 12.000, sonra 7. 000 metreden ateş açmaya başladı. Türk
tabyaları düşman gemilerinin menzillerinin dışında olmasından dolayı
cevap verememişler, ancak gemiler 5.000 metreye yaklaşınca karşılık
verebilmişlerdir. Türk tabyalarından verilen karşılık sonucu iki düşman
gemisi isabet almış ve Amiral Garden geri çekilme emri vermiştir.347 Bir ay
boyunca devam eden bombardımandan büyük bir gelişme elde edemeyen
İtilaf Donanması Komutanı Amiral Garden İngiltere’ye çağrılmış, onun
yerine 17 Mart 1915’te Amiral De Robeck tayin edilmiştir. Aynı tarihte
Bozcaada’da General Hamilton’unda katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda alınan karara göre bütün savaş gemileri kullanılarak boğaz
zorlanacaktı. Fakat Nusret mayın gemisinin Karanlık Liman bölgesini
mayınlaması, deniz harekâtının kaderini değiştirecekti.348
18 Mart 1915 tarihine gelindiğinde üç deniz tümeninden oluşan İtilaf
Devletleri filosu boğaz önlerinde belirdi. Bunlardan birinci kümede Queen
Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible, ikinci kümede Suffren,
Bouvet, Goulois ve Charlamagne, üçüncü kümede ise Irresistable, Albian,
Vengeance, Swiftsure ve Magestic bulunuyordu. Ayrıca bu donanmada
çok sayıda kruvazör, denizaltı, uçak gemisi, mayın gemileri ile yardımcı
gemiler de yer alıyordu.349 İtilaf donanması içerisinde en güçlü gemi olan
Queen Elizabeth’in direğinde ileriye hareket işareti görüldü. “A Savaş
Hattı” ndaki gemilerin batıdan doğuya doğru hedefleri Queen Elizabeth’in
Anadolu Hamidiye Tabyası, Agamemnon’un Rumeli Mecidiye Tabyası, Lord
Nelson’un Namazgâh Tabyası ve Inflexible’ın Rumeli Hamidiye Tabyasıydı.
Birinci tümen saat 10.30’u gösterdiğinde boğazdan içeri girdi. Bu gemilerin
hedeflerinde Rumeli, Mecidiye, Namazgah ve Rumeli Hamidiye tabyası
vardı. Türk obüslerinden düşman gemilerinin üstüne ateş yağıyordu. Fakat
mesafe uzak olduğundan Türk bataryaları savaş gemilerine etkili karşılık
veremiyordu. Saat 12.00 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye tabyası ve
Anadolu Hamidiye tabyası ateş almıştı. Amiral Robeck Fransız gemilerinden
oluşan ikinci küme gemilerine kıyılara yaklaşarak bombardımana devam
347
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348

Gök, agm., s. 125.

349

Karal, age., s. 439.

161

Hikmet ÖKSÜZ

etmeleri emrini verdi. Kıyıya oldukça yaklaşan bu gemiler Rumeli
yakasındaki Kilitbahir ile Mesudiye tabyaları, Anadolu yakasında ise
Dardanos ile Beyaztepe mevkilerini ateş altına almışlardı.350

162

“B Savaş Hattı” diye adlandırılan Amiral Guepratte komutasındaki
3. Tümene ait gemiler, Türk bataryalarından yapılan ateş altında “B hattına”
ilerlediler. Düşman gemileri 800 metre kadar içeri sokulduklarından
şiddetli top ateşi bu gemilerin üzerine yağıyordu. 3. Tümene ait iki İngiliz
gemisi boğazda yerini almış Rumeli, Mesudiye ve Yıldız tabyalarını
şiddetli bir şekilde bombardıman etmişlerdi. Bu bombardıman sonucu
tabyalar tahrip olmuş telefon hatları bozulmuş ve Rumeli Mecidiye tabyası
topçuların şehit olması ile devre dışı kalmıştır. Saatler 14.00’a doğru
düşman gemilerinden Suffren hızlıca boğazı terk etmekte ve Bouvet’te onu
izlemekteydi. A Hattını geçmek üzereyken Fransız gemisi Bouvet’te bir
patlama oldu. Bouvet Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine
çarparak, kısa süre içerisinde 603 mürettebatıyla boğazın derinliklerine
gömüldü. Bouvet’i Irresistible takip etti, o da bir mayına çarparak arka
tarafı suya battı. Uğranılan kayıplar sonrası Amiral De Robeck, geri çekilme
emri verdi. Saat 18.00 sularında Ocean da geri çekilirken mayına çarptı
ve battı.351 Bu deniz harekâtında İtilaf Devletleri Irresistible, Ocean ve
Bouvet isimli üç büyük gemisini kaybetti. Bunlara ilaveten 7 mayın arama
gemisi batmış, Inflexible ve Gaulois dâhil olmak üzere 7 zırhlı da görev
yapamayacak duruma gelmiştir. Böylece düşman donanması mevcut deniz
gücünün % 35’ini kaybetmiştir. Nusret mayın gemisinin Mart’ın 17-18.
gecesi Karanlık Liman’ı mayınlaması ve Türk topçularının başarısı, Türk
vatanının selametini sağlamış ve düşman kuvvetlerinin boğazı geçmesine
müsaade etmemiştir. Bu savunmayı idare eden Cevad Paşa bundan sonra
“18 Mart Kahramanı” olarak anılmaya başlanmıştır.352
İtilaf Devletleri, Çanakkale Cephesini açmaya karar verdiklerinde
ileride muhtemel olabilecek kara savaşlarında kullanılmak üzere Akdeniz
350
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Sefer Kuvveti oluşturmuşlardı. Bu birleşik kuvvetlere İngiliz General
Hamilton komuta edecekti. Bir İngiliz Tümeni, bir Fransız Doğu Sefer
Kuvveti bir de Anzak (Australia and New Zeland Army Crops) diye
adlandırılan, Avustralya-Yeni Zelanda Kolordusundan oluşan kuvvetlere
komuta eden bu generalin hayali kuvvetleriyle İstanbul’a ulaşmaktı.353
Tüm güçlerini kullanarak denizden boğazı geçemeyen İtilaf
kuvvetleri karadan bir cephe açmaya karar verdiklerinde Akdeniz Sefer
Kuvveti harekete geçirildi. Çıkarma harekâtı için eğitimlerini tamamlayan
birlikler, 1915 Nisan ayının sonlarına doğru İskenderiye’den yola çıktılar.
General Hamilton’un kara harekâtı planına göre, Avustralya ve Yeni
Zelanda askerlerinden oluşan Anzak Kolordusu Arıburnu’na, İngiliz ve
Fransız kuvvetleri ise Seddülbahir bölgesine çıkarılacaktı. Alçıtepe ele
geçirildikten sonra Kilitbahir yönünde ilerlenecekti.354
Osmanlı Devleti tarafında ise Çanakkale bölgesini savunacak
5. Ordunun başına Alman Mareşal Limon Von Sanders getirilmişti.
Emrinde 6 Tümenden oluşan ve yaklaşık elli altmış bin civarında askeri
vardı. Liman Paşa, Türk kuvvetlerini boğazın her iki yanına dengeli
dağıtmak yerine muhtemel çıkarma bölgesi olarak düşündüğü Bolayır’a,
yarımadanın güneyine ve Asya bölgesine ikişer Tümen şeklinde dağıtmıştır.
İngilizlerin asıl çıkarma yapacakları Arıburnu’ndan yarımadanın ucundaki
Seddülbahir’e kadar giden bölgenin savunması ise 9. Tümene bırakılmıştı.
İtilaf Devletlerinin kara harekâtı 25 Nisan 1915 sabahı başladı.
Müttefikler Saros Körfezi ve Anadolu kıyılarına yaptıkları göstermelik
çıkarma hareketlerinde başarılı olmuşlar; Çanakkale Cephesini yöneten
Alman General Liman Von Sanders’in dikkatini o bölge üzerinde
toplamışlardı. Fakat asıl çıkarma yerleri Seddülbahir ve Arıburnu idi.
Seddülbahir bölgesine çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine karşı, bölgeyi
korumakla görevli bir Türk piyade taburu kıyıya çıkan düşmanı iç kısımlara
sokmamıştır. Arıburnu’na çıkan Anzak kolordusuna karşı savaşan
Türk piyade bölüğü, bölgeyi savunmuş, fakat ağır kayıplar vermiştir.
25 Nisan Pazar günü Kabatepe yakınlarında Anzaklara esir düşen Türk
353
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savaş esirlerinden edinilen bilgilere göre askerler çok zor şartlar altında
savaşmakta ve hiçbir ücret almadan355 çarpışmaya devam etmekteydiler.
Bu sırada Bigalı’da bulunan Yarbay Mustafa Kemal’in komuta ettiği

164

19. İhtiyat Tümeni Conkbayırı bölgesine geldi. Arıburnu mevkiinden top
sesleri gelmesi üzerine Mustafa Kemal durumu ordu komutanına bildirmiş,
emir gelmesini beklemeden harekete geçmiştir. Kendi inisiyatifiyle 57.
Alayı çıkarma yapan düşman kuvvetlerinin üzerine gönderen Kurmay
Yarbay Mustafa Kemal, Kocaçimen tepesi üzerinden yaptırdığı taarruzda
başarılı olmuş ve düşman saldırılarını bertaraf etmeyi başarmıştır.356
Mustafa Kemal, komuta ettiği askerlere “Ben size taarruz emretmiyorum,
ölmeyi emrediyorum” emrini vererek tarihe geçmiştir.357 19. Tümenin diğer
alaylarının da muharebelere katılması ile Arıburnu’na çıkarma yapan
düşman kuvvetlerinin ilerlemeleri durdurulmuştur. Savaşın devam
ettiği günlerde İtilaf Devletleri, Çanakkale’deki Türk kuvvetlerini imha
ederek boğazı geçmek, Türk kuvvetleri de boğazı savunmak ve düşman
kuvvetlerini geri püskürtmek için mücadele etmiştir. 7/8 Ağustos 1915’te
Müttefik Kuvvetleri Kumandanı General Hamilton emrine verilen 4
tümenli 9. İngiliz Kolordusuyla Anafartalar mevkiine bir çıkarma yapmıştır.
Anafartalar Grup Kumandanı Albay Mustafa Kemal emrindeki birliklerle 9
ve 10 Ağustos günlerinde yaptığı karşı taarruzlar sonucunda bu çıkarmayı
durdurmuştur. Bunun üzerine General Hamilton görevden alınmış ve
Müttefikler bir süre sonra geri çekilme kararı almışlardır. Çanakkale
cephesinde gerçekleşen deniz ve kara savaşları İtilaf devletlerinin bütün
girişimlerine rağmen Türklerin zaferi ile sona ermiştir.358
Çanakkale Savaşları 19 Şubat 1915’te İngiliz ve Fransız birleşik
filosunun saldırısı ile başlamış, 9 Ocak 1916’da son düşman kuvvetlerinin
355
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çekilmesi, dolayısıyla Türk ordusunun büyük bir zaferi ile son bulmuştur.
Bu süreç içerisinde iki tarafta büyük kayıplar vermiştir. Çanakkale Savaşları
hakkında kaynakların ve belgelerin verdiği rakamlar farklı olsa da bu
savaşların çok kanlı olduğu, her kesimden on binlerce insanın öldüğü, çok
daha fazlasının hasta, yaralı, kayıp ve esir olduğu kabul edilmiş bir gerçektir.
Savaşa dâhil olan tüm kesimlerin kayıpları göz önüne alındığında 500.
000 civarında ölü, hasta, yaralı, kayıp ve esir olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu haliyle bakıldığında Çanakkale Cephesi I. Dünya Savaşı’nın en kanlı
alanlarından biri olmuştur.359 Çanakkale Savaşlarının askeri kayıpları
hakkında farklı rakamlara rastlanmaktadır. Liman Von Sanders’e göre
Türk tarafı 66.000 şehit ve 152.000 yaralı vermiştir. Tevfik Bıyıklıoğlu’na
göre Türkler 700.000 askerini Çanakkale Savaşlarında cepheye sürmüş,
bunlardan 190.000’i şehit düşmüş, 70.000’i ise hastalanmıştır. Düşman
taraflarının kayıpları ise İngilizler 469. 000 kişiyi savaşa sürmüşler 119.700
ölü ve yaralı vermişlerdir. Fransızların Çanakkale’de savaştırdığı 80.000
kişinin 26.800’ü ölmüş veya yaralanmıştır.360 Türk Genelkurmayının
tespitlerine göre savaşın başlamasından 24 Kasım 1915’e kadar geçen
süreçte Türk tarafının zayiatı 566’sı subay, 54.141’i er olmak üzere
toplam 54.707 şehit, 957’si subay, 88.839’u er toplam 89.796 yaralı,
kayıp, esir, hastanelerde ölen ve hava değişimi alanlarla birlikte toplam
181.184’e ulaşmıştır. Müttefiklerin çekilmeye başladığı 9 Ocak 1916’ya
kadar ise Türk ordusunun zayiatı 213.187”yi bulmuştur.361 Güven’in
verdiği bilgilere göre ise Çanakkale Savaşları sırasında Türk ordusunun
zayiatı 57.263’ü şehit362 (kara savaşlarında 57.084, deniz savaşlarında
359
360

Yetişgin, agm., s. 12.

Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C 3, Kısım 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1991, s. 386; Yetişgin, agm., s. 11-12.
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Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi ( 4 Haziran 1915-9 Ocak 1916), C.5, 3.
Kitap, Genelkurmay Personel Başkanlığı, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2012, s. 465-466.
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Hatip, Deniz ve kara savaşlarında verilen şehit sayısını 57.263 olarak ifade etmiş,
Türk tarafının toplam zayiatının ise 213.882 olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Hatip,
İngilizlerin zayiatının 205.000 olduğunu söylemiştir. Bk. S. Murad Hatip, “Birinci Dünya
Harbi Çanakkale Savaşları’na Genel Bakış Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi
Kazanıldı”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, Çanakkale Muharebeleri 100.
Yıl Özel Sayısı, 13 (18), 2015, s. 176.
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179) geri kalanı yaralı, kayıp ve esir olmak üzere toplam 211.000’dir.363
İtilaf devletlerinden İngilizlerin kayıp esir ya da ölü olmak üzere toplamda
115.000; hastalanıp ülkelerine gönderilenlerin sayısı ise 90.000’dir. Yine
Türk Genelkurmayının tespitlerine göre Fransızların zayiatı 47.000 idi.364
Görüldüğü gibi Çanakkale Savaşlarında her iki tarafta ağır maddi
ve manevi kayıplar vermiştir. Teknolojik savaş araç-gereçlerine sahip
olmak bir yana bunu pratiğe uygulayacak insan gücü, azmi ve kararlılığı
ve hepsinden öte vatan aşkı Çanakkale Savaşları sırasında Türkler lehine
apaçık bir sonuç doğurmuştur.

Anzaklara Esir Düşen Osmanlı Askerlerinin İfadeleri
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Anzaklar365, I. Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu’nun
ordusunda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan
kolordudur. Çanakkale Savaşları sırasında İtilaf kuvvetlerinin yapmış
olduğu kara harekâtında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmışlardır. Zorlu
çarpışmalardan sonra her iki tarafta büyük kayıplar vermiş ve bazı askerler
savaşan taraflarca esir edilmiştir. Bu esirlerin verdikleri bilgiler savaşın
soğuk yüzünü açıkça ortaya koymaktadır.
Kara harekâtının başladığı 25 Nisan 1915 Pazar günü Kabatepe
yakınlarında Anzaklarca esir edilen ve hepsi de Anadolu’dan gelen Osmanlı
askerleri günde sadece iki kez buğday lapası ve fasulye yediklerini, hiçbir
ücret alamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu askerler 3. Kolordu 9. Tümen 27.
Alayın 1. ve 2. taburlarının askerleri idi ve Tümen komutanları Halil Sami
Bey’di. Taburlarında hiç Alman askeri bulunmadığını, fakat Hamidiye
Tabyasında her topta görevli 3 ya da 4 Alman askerinin bulunduğunu
belirtmişlerdir. İsimleri Ali Sait, Hüseyin Ahmet ve Mustafa Rıza olan
3 esirin ifadelerinden anlaşıldığına göre; Osmanlı ordusunda bulunan
Hristiyan askerler muharebe alanları dışında görevlendirilmektedir.
363

Cemal Güven, “Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusunun Zayiatı”, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 2016, s. 1283; Hasan Mert,
“Çanakkale’de Ölüm”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 26 (1), 2011, s. 152.
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Telefoncu oldukları için silahı olmayan bu esirler üç ay önce Çanakkale’ye
gelmiş, Osmanlı ordusunda hizmet vermeye başlamışlardı.366
45. Alayın 3. Taburunda görev yapan başka bir Türk askeri Anzaklara
esir düşmüş ve 4 ay eğitim aldığını ve beş gündür yarımada da (Gelibolu)
bulunduğunu ifade etmiştir. Günlük istihkakının çorba, fasulye, ekmek,
zeytin, şeker ve kuru üzüm olduğunu bildirmiştir. Yarımada’ya İstanbul’dan
alaylarına katılan 73 ve diğer alaylara katılan 500 askerle birlikte gelmişler.
Esir asker, İstanbul’da bulunan Bostancı’nın acemi erler için bir eğitim
merkezi olarak kullanıldığını belirtmiştir. İstanbul’dan Bakırköy’e trenle
oradan da bulunduğu yere 7 gün süren bir yürüyüşle geldiğini söylemiştir.367
Hem Osmanlı askerlerinin hem de Anzakların genel eğilimlerinin
savaş aleyhtarı olduğu esirlerin ifadelerinden ve mektuplarından
anlaşılmaktadır. Kasım-Aralık 1915’te Gelibolu Yarımadasında bulunmuş
Avustralyalı bir asker esir aldıkları Türk askerlerine sigara ikram ettiklerini
ve onların çok dürüst savaşçılar olarak tanıdıklarını belirtmiştir. Walker
Edwin Parker adındaki bu asker Gelibolu Savaşları’nın büyük bir yanlışlık
olduğunu ve gereksiz yere çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığını dile
getirmiştir.368
Gelibolu çıkarmasına katılan Russel John James Weir adında Yeni
Zelandalı bir asker, Türklerin Almanlardan daha dürüst savaşçılar olduklarını,
istememelerine rağmen savaşa Almanlar tarafından sokulduklarını dile
getirmiştir. Weir, kendisinin sağ kaldığını ancak yüzbinlerce insanın bu
savaşlarda öldüğünü ya da yaralandığını ifade etmiştir. Fakat Türklerin haklı
olduğunu, çünkü onların kendi vatanlarını savunduklarını belirtmiştir.369
Anzaklara esir düşen Osmanlı askerlerinin ifadelerine bakıldığında
366

AWM, AWM4, Australian Imperial Force Unit War diaries 1914-18 War, Formation
Headquarters, 1/27/2, Intelligence, Headquarters Australian and New Zealand Army
Corps, April 1915, s. 18, https://www. awm.gov.au/collection/RCDIG1011586/.
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Headquarters, 1/27/4, Part 2, Intelligence, Headquarters Australian and New Zealand
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Osmanlı ordusunun ağır kayıplar verdiği ve şehit düşen subayların
yerlerinin harp okulu öğrencileri ve alaylılar tarafından doldurulduğu
görülmektedir. 14. Alaydan esir edilen bir er, sorgulaması sırasında
Tümen Komutanlarının (5. Tümen) Binbaşı Von Wester adında bir Alman
olduğunu söylemiştir. Ayrıca siperlerdeki askerlerin sabah ve akşam saat
6.30’da değiştirildiğini, buralardaki tamirat işlerinin özellikle bu işle
görevlendirilen askerler tarafından yapıldığını ve her Tümende tamirat
işlerinden sorumlu 250 civarında asker bulunduğunu ifade etmiştir. Yine
Fransızlar tarafından esir alınan bir onbaşı bölük kuvvetlerinin 300 ve
tabur kuvvetinin de 1200 civarında olduğunu dile getirmiştir.370
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Anzaklar tarafından tutsak edilen Ermeni asıllı bir Osmanlı esiri
sorgulaması sırasında Türk ordusunda az sayıda da olsa Hristiyan olduğunu
ifade etmiştir. Kendisinin 19. Alayda ordonat subayı olarak görev yaptığını
ve silahsız olduğunu belirtmiştir. Sağ taraflarında 56. Alay, sol taraflarında
ise 15. Alayın bulunduğunu belirtmiştir. 6 Haziran’da Soğandere’de yaşları
genellikle 45 civarında olan 4.000 asker bulunduğunu ve genç askerlerin
birliklere dâhil edilmeden eğitildiklerini söylemiştir. Türk ordusunun
kamplarının dar ve derin vadinin sağ yamacında bulunduğunu; ayrıca burada
büyük miktarda erzak ve mühimmatın muhafaza edildiğini dile getirmiştir.
Esir düşen bu Ermeni asıllı ordonat subayı sorgulaması sırasında Osmanlı
ordusu hakkında çok ciddi bilgiler vermiştir. Kurmay heyetinin çadırlarının
Soğandere’nin önünde bulunan küçük bir olukta olduğunu, Genel Karargâhın
Bigalı-Yalova arasında yer alan ve öküz arabası yolunun 1.200- 1.500 metre
batısında bulunan bir çam ağacı ormanında yerleştiğini ifade etmiştir. Genel
Karargâhın çam ağaçları arasında ve dallarla kamufle edildiğini söylemiştir.
Bu esir ordudaki askerlerin çoğunluğunun savaştan bıkmış olduklarını,
savaş alanlarındaki boş kovanların toplanarak İstanbul’a gönderildiğini
bildirmiştir.371 Ayrıca büyük bir nakliye gemisi olan Gülcemal’in bir deniz
altı tarafından torpillendiği ancak can kaybı yaşanmadığını, karaya oturduğu
370

AWM, AWM4, Australian Imperial Force Unit War diaries 1914-18 War, Formation
Headquarters, 1/27/4, Part 2, Intelligence, Headquarters Australian and New Zealand
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için kullanılamayacak bir hale geldiğini duyduğunu ifade etmiştir.372
Savaşın devam ettiği sıralarda Rusya’nın Türkiye’ye 7 vilayet önerdiğini
söyleyen bu esir, Bulgaristan ve Romanya’nın savaş malzemelerinin
Türkiye’ye nakledilmesine izin verdiğini, Romanya’nın Rusya’ya, İtalya’nın
da Almanya’ya savaş ilan ettiğini, fakat Almanya’nın iki milyon kişilik bir
orduyla İtalya’yı ezdiğini de duyduğunu belirtmiştir.373
Anzakların 57. Alay 3. Tabur 2. bölükte görev yapan askerlerden
tutsak ettikleri Onbaşı Abdullah oğlu İsmail’in sorgulaması sırasında
verdiği bilgiler bağlı bulunduğu bölüğün çok ağır kayba uğradığını
göstermektedir. Onbaşı Abdullah oğlu İsmail, düşman kuvvetlerinin topçu
ateşlerinin 3. Taburun 1., 3., ve 4. bölüklerinin subaylarının ikisi dışında
hepsinin ölümüne neden olduğunu ve tüfek ateşlerinin de çok şiddetli
olduğunu söylemiştir. Ayrıca Türk birliklerinin düşman kuvvetlerinin
topçu ateşi ve geri çekilmeme kararlılığından olumsuz yönde etkilendiğini,
Bigalı ve Maydos’ta hiç havan topu bulunmadığını ve 19. Tümene bağlı
Arap askerlerinin savaştan bıktıklarını ifade etmiştir.374
Osmanlı ordusu İtilaf kuvvetleri karşısında silah, askeri teçhizat
ve beslenme imkânları bakımından yetersiz olmasına rağmen düşman
güçlerine Çanakkale’de geçit vermemiştir. Uzun süren savaşların
yorgunluğunu üstünden atamayan bazı Osmanlı askerleri zaman zaman
moral yönden kırılmalar yaşasalar da zafere ulaşıncaya dek mücadelelerini
sürdürmüşlerdir.
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Sonuç
20. yüzyılın başlarında cereyan eden I. Dünya Savaşı’nın ağırlık
merkezini Osmanlı Devleti coğrafyası oluştururken, en önemli mücadele
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alanını da Çanakkale Cephesi oluşturmuştur. Osmanlı Devleti için
“hasta adam” nitelendirmesinde bulunan emperyalist devletler I. Dünya
Savaşı’na gelindiğinde, Türkleri yok etme ve tarih sahnesinden silme
girişiminde bulunmuşlardır. Fakat Türk ordusunun kararlılığı, fedakârlığı
ve kahramanlığıyla dünyanın en donanımlı orduları Çanakkale’de
yenilgiye uğratılmıştır. 19 Şubat 1915’ten 18 Mart 1915’e kadar deniz,
25 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya kadar kara olmak üzere iki aşamada
gerçekleşen Çanakkale Savaşları kısıtlı imkânlara sahip Türk ordusunun
İtilaf kuvvetleri karşısındaki kesin başarısını hafızalara kazımıştır. Batılı
devletler tarafından Türkleri alt etmek amacıyla Çanakkale’ye getirilen
Anzaklar, Batının sömürgecilik anlayışıyla yanlış yönlendirildiklerini
anlamışlardır.
Çanakkale Savaşlarında Anzaklara esir düşen askerlerin ifadeleri,
Osmanlı ordusunda Türklerin yanında Arap ve Hristiyan askerlerin de
bulunduğunu ve bazı askerlerin kanlı ve uzun süren savaştan bıkmış
olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca askerlerin beslenme
imkânlarının yetersizliği, bazı askerlerin hiçbir ücret alamadığı ve silah araçgereçlerinin eksikliği esir askerlerin verdikleri bilgilerden anlaşılmaktadır.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Osmanlı ordusu Çanakkale Savaşlarından
büyük bir zaferle çıkmayı başarmıştır.
Çanakkale Savaşlarında Osmanlı Devleti ağır kayıplar vermiştir.
Türkiye’yi ileriye taşıyacak olan genç nüfusun önemli bir kısmı
Çanakkale’de ölmüş, bir kısmı yaralanmış, hastalanmış bir kısmı da kayıp
ya da esir düşmüştür. Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşlarındaki
zayiatı 200.000’in üzerindedir.

Bütün bunlar çökmekte olan bir imparatorluğun bünyesinde vatanı
yaşatmak için hâlâ can vermeye hazır kahraman bir ulusun varlığına işaret
etmektedir.
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA RUS ORDUSU’NDAN
ALMANYA VE AVUSTURYA-MACARİSTAN
DEVLETLERİNE ESİR DÜŞEN MÜSLÜMAN
TATARLARIN ANADOLU’YA SEVKLERİ VE İSKÂNLARI
Kadir KON*

Giriş

B

irinci Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı olarak adlandırılması
müdahil olan devletlerin çokluğuna bağlı coğrafi genişlik
yanında, uluslararası siyasetin ve mücadelenin doğrudan tarafı olmayan
çok sayıda farklı dinden ve etnik unsurdan toplulukların da savaşa
katılmalarıyla ilgilidir. Birinci Dünya Savaşı’nda savaşın tarafı olan
imparatorlukların egemenliğinde yaşayan onlarca farklı etnik, dini topluluk
da, çoğunlukla olumsuz yönde olmak üzere, savaştan etkilenmişlerdir. Bu
bağlamda savaşan ülkeler birbirlerinden milyonlarla ifade edilen sayıda
alınan esirlerle birlikte bu farklı unsurları da almışlardır. Beklenmedik
rakamlara ulaşan bu esirlerin ne şekilde kullanılacağı konusu daha savaşın
başında söz konusu devletleri meşgul etmeye başlamış ve esirlerden
değişik şekillerde yararlanma yoluna gidilmiştir.
Osmanlı devleti ve müttefiklerine karşı savaşan İtilaf Devletleri
orduları içinde farklı milletlerden ve sayıları milyonu bulan Müslüman
askerler bulunuyordu. Öyle ki Fransız ordusunda on binlerce Kuzey Afrikalı
* Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, İstanbul
/ Türkiye, konkadir@itu.edu.tr
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Müslüman, İngiliz ordusunda yüzbinlerle Hindistanlı Müslüman yer
alırken, Çarlık Rusya’sı ordularında çoğunluğu Tatarlardan oluşan Rusya
Müslümanlarının sayısı da 500 ila 900 bin arasında tahmin edilmektedir.
Söz konusu Müslüman askerler ekseriyetle Almanya’ya ve AvusturyaMacaristan’a karşı yapılan muharebelerde kullanılmışlardır. Cepheye sürülen
bu Müslüman askerlerden on binlercesi harp esnasında İttifak Devletleri
ordularına esir düşmüşler veya gönüllü olarak karşı tarafa geçmişlerdir.
Savaşta esir düşen veya gönüllü olarak karşı tarafa geçen Müslüman
askerlerin bir kısmı Osmanlı-Alman İttifakı çerçevesinde uygulamaya
sokulmuş Panislamist stratejinin bir unsuru olarak değerlendirilmişler ve
bu esirler savaş sonuna kadar sürecek Almanya- Osmanlı müttefikliğinin
kapsamlı projelerinde yer almışlardır.
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Söz konusu Müslüman esirler ki bunlar arasında Fransız ve
İngiliz ordularından esir düşen Araplar ve Hintliler de vardı, Almanya
ve Avusturya-Macaristan’daki özel kamplarda Panislamist “eğitime/
propagandaya” tabi tutulmuşlar ve ardından peyderpey halifelerinin
ülkesi Osmanlı devletine gönderilmişlerdir. Bu proje kapsamında
Almanya’daki farklı esir kamplarından seçilen binlerce Müslüman esir
Berlin yakınlarındaki Zossen’de kurulan Halbmondlager ve Weinberglager
esir kamplarında askeri ve ideolojik bir eğitime tabi tutulmuşlar ve bu
Müslüman esirlerden gönüllü mücahit birlikleri meydana getirilmiştir.
Benzer şekilde Avusturya-Macaristan’daki değişik esir kamplarından
seçilen Müslüman esirler de bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan
Eger esir kampında bir araya getirilmişlerdi.375
İlk başta İslamcı savaş stratejisi bağlamında esirlerin Osmanlı
ordusunda değerlendirilmesi meselesi bir müddet sonra Osmanlı devletinde
değişen savaş şartları sebebiyle farklı bir boyut daha kazanmıştı. Bu yeni
boyut ve şartlar Ermeni tehcirinden kaynaklanıyordu. Öyle ki Osmanlı
devleti 1915 yılının ikinci yarısından itibaren Ermeni tehcirinin meydana
getirdiği meslek sahibi insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere Rusya
Müslümanlarından, yani Tatar esirlerinden yararlanma yoluna gitmiştir.
375

Bu tebliğin konusu olan Müslüman esirler hakkında geniş bilgi için bk. Kadir Kon,
Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslam Stratejisi, Küre yayınları, İstanbul 2013.
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Böylece Müslüman esirler içinde sayıca en kalabalık grubu oluşturan
Tatar esirler Almanya ve Avusturya- Macaristan’daki kamplardan Osmanlı
devletine yerleşimci olarak da gönderilmeye başlanacaktır.
Bu tebliğin konusu Tatar esirlerin savaş içinde Türkiye’ye gönderilmeleri
ve Anadolu’nun farklı bölgelerine yerleştirilmeleri olacaktır.

Cihat İçin Osmanlı Ordusuna Gönderilen Müslüman Esirler
Osmanlı devletine gönderilen esirler arasında ilk kategoriyi askeri
amaçlarla tranfer edilenler oluşturuyordu. Nitekim cihat gönüllülerinin
Osmanlı devletine getirilmesi uzun hazırlıklar ve müzakereler sonunda
1916 ve 1917 yılları içinde birkaç kafile halinde gerçekleştirilmiştir
Bu kapsamda cihat gönüllülerinden oluşan 200 kişilik ilk esir kafilesi
21 Şubat 1916’da İstanbul’a ulaşmıştı. Cihatçı ikinci kafile ise içinde 756
Arap, 100 Tatar ve 44 Hintliden oluşan toplam 900 kişi ile 11 Mart 1916’da
trenle İstanbul’a gelmişlerdir. Gönüllü cihatçılardan oluşan üçüncü kafile
de 6 Mayıs 1916’da Berlin’den hareket etmişti. Bu kafilede 1000 kadar
Tatar, 5 Hintli ve 4 de Arap bulunuyordu. Üçüncü kafileden yaklaşık bir
yıl sonra Berlin’den yola çıkan dördüncü ve son cihat gönüllüsü grubu 19
Nisan 1917’de İstanbul’a ulaşmıştır. Toplam sayısı 113 kişiden oluşan bu
grubun 109’u Arap, 4’dü de Hintli gönüllülerden oluşuyordu.
Sonuç itibariyle Osmanlı ordusunda savaşmak üzere Almanya’dan
toplamda 2233 kişiden oluşan iki taburluk Müslüman esirin geldiği
tespit edilmiş olup, bunlardan 1100’ü Tatar taburunda 1084’ü ise Arap
taburunda yer almışlardır. Arap ve Tatarlardan hariç 49 kişilik Hint
askeri de aynı şekilde Almanya’dan gelmiştir. Almanya’dan gelen gönüllü
cihatçılar grubu Irak cephesinde değerlendirilmişlerdir.
Müslüman esirlerden oluşan askerlerin bulundukları birlikler
Osmanlı ordusu içinde Asya Taburu ve Afrika Taburu olarak adlandırılmışlar.
Asya Taburu’na mensup Tatar gönüllülerin 400 kadarı savaş sırasında

İngilizlere esir düşmüş ve Hindistan’a götürülmüşlerdir. 1918 yılı Mayıs
ayında Asya Taburu’ndan geriye kalan 170 kadar askerden 30’u Türkiye’de
kalmaya karar verirken geriye kalanı Rusya’ya dönmüşlerdir.
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Savaş sonunda Arap Taburu’na mensup askerlerin bir kısmı Osmanlı
Devleti ile İtilaf Devletleri adına İngiltere ile yapılan 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümleri gereği Fransa tarafından
talep edilmişse de bunlara Osmanlı devleti tarafından vatandaşlık
verildiğinden, dolayısıyla esir statüsünde bulunmadıklarından, bu talep
kabul edilmemiştir. Ancak yine de Araplardan bir kısmı gerek Osmanlı
vatandaşlığından çıkarak gerekse de savaşın son aşamasında İngiliz
ordusuna iltica ederek memleketlerine dönmenin yollarını aramışlardır.

Tatar Yerleşimciler
Osmanlı devletine Almanya ve Avusturya’dan gönderilen Müslüman
esirler arasında ikinci kategoriye dâhil olanlar yukarıda da bahsedildiği
üzere Anadolu’ya yerleşimci olarak gelenlerdi.
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1915 yılının Nisan ayından itibaren uygulamaya konulan
Anadolu’nun Ermenilerden “temizlenmesi” (tehcir) politikasının bir
neticesi olarak bazı alanlarda meydana gelen insan gücü eksikliği ve
iktisadi alanda kendini gösteren ihtiyaçlar Osmanlı devletini yeni arayışlara
sevk etmişti. Özelikle Almanya’daki kamplarda verilen meslek eğitimi,
Osmanlı devletinde Ermenilerin neredeyse tekel konumunda oldukları
birçok iş kolunda ortaya çıkan meslek sahibi insan ihtiyacının giderilmesi
konusunda ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştı.
Osmanlı devletinin bu niyetini ilk olarak 1915 yılı Ağustos ayında
Dahiliye Nezareti’ne bağlı Aşair ve Muhacirîn İdaresi’ne ait bir belgede
görüyoruz. Söz konusu belgede Almanya ve Avusturya tarafından
Rus ve Fransızlardan alınan esirler arasındaki on beş bin kadar Türk
ve Müslümanın iskân edilmek üzere Osmanlı devletine sevklerinin
kararlaştırıldığı belirtiliyordu. Ayrıca tamamı sanat sahibi ve ziraattan
anlayan kimselerden oluşan bu esirlere emlak, arazi ve sermaye verilmesi
ve mümkün olduğunca evlenmelerinin temini gibi konularda da kolaylık
gösterilmesi gerektiği ifade ediliyordu.376
376

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Toprak İskân Genel Müdürlüğü Arşivi (TİGMA),
272, 12, 35, 6, 2., 6 Ağustos 1331 (19 Ağustos 1915).
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Nitekim bu konudaki hazırlıkları belli bir noktaya getirdiği
anlaşılan Dahiliye Nezareti, bütün vilayetlerden, bölgelerinde ihtiyaç
duyulan mesleklerle ilgili bilgileri 1915 yılının son çeyreğinde merkeze
bildirmelerini isteyen bir genelge yayınladı.
Bu kapsamda Dahiliye Nezareti’ne bağlı İskân, Aşâir ve Muhâcirin
Müdiriyeti’nden 2 Kasım 1915’te Adana, Haleb, Trabzon, Diyarbakır,
Mamuretü’l Aziz, Erzurum, Sivas, Hüdavendigar, Bitlis, Ankara, Konya
vilayetleriyle İzmit, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Karahisar-ı Sahib, Kütahya,
Karesi mutasarrıflıklarına ve Emvâl-i Metrûke İdare Komisyonları
Riyasetlerine gönderilen şifre telgrafta “celb olunacak üserâ-yı İslâmiyeden
sâhib-i sanat olan Ermenilerin nakli dolayısıyla hasıl olan iktisâdî boşluğu
doldurmak üzere ihtiyaç nisbetinde bilâd-ı Osmaniye’ye tevzii mukarrer olub, ancak
bunların vatan-ı aslîlerini terk ile tabiiyet-i Osmaniye’yi kabul etmeleri temin-i
refah ve teşkil-i aile gayesine matuf ve hükümetin takib eylediği siyaset-i iskâni[ye]
de aynı maksadı istihrâf eylediği cihetle bunlara muktezi dükkan ve sermaye-i sâbite
ve nakdiyenin şimdiden ihzarı mütemmim olmakla emvâl-i metruke meyânında dul
kadınlar ve kimsesiz kızlarla temin-i izdivâcı ve karîben vürûd etmeğe başlayacak
ilk kafileden her yerin ihtiyacına göre sanatkâr tefrik ve iz’amına beda’ edilmek
üzere dâhil-i vilâyette (livada) ne kadar sanatkâra ihtiyaç olduğunun, her şube-i
sanata aid mikdarı gösterilmek üzere nihayet bir haftaya kadar telgrafla iş’ârı ve
iskâna müteallik tedâbir-i evveliyenin ittihadıyla bu babdaki mütalaalarının inbası”
şeklinde açıklama yer alıyordu.377
Dahiliye Nezareti’nin yayınladığı bu genelgenin ardından
vilayetlerden ve mutasarrıflıklardan merkeze cevaplar gelmeye başlamış
ve Ermeni tehcirinin Anadolu’da meydana getirdiği iktisadi boşluk net
şekilde ortaya çıkmıştır, diyebiliriz.
Bu konuda bazı şehirlerden gelen cevabî telgraflarla durumu
örneklendirmek istiyorum: Karesi (Balıkesir) mutasarrıf vekilinin tespit
ettiği meslek sahibi kimse ihtiyacı listesine göre toplam 610 kişiye ihtiyaç
duyuluyordu. Şöyle ki: “Üserâ-yı İslâmiye’nin sahib-i sanat olanından liva içinde
dört kuyumcu, sekiz dökmeci, dokuz çilingir, otuz bir demirci, yirmi beş makinist,
377

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Şifre (DH ŞFR) 57/261, Tarih: 2 Kasım 1915
(24 Zilhicce 1333).
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sekiz ateşçi, kırk altı terzi, yirmi bakırcı, dokuz yorgancı, yirmi altı kapıcı, altmış
beş marangoz, doğramacı (…) yüz maden ustası ve amelesi, on altı kunduracı,
beş taşçı, sekiz semerci, on sekiz ekmekçi, on altı tenekeci, yüz on yedi duvarcı, üç
saatçi, iki balıkçı, on yağhaneci, iki külahçı, iki sabuncu, (…), altı boyacı, iki kayık
ustası, iki bahçıvan, altı sopa ustası, dört kiremitçi, dört araba amelesi, beş dişçiye”
ihtiyaç bulunuyordu. Telgrafın devamında gelecek kişiler için “bunlara Rum
ve Ermenilerden metruk hâne, dükkânların tahsisi suretiyle münasib mahallere …”
yerleştirilecekleri bildiriliyordu.378
Haleb’den gelen ihtiyaç listesinde 242 meslek erbabı bulunurken,
bunlardan bazıları şu şekilde idi: “on dört araba tamircisi, on tezgâhçı, iki eczacı,
bir dişçi, otuz yorgancı, on her nevi kayık tamirine müsaid usta … lokantacı.” Ayrıca
“Antakya kazasında Ermenilerden tahliye olunan bir köye bağcılık ve ipekçilikle
meşgul olan beş yüz hanenin iskânı[nın] mümkün olduğu” da mutasarrıftan gelen
telgrafta yer alıyordu.379
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Benzer şekilde diğer vilayetlerden ve mutasarrıflıklardan gelen
listelere göre Niğde’nin “altı yüz elli üserâ-yı Müslime”ye, 380 Adana’nın “961
sanatkâr”a, 381 Trabzon’un 670 meslek erbabına, 382 Kayseri’nin ise 1182
meslek sahibine ihtiyacı vardı ki bu gelen listeler içinde en fazla yükünü
haiz olanıydı. Bunlar arasında “saraç, eczacı, demirci, marangoz (226 kişi),
taşçı, camcı, lokantacı, bıçakçı, matbaacı, mürettib, sıvacı …” gibi meslekler yer
alıyordu.383
Bursa’daki Emvâl-i Metruke Komisyonu Reisi’nin gönderdiği telgrafta
400 kadar meslek erbabı Müslüman esirinin “… emvâl-i metrukeden
dükkân, alât-ı lazime verilerek metruk hanelerde derdest-i iskân olan dul kadınlar,
kimsesiz kızlarla birleştirilerek temin-i refah ve teşvik-i aile etmesi mümkündür.”
378

DH ŞFR 498/56, Tarih: 21 Kasım 1915 (8Ts 1331).
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DH ŞFR 501/43, Tarih: 13 Aralık 1915 (30 Ts 1331).
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DH ŞFR 495/120, Tarih: 3 Kasım 1915 (21 Te 1331).
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DH ŞFR 498/78, Tarih: 23 Kasım 1915 (10 Ts 1331).
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Trabzon için konserveci, bahçıvan, mürettib, su değirmeni taşçı ustası, urgan
yapımcısı, sıvacı, badanacı, ziraat aletlerinden anlayan kimseler, mühendis, makinist,
fırıncı, kuyumcu gibi meslek sahipleri isteniyordu. bk. DH ŞFR 498/57, Tarih: 21 Kasım
1915 (8 Ts 1331).
383

DH ŞFR 496/119, Tarih: 10 Kasım 1915 (28 Te 1331).
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Denildikten sonra, “Koza yetiştirmeğe mahsus fabrika ve makineleri tedvir ve
idareye [yönelik](…) sanatkârlara ve makinistlere pek bir ziyade ihtiyaç vardır.
Marangoz, çilingir, demirci, dökmeci, terzi, kunduracı, ehl-i sanat dahi lazımdır.
Bu sanatkarın her bir sanata aid miktarı ve bu babdaki tafsilat vilayetten posta
ile arz olunacaktır. Bunlar[la] bağcılık ve zeytinciliğe vâkıf kâfi miktarda muhacir
iskân olunduğu halde, Ermenilerin naklinden hâsıl olan iktisadî boşluğu dolduracağı
maruzdur.” Şeklinde telgraf sona eriyordu.384
Erzurum valisi Tahsin Bey’den gelen telgrafta da çeşitli meslekler
sıralanmakla birlikte esas olarak dul kalmış kadınların aile sahibi olmasına
değiniliyordu: “ … bilhassa vilayet dahilinde on bin genç kadının zevçleri
muharebede şehid olmuşlardır. Üserâ-yı İslâmiye’yi burada tervic ile kendi hanelerine
içgüveysisi verdiğimiz gibi pek güzel bir netice hâsıl olmuş olur. …”385
İstanbul’a gelen bilgiler doğrultusunda hemen her çeşit meslekten
en az 4715 kişiye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştı.
Dâhiliye Nezareti Almanya’dan gelecek esirlerin nerelere
yerleştirilecekleri konusunda ön tespit çalışmalarını yaparken, Harbiye
Nazırı Enver Paşa Umur-ı Şarkiye İdaresi Müdiri Ali Bey Başhamba’ya 22
Kasım 1915’te gönderdiği bir talimatta, Müslüman esirlerin İstanbul’a
ulaştıklarında istirahatlerinin sağlanmasını ve gelenlerin yeteneklerine
göre askeri birliklere ve fabrikalara yönlendirilmesini, kalanlarından çiftçi
olanlarının Anadolu’da iskân edilmelerini emrediyordu.386
Müslüman esirlere Alman ve Avusturya makamlarının da onayıyla
Almanya’daki ve Avusturya’daki kamplarda Türkiye’ye yerleşimci olarak
gitmek istedikleri takdirde ne gibi imkânların sağlanacağı konusunda bilgi
veriliyordu.
Osmanlı devletinin yerleşimci olarak gelecek Müslüman esirlere
sunduğu imkânlar şöyle idi: Her şeyden önce Anadolu’ya yerleşecek
olanlara başlangıç için 5000 kuruş nakit sermaye verilecekti. İkinci
olarak bir sanatı/mesleği olanlara çalışacakları bir dükkân/atölye ve icra
384

DH ŞFR 497/12, Tarih: 11 Kasım 1915 (29 Te 1331).

385

DH ŞFR 495/129, Tarih: 4 Kasım 1915 (22 Te 1331).
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Kon, age., s. 250.
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edecekleri mesleklerine yönelik aletler ve iş makineleri temin edilecekti.
Şayet iskân edilen esirler ziraatla iştigal edecekse oturacakları bir ev,
otluk, samanlık ve çalışıp işlemeleri için 80 dönümlük tarım arazisi (tarla,
bağ, bahçe) verilecekti. Evlenmek isteyenlere uygun bir eş ve düğün
masraflarının karşılanması için ayrıca para verilecekti. Bu sayılan imkânlar
Osmanlı devletinin kanunlarla normal muhacirlere sağladığı imkânlardan
fazlasını içeriyordu.
Yukarıda ifade edilen imkânlardan yararlanmak isteyerek
Anadolu’ya gelen Müslüman esir sayısı tespit edilebildiği kadarıyla 2200
kadardır. Bunlar içinden 1643 kadarı Avusturya-Macaristan’dan gelmişken,
Almanya’dan gelenlerin sayısı 600 kadardır.
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Osmanlı devleti hem Osmanlı devleti içinde iskânı teşvik etmek
hem de gelen yerleşimcilerin kendilerine sağlanan sermaye, toprak ve
benzeri imkânlardan sonra kalıcı olmalarını sağlamak için bu kimselerin
Osmanlı vatandaşlığına geçmelerine büyük önem veriyordu. Osmanlı
devletine yerleşimci olarak geldikleri tespit edilen 2200 kişiden en az
775’inin Osmanlı vatandaşlığına geçtikleri Osmanlı arşiv belgelerinden
tespit edilmiştir.
Bu 775 kişiden 682’sinin hangi ülke vatandaşlığından çıkıp
Osmanlı vatandaşlığına geçtikleri belgelerde açık iken, geriye kalan
93 kişininki net değildir. 682 kişiden 661’i Rus, 18’i Romanya ve 3’ü
de İngiliz vatandaşı idi. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Osmanlı
vatandaşlığına geçişte veya kabulde Rusyalı Müslümanlar (Tatarlar) tercih
edilmiştir. Osmanlı vatandaşlığına geçiş belgeleri genelde toplu halde
düzenlenmiş ve oluşturulan listelerde vatandaşlığa kabul edilen kimselerin
isimleri, baba adları, yaşları veya doğum tarihleri, hangi ülke vatandaşı
oldukları ve hangi şehirden geldikleri belirtilmiştir. Rus vatandaşlığından
Osmanlı vatandaşlığına geçenlerin büyük kısmı Kırım ve Kazan bölgesi
Tatarlarından meydana geliyordu.
Osmanlı vatandaşlığını kabul edip yerleştirilen kimseler Anadolu’da
Adana, Ankara, İzmit, Adapazarı, Bursa, Bilecik, Afyon, Kayseri, Konya ve
Niğde gibi şehirlerle ve bu şehirlerin kasaba ve köylerine yerleştirilmişlerdir.
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Osmanlı vatandaşlığı alan ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerine
yerleştirilen Tatarların bir kısmı çeşitli uyum sorunları yaşamışlar
ve memleketlerine dönmek arzusuyla kendilerine verilen Osmanlı
vatandaşlığından çıkmak istemişlerdir. Vatandaşlıktan çıkanlar yeniden
esir statüsüne getirilerek esirler için oluşturulan çeşitli kamplara
yerleştiriliyorlardı. Özellikle Bolşevik Rusya ile 1918 Martında yapılan
Brest-Litowsk Barış Anlaşması’ndan sonra Tatar yerleşimcilerin
memleketlerine dönme istekleri artmıştır.
Öyle ki Osmanlı ülkesindeki yerleşimlerinin kalıcı olması için
evlenmeleri özellikle teşvik edilen Tatarların bazılarının yanlarında eşleriyle
gitmek istemeleri ise daha da ilginç bir durum meydana getirmişti. Bütün
bunlar hukuki bir takım sorunlar oluşturuyordu ve kimin ne şekilde esir
statüsünde olduğu konusunda kafa karışıklıklarına sebebiyet veriyordu.
Sonuçta Osmanlı devletine yerleşimci olarak gelen Müslüman
esirlerden ne kadarının döndüğü ve ne kadarını kaldığı konusunun net
olarak tespiti mümkün olmamıştır. Fakat Ağustos 1918 tarihli bir Osmanlı
belgesinden 338 Kırımlı ve Kazanlı esirin memleketlerine gönderilmelerine
karar verildiğini görüyoruz. Bu arada Almanya ve Avusturya’dan gelmiş
demiryolu işinde veya başka işlerde çalıştırılan, Osmanlı vatandaşlığını
almamış veya vatandaşlıktan çıkartılmış esirler de vardı. Bu arada şunu
da belirtmek lazım ki gitmek isteyenler kadar esir statüsünde olmasına
rağmen Osmanlı devletinde kalmak isteyen İngiliz, Fransız ve Rus
vatandaşı kimseler de olmuştur.

Sonuç
Müslüman esirlerin Almanya ve Avusturya’da oluşturulan özel
kamplarda propaganda yoluyla kazanılmaları ve cihat gönüllüsü olarak
Osmanlı devletine nakledilmeleri Birinci Dünya Savaşı’ndaki OsmanlıAlman-Avusturya İttifakının en önemli Panislamist projelerinden biri iken
savaş içinde meydana gelen şartlar esirlerden farklı şekilde yararlanma
yolunu da açmıştır. Bugüne kadar Ermeni tehciri daha ziyade bu tehcirin
haklılığı haksızlığı, bunun bir soykırım olup olmadığı veya ölen/öldürülen
insanların ne miktarlarda olduğu yönünde ele alınmıştır. Oysa tehcirle
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birlikte Anadolu’da ciddi bir meslek, sanat sahibi, yetişmiş insan boşluğu
meydana gelmişti. Bunu hemen fark eden Osmanlı devleti idarecileri
bu ihtiyacı gidermek için Müslüman esirlerden, özellikle de Osmanlı
Türkçesine, kültürüne en yakın özelliklere sahip Tatar Türklerinden
yararlanmaya çalışmışlar ve bu insanlara her türlü imkânı, kâğıt üzerinde
de olsa, sağlama çabası içine girmişlerdi. Kuşkusuz bu konuda umulan
netice hasıl olmuş değildir. Anadolu’da iskân edilen bu insanların da
memleketlerinde toprakları, aileleri, akrabaları ve alışık oldukları bir çevre
vardı ve şartlar elverdiğinde de yeniden doğup büyüdükleri topraklara
dönmek arzusundaydılar. Nitekim bazıları Almanya ve Avusturya’daki
esaretlerinin bitmesi noktasında Osmanlı devletine yerleşme seçeneğini
bir çözüm ve de memleketlerine dönme konusunda bir ara durak olarak
görüyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki bu arzularında Rusya’nın savaştan erken
çekilmesinin de bir etkisi olmuştur. Osmanlı devletinin savaştan yenilgiyle
ayrılması ile ülkede ortaya çıkan politik belirsizlik ise bu insanların
durumlarını daha da zor bir hale sokmuş olmalıdır. Sonuçta uçsuz bucaksız
Rusya’nın bir noktasında zorla veya gönüllü olarak başlayan yolculuk önce
savaş cephelerine, oradan Almanya ve Avusturya topraklarında esarete,
ardından Osmanlı ülkesine doğru yolculuğa çıkmaya ve Anadolu’nun bir
noktasında iskân edilmeye, yerleşmeye, aile kurmaya kadar uzanmıştı.
Bütün bunlar birkaç yıl içinde ve hayatta kalma mücadelesinin en üst
seviyede verildiği bir ortamda gerçekleşmişti. Anadolu’ya gelen bu
insanların bir kısmı burada kalıcı olup hayatlarını yeni memleketlerinde
sürdürürken bir kısmı da doğdukları topraklara dönerek kaderlerini
yaşamışlardır.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI SAVAŞ
ESİRLERİ VE TÜRK KIZILAY ARŞİVİNDE BULUNAN
ESİR KARTLARI
İbrahim Göksel BAYKAN*

B

ugüne kadar tarihimizin az bilinen konularından birisi, Birinci
Dünya Savaşında esir düşen Osmanlı subay ve askerleridir. Son
yıllarda yapılan birkaç çalışma dışında, Birinci Dünya Savaşında dünyanın
dört bir tarafında esarette bulunan Osmanlı asker ve subayları konusunda
halen bilinmeyen birçok nokta olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir.
Birinci Dünya Savaşına katılan yaklaşık üç milyon Osmanlı askeri
savaşa gittiği cephelerde çok şeyler gördü; acı, yokluk, gözyaşı ve üstüne
de esaret acısı... Mehmetçik kâh Çanakkale’de toprağa düştü, kâh
Allahuekber Dağlarında dondu; Sina ve Yemen Çöllerinde yandı…
Birinci Dünya Savaşında, başını İngiltere, Fransa ve Rusya’nın
çektiği İtilaf Devletleri ile savaşan Osmanlı subay ve askerleri birçok
cephede esaret acısını tattı. Esirlerimiz Kıbrıs’tan Malta’ya, Burma’dan
Hindistan’a, Korsika’dan Sibirya’ya kadar dünyanın birçok yerinde uzun
süre esarette kaldı. Bunlardan birçoğu çeşitli esir kamplarında ve yollarda
hayatını kaybetti. Onlardan bugün bize kalan en büyük miras bitmeyen
ve dinmeyen bir vatan hasretidir. Gerçekten onlar bu toprakların kayıp
çocuklarıydı.
* Süleymaniye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul / Türkiye,
goksel.baykan@hotmail.com
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Osmanlı Devleti Balkan Savaşı mağlubiyetinden sonra yoğun bir
ittifak arayışına girdi. Avrupa’daki mevcut ittifaklardan hangisinin yanında
yer alacağı konusu tartışılıyordu. Osmanlı Devleti, yapılan müzakereler
sonucunda imzalanan Türk-Alman askeri İttifakı ile savaşa Almanya’nın
yanında katılmaya karar verdi.
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Osmanlı Devleti, 14 Kasım 1914’te Sultan Reşad tarafından ilan
edilen Cihad-ı Mukaddes ile savaşa resmen katıldı. Birinci Dünya Savaşında
Kafkas, Irak, Sina- Filistin, Suriye, Çanakkale, Galiçya, Makedonya,
Romanya, Yemen ve Hicaz cephesinde savaştı. Bu cephelerde esir düşen
askerlerimiz, uzun ve çileli sürecek bir esaret yolculuğuna başlayacaktı.
Esir düşenler en büyük zorluğu esir kamplarına götürülmeleri sırasında
çekti. Sarıkamış, Çanakkale, Hicaz, Sina ve Filistin başta olmak üzere
toplam on cephede savaşan Osmanlı askeri, 4 yıl sürecek bu savaşta
Sibirya’dan Burma’ya Hindistan’dan Mısır’a farklı coğrafyalardaki esir
kamplarına götürüldü.
Kafkas Cephesinde Ruslar’a esir düşen askerlerimiz bunlar
arasında en meşakkatli ve en şansız olanlardı şüphesiz. Sarıkamış ve
Köprüköy Muharebelerinde esir düşen askerlerimiz Ruslar tarafından
önce kilometrelerce yürütülüyor, daha sonra da Ruslar tarafından uzun
bir sorgudan geçirildikten esir kamplarına sevk ediliyordu. Sarıkamış ve
Köprüköy Muharebelerinde esir alınan askerlerimizin ayaklarında giyecek
ayakkabıları ile üstlerinde giyilecek elbisenin olması da hazin manzarayı
tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Ruslar’ın hiçbir sağlık ve koruyucu
tedbir almadan yaptıkları bu sevkiyat sırasında tifüs başta olmak üzere
salgın ve bulaşıcı hastalıklardan birçok asker hayatını kaybetti. Birinci
Dünya Savaşında düşman kurşunundan daha fazla bulaşıcı hastalıklar
ordumuzu perişan etti. Belgelerde ve hatıratlarda bazen bir tabur askerden
bu hastalıklardan 10 kişinin kaldığının dile getirilmesi bunun en açık
örneğidir.
Ruslar zâyiatlardan sonra gerekli tedbirleri alarak, sevkiyat

esnasında karantina ve toplama merkezleri oluşturmaya başlamıştı.
Hamamlı başta olmak üzere birkaç yerde oluşturulan bu merkezlerde
temizlik ve sağlık şartları yetersiz olmasından ölümlü vakalar yine devam
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etmiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen Ruslar sağlık şartları ne durumda
olursa olsun askerlerimizi yürüterek Bakü veya Tiflis’e götürdüler. Hazar
Denizinde Bakü’nün tam karşısında bulunan Nargin Adası bu yolculukta
önemli bir toplama merkeziydi. İnsan yaşamaya elverişli olmayan bu adada
esirlerimiz gerek bina şartlarının gerekse de iklim şartlarından çok büyük
sıkıntılar çekmiştir. Yiyecek durumu da iyi olmadığı için birçok esir subay
ve askerimiz burada ölmüştü.
Ruslar tarafından sorgulanan esir subay ve askerlerimiz daha sonra
en yakın tren istasyonuna götürülerek esaretlerini geçirecekleri kamplara
götürülmeye başlanıyordu. Teplüşki denilen ve genellikle yük taşımak için
kullanılan vagonlarda sürecek yolculuk esarette daha kötüydü. İki sıra
halinde vagona yerleştirilen esirler vagonlara kapasitesinin çok üzerinde
yolcu alınması yüzünden üst üste seyahat etmek zorunda kalmışlardı.
Kışın ise vagonların içi dışarıdan daha kötüydü. Isınmak için odun veya
kömür bulmak mümkün değildi. Kötü şartlar içinde Rostov şehri üzerinden
Moskova’ya ulaşmışlardır. Burada birkaç gün kaldıktan sonra Rusya
içlerine ve Sibirya’da kendileri için oluşturulan kamplara ulaşmak için
yine meşakkatli sürecek demiryolu vasıtasını kullanacaklardı. Bazen aylar
süren bu yolculuk sırasındaki bir başka facia da Osmanlı savaş esirlerini
taşıyan ve Teplüşki adı verilen vagonların pencere ve kapılarının dışarıdan
kapatılmasıydı. Bu hareket esirlerin çoğunun ölümü ile sonuçlanıyordu.
Bunun yanı sıra soğuktan, açlıktan ve kalabalıktan birçok askerimiz de
telef oldu. Bazen vagonların içinde yiyecek ve gıda olduğu düşünülerek
açılmayan vagonlar açıldığı zaman birçok esirin öldüğü de olayın ne kadar
trajedik olduğunu göstermektedir.
Moskova’ya yaklaşık 600 km mesafede bulunan Vetluga ve Varnavin
şehrine götürülen esirler ise at arabalarıyla buraya sevk edilmiştir. Günlerce
süren at sırtındaki yolculukta, aynı tren yolculuğunda olduğu gibi zorlu
geçmiştir. Hava şartları, salgın hastalıklar ve erzaksızlık yolculuğun adeta
bir kâbusa dönmesine neden olmuştu. Moskova’dan binlerce kilometre
uzaklıktaki Sibirya’ya götürülen esirlerimiz, burada kimisi savaşın sonu,
kimi de 6-7 yıl kadar esir hayatı geçirecekleri kamplara yerleştirilecekti.
Esirlerimiz Moskova’ya yakın Kostruma, Vetluga ve Varnavin, Trans
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Sibirya’da ise Samara, Tyumen, Tomsk, Krasnoyasrk, İrkuts, Daurya ve
Vladivostok şehirlerinde kendileri için oluşturulan esir kamplarında uzun
ve çileli sürecek yeni bir hayata adım atıyorlardı.
Galiçya ve Romanya Cephesinde esir düşen askerlerimiz ise
Sibirya’daki esir kamplarına ulaşmak için en yakın tren istasyonu
bahanesiyle günlerce yalınayak yürütülmüştür. Galiçya’da esir düşen bir
subayımızın günlüğünden bunların Kazan’a kadar çok zor şartlar altında
hiçbir vasıtaya binmeden büyük bir zorluk altında yaptıkları yürüyüşü çok
acıdır.
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Suriye, Filistin ve Sina Cephelerinde İngilizler’e esir düşen Osmanlı
askerleri nispeten Sibirya’daki esirleri göre daha iyi şartlarda esaret
kamplarına ulaştı. Bu cephelerde savaşırken tutsaklık acısını yaşayan
askerlerimiz çöl sıcağında günlerce yolculuk ederek kamplara ulaşmaya
çalıştılar. Bir kısmı ise kamplara varmadan yollarda şehadet şerbetini
içti. Mısır’da en büyük zorluk ise iklim şartları ve hastalıklardı. İklimin
Anadolu’ya göre çok sıcak olması yaşam şartlarını oldukça güçleştirmekte
idi. Mısır’da İngilizler tarafından kurulan esir kampları Seydibeşir, Tel elKebir, Bilbeis, Kantare, Heilopolis, Maadi ve Tura’dır.
Irak Cephesinde İngilizler tarafından esir alınan askerlerimiz, önce
Bağdat ve Basra’da bulunan kamplarda tutuldu. Esir sayısının artması
sonucunda Anadolu Coğrafyasından çok uzaktaki Hindistan ve Burma’ya
gönderildi. Bunlar önce denizyolu ile Umman’dan Hindistan’ın Kalküta
şehrine götürülüyor, oradan da demiryolu ile bugün Pakistan sınırlarında
kalan Karaçi’ye naklediliyordu. Buradan Hindistan’da kendileri için kurulan
Bellary ve Sumerpur kamplarında geri kalan hayatlarını geçiriyordu. O
zamanki adıyla Hind Çini olarak bilinen Burma’ya gönderilen esirler ise,
Karaçi’den nehir yoluyla buradaki kamplara ulaştırılıyordu. Burma’da
İngilizler tarafından kurulan Thatmyo ve Meikhtila esaret kamplarında
esirlerimiz için en ağır olanı şüphesiz ki Burma’nın iklim koşullarıydı.
Oldukça nemli ve yağışlı iklime sahip olan bu ülkede birçok esir askerimiz
şartlara dayanamayarak can verecekti. Irak Cephesinde esir düşen kimi
askerlerimiz ise önce Mısır’da Bilbeis kampında tutulmuş, daha sonra
ise Hindistan’daki Bellary kampına sevk edilmişti. Hem Mısır’da hem de
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Hindistan’da esaret acısı çeken subaylarımızın hatırat ve günlüklerinde
bunlar açıklıkla dile getirilerek, çekilen sıkıntılar detayları ile anlatılmıştır.
Çanakkale Cephesinde tutsak düşen askerlerimizi İngilizler, Mısır’da

hazırladıkları kamplara göndermişlerdi. Esirlerin çokluğu nedeniyle
Mısır’ın yanı sıra Kıbrıs ve Malta adasına da daha sonra bir miktar esirin
nakledildiği görülmektedir.
Fransızlar tarafından Çanakkale Cephesi ve Tunus’tan aldıkları
esirleri önce Limni Adası’nın Mondros limanında tutulmuş, oradan da
Korsika adasına götürülmüştür. Daha sonra ise Fransa’da çalıştırmalarına
karar verilen esirler deniz yolu ile Marsilya’ya getirilerek, burada bir süre
tutulduktan sonra Fransa’daki esir kamplarına gönderilmiştir. Esirlerimiz
Korsika’da Borgo, Ortale ve Casabandia çalışma kamplarında, Fransa’da
ise Boujan, Predealine, Motte, ve Mas du Ministre kampında çeşitli işlerde
çalıştırılmıştır. Makedonya Cephesi’nde esir düşen askerlerimiz Eskizağra,
Selanik ve Tırnova şehirlerinde kendileri için oluşturulan kamplarda
kalmışlardır.
Esirlerimizin yiyecek durumuna gelince, hatırat ve günlüklerden
de anlaşılacağı üzere Rusya’daki esirlerin en büyük sorunu şüphesiz
yemek ve gıda kıtlığıydı. Osmanlı askerleri Sibirya’daki kamplarda sürekli
bundan şikâyet etmekte idiler. Buradakiler kötü yemeğin yanı sıra yetersiz
verilen gıdalarla karşılaştılar. Düzenli olarak iki ya da üç defa günlük
yemek yemeleri mümkün olmamıştır. Bu kampları gezen heyetlerin
raporunda da esir askerlerimizin bu durumu defalarca dile getirilmektedir.
Mısır’daki esirlerin yemek durumu, Sibirya’dan daha iyiydi. Buradaki en
büyük sıkıntı ise menülerin tek düzeliği idi. Burada esirler gündelik olarak
ekmek, konserve, sebzeler, pirinç, soğan, hurma veya zeytinden oluşan
gıdalar tüketiyorlardı. En sıkıntılı dönem ise esirlerin kamplardan başka
yere nakillerinde yaşanmakta idi.
Kızılhaç

Raporlarında,

Hindistan’daki

Sumerpur

ve

Bellary

kampında esirlerimize buğday ekmeği, pirinç, sebze, patates, soğan, tuz,
şeker, çay ve baharattan oluşan günlük beslenmeleri mevcuttu. Bunları bir
İngiliz müteahhit firması karşılıyordu. Burma’daki kamplarda ise esirlerin
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günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak için sığır eti, domates, soğan, patates,
pirinç, çay, süt, baharat v.b. ürünler ücretlerine mukabil satılıyordu. Genel
olarak et ürünleri dışında yemeklerle ilgili fazla şikâyet yoktu.
Fransa’daki kamplarda ekmek, çok az miktarda et, değişimli olarak
pirinç, makarna, bezelye, fasulye oluyordu. Korsika ve Malta gibi adalarda
da Fransa’daki kamplara benzer menüler vardı. Bu iki ada d bazı zaman
yiyecek çok geç ulaştığı olduğunda sıkıntı çekildiği de görülmüştür.
Esirlerimiz kimi yerlerde yemekhane, masa gibi yerlerde yemek yerken, bazı
yerlerde yerde ve çok zor şartlar altında yemek ihtiyacını giderebiliyordu.
Kiminin bir yemek kabı dahi yoktu…
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Esirlerimizin kaldığı mekânlar konusunda çok çeşitlilik vardır.
Sibirya’daki kamplarda genellikle eskiden askeri birlik ve karargâh olarak
yapılan binaların yanı sıra sonradan esirlerin sayısını artması sonucu
oluşturulan barakalar da kullanılmaya başlanmıştır. Sibirya’daki kamplarda
yaşanan en büyük sorun, daracık koğuşlarda birçok kişinin beraber
kalmasaydı. Kimi zaman küçücük odalarda 4-6 kişinin kaldığına rastlamak
olağandı. Hindistan ve Burma’daki kamplarda İngilizler tarafından
oluşturulan kulübeler iklim açısından hiç te uygun değildi. Kulübelerdeki
yaşam şartlarına ayak uyduramayan birçok esirin buralarda hayatları son
bulacaktı. Mısır’da ise başta Seydibeşir, Heilopolis ve Bilbeis kamplarında
subaylar üç-dört kişilik odalarda kalırken diğerleri metal somyalar ve ot
yataklarının içinde bulunduğu çadırlarda esaret hayatlarını geçiyorlardı.
Sonradan artan esir sayısına müteakip bazı yerlerde baraka ve kulübelerin
yapıldığı görülmektedir. Mısır’da esir sayısı artması ile beraber bazı
esirlerin barınma imkânı olmadığı bahane edilerek Hindistan ve Burma’ya
sevk edilmiştir. Kıbrıs, Malta ve Korsika’da ise asker ve subaylarımız genel
olarak eski asker birliklerin olduğu kışlalarda ve kendileri için yeniden
inşa edilen koğuşlarda hayatlarını sürdüreceklerdir.
Burada üzerinde duracağımız en önemli konulardan birisi de esir
subay ve askerlerimizin sağlık sorunları ve buna bağlı olarak kamplardaki

sağlık hizmetleridir. Mısır’daki yaklaşık yüz bine yaklaşan Osmanlı
esirinin, 1918’de dokuz bini hastalandı ve bunların birçoğu da hayatını
kaybetti. Bunun sebebi ise “ Pellagra” adı verilen ve İngilizler’in esirlere
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uyguladığı yemek ve diyet menüsünün etken olduğu bir hastalıktı.
Mısır’daki kamplarda ilk pellagra belirtileri 1916 yılında rastlanmış,
1917 ve 1918 yılına bu hastalık artarak devam etmiştir. İngilizler’in

esirlerimiz için uyguladığı diyet menüsü incelendiği zaman hastalığın
nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır. Özellikle niyasin açısından zengin
olan bulgurun yemek ve hurmanın yemek listesinden çıkması, sebze
yemeklerinin pişirilme usullerine dikkât edilmemesi, ekmekte küf
oluşması, Avrupalı esirlerin listesinde bulunan ve niyasin açısından oldukça
zengin olan ringa ve patatesin verilmemesi, hastalığın ortaya çıkmasında
ve artmasında etkin olmuştur. Hastalığın son aşamasında hastalanan kişi
adeta canlı cesete dönüştüren bu hastalıkla ilgili İngilizler’in uyguladığı
tedavilerde kimi zaman sonuç alınsa da birçok esirimiz maalesef ölmüştür.
Esirlerin beslenmesi ile ilgili kamplarda görev alan Türk doktorları
İngilizler’in uyguladığı diyetler konusunda açık eleştiriler getirmişlerdir.
Mısır’da esirlerimizde görülen diğer iki önemli hastalık tavukkarası
( gece körlüğü) ve trahomdur. Halk arasında bilinen adı ile tavukkarası
yani gece körlüğü, A vitamini eksikliğinden kaynaklı bir göz hastalığıdır.
Balık, süt, yumurta ve süt ürünlerinin az tüketilmesi bu hastalığın ana
sebeplerinden bazılarıdır. Gözün retina tabakası için büyük önem arz eden
rodopsin maddesi üretiminin gerçekleşmesi gerekmektedir A vitamini
tüketiminin az olmasından kaynaklı üretim gerçekleşmezse, gözün
bu kısmı solmaya ve zayıflamaya başlıyor, bu da gece körlüğüne ortam
hazırlamaktadır. 1918 yılında esirlere verilen ekmek, sebze, pirinç, soğan,
mercimek, fasulye, hurma, zeytin veya hurmadan oluşan beslenme listesi
A vitamini açısından zayıf kaldığı görülmektedir.
Nihayet son olarak Mısır’da görülen ve üstünde tartışma konusu
yapılan bir diğer hastalık da trahomdu. Klamidya (chlamydia) denen
virüse benzer mikroplarla meydana gelen müzmin bulaşıcı göz hastalığıdır.
Trahom yüzyıllardan beri bilinen bir hastalıktır. Müzmin ve bulaşıcı olan
bu hastalıkta üst göz kapağı konjonktivası hücrelerinin anormal çoğalması
neticesinde kabarcıklar meydana gelir. Hastalık amili (chlamydia
trachomatis) denen klamidya grubundan bir mikroptur. Trahomda görülen
mikroskobik değişiklik epitel altında iltihap ve lenf dokusunun çoğaldığı

189

İbrahim Göksel BAYKAN

kümelerdir. Gözle korneaya doğru kan damarları hücum eder, daha ileri
devrede hücre ölümü ve nedbeleşme olur. Bu patolojik değişmeler üst
göz kapağında ve korneanın üst yarısında meydana gelir. Umumiyetle iki
gözü birden tutar. Gerekli tedavi yapılmazsa bir ya da iki gözün kör olması
ile sonuçlanır. Mısır’da bakteriye benzeyen bir asalak organizmasından
kaynaklanan bir hastalık olan trahom, böcekler aracılığıyla geçer ve ilk
aşamalarda, elden göze temas, ortak mendil veya havlu kullanılmasından
yoluyla insandan insana bulaşmıştır.
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Mısır ve Hindistan’daki esirler de görülen en önemli illetlerden birisi
de zihinsel ve sinirsel hastalıklardır. Altı aydan fazla esaret kamplarında
kalanlarda görülen “Dikenli Tel Hastalığı ” denilen psikolojik rahatsızlık
bunların en başında gelmektedir. Bu hastalık heyecanlanma, çok çabuk
kızma, içe dönüklük ve alınganlık gibi davranış bozukluklarına sebep
olmaktadır. Ayrıca unutkanlık, dikkât dağınıklığı, depresyon, kâbus görme
belirtileri de ortaya çıkmaktadır. “Tel Örgü Hastalığı” nedeniyle birçok
vukuat ve olaylara da rastlamak mümkündür. Esaret süresinin çok uzun
süre olması, kendi sonlarının ne olacağı konusundaki endişeler ve diğer
bazı psikolojik nedenlerden dolayı Mısır’daki kamplarda intihar vakaları,
Sibirya’daki kamplarda da psikolojik rahatsızlıklar savaşın ilerleyen
yıllarında aratacaktır.
Hindistan ve Burma’da bulunan esirlerimiz için revir ve hastane
imkânları da olmasına rağmen iklim şartlarının da etkisiyle başta sıtma
olmak üzere, zatürre, tifüs, kolera ve verem gibi çeşitli hastalıklardan
esir subay ve askerlerimiz hayatlarını kaybettiler. Burma’da esirler için
Nekahet ve Karantina Kamplarının oluşturduğu görülür. Bir hastalık
veya ameliyat geçiren şahsın, tamamen eski sağlığına kavuşabilmesi
için geçen süreye nekahat devresi denmektedir. Bu süre bazen kısa
olacağı gibi bazen de uzayabilir. Bu süre üzerinde; hastanın yaşı, genel
vücut direnci, hastalığın cinsi, hastaya uygulanan tedavi ve gösterilen
ihtimamın derecesi etkilidir. Hasta bu nekahat devresini hastanede
veya özel nekahethanelerde geçirebilir. Hastalıktan sonra uzun süren
nekahetlerde, hareketsiz kalmak fayda yerine zarar vermektedir. Devamlı
yatan şahıslarda, özellikle bacaklardaki toplardamarlarda, tromboflebit
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adı verilen iltihabi tıkanıklıklar olmakta ve bazen buradan kopan pıhtılar
akciğerlere gelip tehlikeli durumlara ve hatta ölüme sebep olmaktadır.
Karantina ise özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için belli bir
bölgenin kontrol altına alınıp, gözlenmesi için uygulanan sağlık önlemidir.
Burma’da Schewebo’da Nekahet Kampı ile Rangoon Karantina Kampı
kurularak bir nebze de olsa hastalıkların önüne geçmeye çalışılmıştır.
Rusya ve Sibirya kamplarında bulunanlar ise diğerleri kadar şanslı
değildi. Birçok bulaşıcı hastalıktan muzdarip oldular ve vatanlarına bir
daha maalesef dönemediler.
Esaret hayatının başka bir çilesi de şüphesiz çalışma kampları ve
angarya işlerdi. Esir erler Fransa’da Boujan, Predelaine, Motte Mas du
Minister Çalışma Kampları’nda şantiye ve bağ işlerinde çalıştırılmıştır.
Korsika Adası’nda da Borgo ve Ortale Kampları’nda kurulan şantiyelerde
yol yapım, onarım işlerinde kullanıldıkları gazetelerdeki haberlerde
göze çarpmaktadır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği
bir dönemde esirlerin yaptığı işlerden dolayı önemi oldukça artmıştı.
Hindistan’daki başta Bellary olmak üzere kamplarda karargâh içindeki
suyollarını temizlemek, bahçe işlerini düzenlemek, çöp işleri, temel kazısı
gibi angarya işlerde esir erlerimiz kullanılmıştır.
Burma’daki kamplarda da esirler yemek pişirmek başta olmak üzere,
kazı, çalı temizliği, bahçe işleri, duvar örülmesi gibi işlerin yanı sıra terzi
ve marangoz yanında da çalışanlar olmuştur. İklim şartlarının sıcak olduğu
Mısır’da Seydibeşir ve Heilopolis kampları başta olmak üzere esirlerin
yine angarya işler yaptırılmıştır. Sibirya’daki kamplarda ise mutad işlerin
yanında cephede nerdeyse tüm erkekleri bulunan Rus ailelerin, başta ev
işleri olmak üzere, diğer işlerde de esir askerlerimiz tarafından yerine
getirildiği görülmektedir.
Subay ve bazı askerlerimize kamplarda rütbe ve imkânlar dâhilinde
belli miktarda para verildiği; erlerin büyük kısmı ise tahsisat olmadığından

hayatını zorlukla geçirdiği, angarya işlerde çalışanlara da kimi zaman
paralarının verilmediği ya da eksik verildiği de içinde bulunulan durumun
ne kadar zor olduğu görülmektedir. Kızılhaç, Kızılay ve çeşitli yardım
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kuruluşları tarafından da esirlere bazen ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı
da dönemin arşiv belgeleri ve diğer kaynakları ışığında anlaşılmaktadır.
Esaretle ilgili Kızılay Arşivi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde
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rastladığımız birçok belgenin haberleşme ile ilgili olması olağandır.
Esirlerin, onların ailesi ve yakınlarının en büyük sıkıntısı birbirinden haber
alamamak idi. Hindistan ve Burma’dan Anadolu ve İstanbul’a gönderilen
mektuplar en az 6-7 haftada ulaşıyordu. Anadolu ve İstanbul’dan buraya
gönderilenlerin süresi ise 4-5 ayı bulmaktaydı. Bu süre Sibirya’daki kamplar
için çok daha uzundu. Mektupların dağıtım ve ulaştırma işinden Kızılay
sorumluydu. Mektuplar bazen Londra’da bulunan Savaş Bürosu kanalıyla,
bazen de direkt Kızılay’a ulaştırılıyordu. Kızılay dağıtım ve ulaştırma
işiyle doğrudan sorumlu olmakla beraber, birçok aksaklıklar yaşanmıştır.
Adres eksikliği, taşınma, bulunama ve diğer nedenlerden dolayı birçok
mektup yerine ulaştırılamamıştır. Bunların çoğu bugün Kızılay Arşivinde
bulunmaktadır. Esirlerden bazıları ailesinden ve yakınlarından haber
alamadığı için zihinsel ve psikolojik hastalıklara yakalanması da oldukça
üzücüdür. Osmanlı Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti yani Kızılay bünyesinde
çalışan Üsera Komisyonu, bu dönemde gerek esirler ve aileleri arasında
bağlantı kurmak gerekse de esirlere yardım etmek için harp şartlarında
elinden geldiği kadar olumlu faaliyette bulunmuştur.
Esaret hayatının bu kadar olumsuzluklarının yanı sıra, buradaki
sosyal ve kültürel hayat belki de üzerinde pozitif olarak durulacak en
önemli noktadır. Bunlar arasında ilk akla gelen ise esaret gazeteler ve
mecmualarıydı. Mısır’daki esir Türk subayları Seydibeşir’de Tan, Yarın,
Nilüfer, Hilal, Ocak, İzmir, Nasreddin Hoca, Sada, Zincir, Türk Varlığı ve
Esaret Albümü, Seydibeşir’e yakın Kuveysna Kampı’nda Esaret, Tıraş,
Karikatür, Tetebbu, Tan ve Badiye, Tura’da Kafes ve Işık, Zekazik’te Kızıl
Elma ve Garnizon, Kahire’de Kafes ve Heliopolis’te Güvercin olmak
üzere 23 gazete çıkarıyorlardı. Bu gazeteler elle yazılıp, karbon kâğıdı
ile teksir edilmek suretiyle basılıyordu. Gazetelerde ulusal meseleler
başta olmak üzere edebiyat ve tarihle ilgili kısımla da dikkât çekiciydi.
Hindistan-Burma’da Bellary kampında Ajans, Püsküllü Bela, Köpük, Tulu
(Doğuş) ve Kara Günler adlı 5 gazete çıkarılmıştı. Thatmyo Kampı’nda
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da Türk esirleri İrewadi ve Ne Münasebet adlı iki gazete çıkarmaktaydılar.
Civardaki kamplara da gönderilen ve elle çoğaltılan bu gazetelerde şiir,
haber, coğrafi ve sosyal konulardaki yazıların yanında karikatürler de
bulunmaktaydı. Rusya Mlaşovadom’da esirlerin Niyet, Krasnoyarsk da
Kurtuluş isminde bir gazete, ayrıca Türk esirlerin 10 Aralık 1915-1 Mart
1918 tarihlerinde 101. sayıya kadar gelebilen “Vaveyla” isimli bir dergi
de çıkardığı görülmektedir. Tek nüsha halinde basılan derginin kâğıt ve
mürekkep kıtlığı yüzünden çoğaltılamadığı, 12 sayfalık derginin amacının
imkânlar dâhilinde Türk esirlerini eğitmek olduğunu söyler. Dergide
mizahi yazılar, bilmeceler ve bulmacalar, hatta Rus gazetelerinden
çevirilerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Kazan’daki Türk esirlerin Şimal
Yağı ve “Kurultay” adında iki gazete, Ufa’da ise Altay adında bir gazete
çıkarmıştır.
Mısır’daki kamplarda gazete ve dergilerin yanında birçok sosyal
ve kültürel faaliyetler de olmuştur. Musiki ve Koro Çalışmaları, Tiyatro
Faaliyetleri, Resim ve Fotoğrafçılık, Spor, Dil Kursları gibi faaliyetler
esirler için iyi birer uğraşı olmuştur. Hindistan ve Burma’da ise kültürel
faaliyetler ise daha sınırlıydı. Gazetenin yanında en büyük uğraş resim, kâğıt
oyunları ve dominoydu. Rusya ve Sibirya’daki kamplarda Resim, Tiyatro
gibi faaliyetlerin yanı sıra Kresnoyarsk kampında sosyal varlıklardan birisi
de kütüphane idi.
Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle birlikte esirlerin eve dönüş
macerası başlamıştır. Savaştan hemen sonra yurtlarına dönmeyi bekleyen
esir subay ve askerlerimiz durumun öyle olmadığını gördüler. Birçoğu
savaş bittikten sonra da esir kamplarında hayatlarını sürdürdüler.
İngilizler Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’den dolayı esirlerimizin
vatanlarına dönüşünü sürekli ertelemişlerdir. Onurları ve gururları kırılan
Mısır, Burma ve Hindistan’daki kamplarda tutulan savaş esirlerimiz ancak
1920 yılından sonra ülkemize dönmeye başlayacaktır. İngilizler 1920
ve 1921 yılında gemiler aracılığıyla kafileler halinde esirleri bırakmaya
başladılar. İngilizler işgal ettikleri toprakta Osmanlı Devleti’ni de baskı
altına alarak esirlerimizi Anadolu’da devam eden Milli Mücadele’ye karşı
kullanmak istemişlerdir. Buna rağmen birçok subayımız esaretten sonra
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Anadolu’daki Milli Mücadele’ye iştirak etmişlerdir. Fransa’daki kamplarda
ve Korsika’daki kamplarda esirlerimizin serbest bırakılması Çukurova
Bölgesinde devam eden Türk-Fransız muharebelerinden dolayı Fransa ile
20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile nihayete ermiştir.
Avrupa Rusyası’ndaki esirlerimiz 1918 yılında Almanya ile
Rusya arasında imzalanan Brest- Litovsk Antlaşması ile Avrupa’daki,
çeşitli ülkeler kanalıyla Türkiye’ye geri dönmeye başladılar. Sibirya’daki
kamplarda esir olanlar ise o kadar şanslı değildi. Burada bulunanla da
1921 ve 1922 yıllarında ancak esaretten kurtulup, vatanlarına dönecekti.
Hatta Vladivostok’tan çıkan ve 1200 Osmanlı savaş esiri taşıyan Heyamola
adlı gemi Ege açıklarında Midilli yakınlarında Yunanlılar tarafından
durdurulmuştur. İçindeki esirler alınarak İtalya yakınlarındaki Reivana
adasında 10 ay tutulduktan 25 Haziran 1922’de İstanbul’a dönebilmiştir.
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Esaretten dönenler büyük bir hayal kırıklığına uğramışladır. Kimisi
ailesine bulamamış, kimisi de kendisinin yaşadığını ispatlamanın peşine
düşmüştür. Döndükleri zaman ülkenin işgal altında olması, yokluk, fakirlik
ve diğer sosyal nedenlerden dolayı Anadolu’nun içine düştüğü durum
oldukça acıdır. Tüm bunlara rağmen onları en çok üzen ise vefasızlıktır.
Ülkeleri için canları pahasına savaşan, sağlıklarını ve geleceğini yitiren esir
subay ve askerlerimiz vefasızlıktan nasiblerini fazlasıyla almışlardır.
Türk Kızılay Arşivi, Kızılay’ın hizmet verdiği uzun yıllar boyunca
yürüttüğü önemli sorumluluk ve görevler nedeniyle dünyada örneklerine
çok az rastlanabilecek arşiv malzemesinden/belgelerinden oluşan zengin
bir koleksiyona sahiptir. 1868’den günümüze varlığını ve faaliyetlerini
sürdüren bu arşiv, devlet denetiminde olmasına karşın özel arşiv
statüsündedir. Türk Kızılay’ının Ankara Etimesgut’ta hizmet veren
arşivi, kurumun tarihsel arşivi olma özelliğini taşımaktadır. Bu arşivde
belgeler, defterler ve görsel materyal bulunmaktadır. Arşivde Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin şubeleri ve diğer yardım kuruluşları ile ilgili
yazışmalar, esir mektupları ve esir kartları; defterler arasında ise hesap,
yevmiye ve karantina defterleri; görsel materyal arasında da fotoğraflar,
haritalar ve kartpostallar yer almaktadır. Belgeler arasında geçmiş yıllarda
basına da yansıyan ancak üzerinde henüz akademik çalışma veya projelerin
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yapılmadığı esir listeleri, esir kartları ve esir askerlerin çeşitli isteklerini
dile getirdikleri mektuplar dikkati çekmektedir.
Türk Kızılay Arşivi’nde yer alan yaklaşık 50.000 esir kartı, Balkan

Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde esir alınmış Sırp,
Bulgar, Karadağlı, Yunan, Rus, İngiliz, Fransız ve diğer askerlerine ait olup,
yaklaşık 250.000’i de yine çeşitli cephelerde İngiliz, Rus, Fransız, Romen
ve İtalyan kuvvetlerine esir düşmüş Türk asker ve sivillere ait kartlardan
oluşmaktadır. Bu kartlar hem özgün birer arşiv malzemesi olmaları, hem
de içerdikleri farklı bilgiler ile akademik çalışmalarda kullanılması gereken
orijinal bilgi kaynaklarıdır.
1914-1922 yılları arası387* yaklaşık dokuz yıllık süre içerisinde
İngiliz, Rus, Fransız, Romen ve İtalyanlar tarafından esir alınarak farklı
coğrafyalardaki çalışma ve esir kamplarında tutulan asker ve sivillerin
tam sayısı, kayıp asker ve sivillerin akıbetleri, geri dönenler ve kamplarda
şehit olanlarla ilgili sayısal bilgilerin ortaya konulması; bu kartların deşifre
edilmesi, üzerinde yer alan bilgilerin sistematize edilerek bir veri tabanında
toplanması, esirlerle ilgili diğer belgelerle/verilerle bağlantılarının
sağlanarak bilimsel verilerin ortaya konması, tüm esir kartlarındaki
bilgilerin deşifre edilmesi ile mümkün olabilecektir.
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin çeşitli cephelerde
çarpışan insan gücünün yaklaşık 2.850.000 kişi olduğu ve bunların
yaklaşık 2.300.000’nin şehit, yaralı, esir ve kayıp olarak savaş dışı kaldığı
bilinmektedir. Bu kayıplardan yaklaşık 310.000’i esirlerden oluşmaktadır.388
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Rusya, Fransa,
Romanya ve İtalya’ya verdiği esirler ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüş,
özellikle de tarih alanında monograflar, doktora, yüksek lisans tezleri,
ulusal ve uluslararası bildiriler ve makaleler şeklinde çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalarda esir sayıları ile ilgili bilgiler genellikle Genel
Kurmay Başkanlığı ATASE Arşivi, Kızılhaç, İngiltere Savaş Bakanlığı
387

Dünya Savaşı’nın başlamasından Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesi ve esir kamplarının
tahliye edilmesine kadar.
388

Kartlardaki sayı 308.486’dır.
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Arşivi ve Amerikan Savaş Bakanlığı Arşivi’nden elde edilen bilgi ve
belgelere göre yorumlanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış birçok
kaynakta esirlere ilişkin sayısal verilerin birbiriyle ciddi tutarsızlıklar
göstermesi, bu konudaki verilerin yanlış yorumlanmasına, dolayısıyla
yanlış bilgilendirmelere neden olmaktadır. Ancak söz konusu araştırmalar
için Türk Kızılayı’nın esir kart ve esir listelerinden (defter halinde) oluşan
ve eşine az rastlanır özellikteki arşiv fonundan araştırmacıların ve diğer
ilgililerin faydalanması, söz konusu fonun henüz kullanıma açık olmaması
nedeniyle bugüne kadar mümkün olamamıştır. Bu bağlamda hem ulusal
hem de uluslararası platformda özellikle I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’nin insan kaybını ve bu kayıplara bağlı olarak yorumlanabilecek
sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşüm/değişimlerin daha sağlıklı ve güvenilir
verilerle incelenmesi amacıyla Türk Kızılayı’nın özel arşiv malzemesinin
bir an önce gün ışığına çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
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Esir kartlarının deşifre edilmesi ile Türk savaş esirleri ile ilgili
birçok istatistiki veri aracılığıyla sosyal ve ekonomik içerikli çalışmaların
da yapılmasına yardımcı olunabilecektir. Bu özel arşiv malzemesi
sadece ülkemizde değil I. Dünya Savaşı’na dâhil olan diğer ülkelerde de
değerlendirmeye alınarak, özgün ve objektif akademik çalışmaların ortaya
konulmasında da kullanılabilecektir.
Esir kartları ile listelerinin mektuplar ve diğer belgelerle bağlantıları
sağlanarak savaş esirlerinin yaşadıkları sıkıntılar başta olmak üzere, esir
ve çalışma kamplarındaki şartlar, kayıplar, hastalıklar ve kayıp esirler gibi
konularda aydınlatıcı ve özgün akademik çalışmaların yapılabilmesine
olanak sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalar sonucunda Türk Kızılayı Arşivi
hem ulusal hem de uluslararası bilimsel çalışmalarda başvurulacak önemli
bir bilgi merkezi olarak dünya literatüründeki yerini alarak yerli ve yabancı
araştırmacıların ilk elden başvuru kaynaklarına ulaşarak tarihe ışık tutacak
dünyanın sayılı bilgi merkezlerinden biri olma niteliğine kavuşacaktır.
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Esir kartlarından elde edilecek veriler ışığında genel olarak şu
istatistiki bilgiler ortaya çıkarılacaktır:
·

I. Dünya Savaşı ve sonrasında esir alınan Türk asker ve sivillerin sayısı,

·

Esirlerin yıllara ve cephelere göre dağılımı,

·

Esirlerin ülkelere ve kamplara göre dağılımı,

·

Esirlerin yaş gruplarına göre dağılımı,

·

Esirlerin rütbelerine göre dağılımı,

·

Esirlerin birliklerine göre dağılımı,

·

Esirlerin ikamet/doğum yerlerine göre dağılımı,

·

Esirlerin, esir alındıkları yer ve tarihlerine göre dağılımı,

·

Esirlerin sağlık durumlarına göre dağılımı,

·

Esirlerin medeni durumlarına/sosyal durumlarına göre dağılımı,

·

Kamplar arası esir trafiği

Bunun yanı sıra bazı kayıp asker ve sivil esirlerin belirlenmesi
sonucunda kartlar ile esir listeleri ve diğer belgelerle bağlantılarının
sağlanarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına ilişkin çalışmaların yapılması
da sağlanacaktır.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA’DA BULUNAN
TÜRK ESİRLERİ VE ESİR KAMPLARI
Mahmut AKKOR*

I.

Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İngiltere’den sonra en
çok mücadele ettiği devlet Rusya idi. Başta Kafkasya Cephesi
olmak üzere Galiçya Cephesi de dahil birçok kanlı savaş sonunda Rusya,
Osmanlı Devleti’nden binlerce esir almıştır. Alınan esir sayısını savaş
şartlarının zorluğuyla alakalı olarak tek bir kayıtta ve net rakam olarak
maalesef tespit edemiyoruz. Türk esirlerinin sayılarına ilişkin birkaç belge
ve bilgiye göre şöyleydi: Yusuf Akçura’nın raporunda 60.000 - 70.000389,
Rus tarihçi A. M. Şamsutdinov’un belirttiğine göre 65.000’den fazla.390
Rusya Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre 1 Eylül 1917 tarihi itibariyle
Rusya topraklarında bulunan Türk esir sayısı, 64.509’dur.391 1 Mayıs
1918 tarihine gelindiğinde esir sayı 47.614 olarak belirtilmektedir.392 20
* Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kırklareli
/ Türkiye, akkor@klu.edu.tr
389

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura Bey’in
Raporu, Dersaadet, 1335, s. 3.
390

Betül Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında “Azerbaycan Türkleri”nin “Anadolu
Türkleri”ne “Kardaş Kömeği (Yardımı)” ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,
Ankara 2000, s. 149.
391
392

İ.S. Danilenko, Voennıe Usiliya Rossii v Mirovoy Voyne, Moskva, 2001, s. 110.

Vitaliy Vitaliyeviç Poznahirev, Turetskiye Plenniki v voynah Rosiyi 1677-1917, Kursk
2012, s. 8.
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Eylül 1918 tarihi itibariyle 19.000393 olan Türk esir sayısı, Eylül 1919’a
gelindiğinde 10.500’dür394. 1918 yılı içerisinde esir miktarındaki hızlı
düşüşün temel nedeni Bolşevik İhtilalinin ortaya çıkardığı iç karışıklıklardır.
Bir diğer neden olarak Bolşeviklerin başa geçmesi ile Rusya adına savaşın
sona ermesi ve çok düzenli olmasa da esirlerin ülkelerine gönderilmeye
başlanmasıdır.
Rusya’da bulunan Türk esirlerinin sayısı yukarıda belirtildiği üzere
değişkenlik göstermektedir ancak sayının 65.000 civarında olduğunu kabul
edebiliriz. Rusya’da bulunan Türk esirlerine karşılık Anadolu’da tutulan
Rus esirlerinin sayısı, Rusya Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre
19.795’tir.395 Yapılan bir çalışmada Anadolu’da bulunan Rus esirlerinin
sayısı, 10.000-15.000 olarak gösterilmiştir.396
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Türk esirler olarak geçen rakamın tamamı askerlerden oluşmuyordu.
Asker sayısına kıyasla az miktarda da olsa sivil esir vardı. Savaş başlayınca
Rusya’nın çeşitli bölgelerinde çalışan kişiler, şüpheli görülerek yaş fark
etmeksizin tutuklanmıştı. Yaşlı, kadın ve çocuk ayırımı yapmadan tutsak
edilen bu kişiler, tıpkı askerler gibi esir kamplarında tutulmuştur. Rusya’da
yerleşik bulunan siviller haricinde İttihat ve Terakki yönetimine muhalif,
Rusya’da yaşayan bir miktar siyasi mülteci de esaret hayatı yaşamak
durumunda kalmıştı. Moskova’nın güneyinde bulunan Kaluga şehri
uzunca bir süre sivil esirlere ev sahipliği yapmıştı.397
Esirlerin önemli bir kısmı, Kafkasya Cephesinde gerçekleşen
mücadelelerde yakalanmıştı. Esir alınan askerler, öncelikle cephe
karargâhına götürülerek esir kaydı ve sağlık kontrolleri yapılırdı. Ardından
Türkçe bilen bir Rus subayı tarafından sorgulama işlemi başlardı. Esirlerin
adları, lakapları, sınıfları ve ihtisasları üsera defterine kaydedilirdi. İşlemler
393

Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s. 456.

394

Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 457.

395

Danilenko, Voennıe Usiliya Rossii V Mirovoy Voyne, s. 130

396

Oran Arslan, Nebahat, I. Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Rus Savaş Esirleri ve
Bunların İadeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı,
Doktora Tezi, Erzurum, 2003, s. 39.
397

Aslan, Kardaş Kömeği, s. 149.
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tamamlandıktan sonra Rusların Anadolu topraklarında kullandığı en
büyük toplama kampı olan Erzurum’a doğru hareket edilirdi.398 Rusya’nın
Erzurum haricinde kullandığı diğer toplanma merkezleri Tiflis ve Nargin
adası idi.
Sorgulamalar esir olan askerler için pek kolay değildi çünkü kişinin
hayatına dair tüm karar, orada bulunan birkaç kişinin tavrına bağlıydı.
Temmuz 1916’da Erzincan’a bağlı Bundola ovasındaki çatışmalarda esir
düşen Faik Tonguç’un yaşadıkları durumu anlamamız noktasında bize
yardımcı olacaktır:
“Yüzlerce çadırdan ibaret olan bu ağaçlık yerde Kolordunun
ihtiyat tümeni bulunuyormuş. İstanbul’un sütçü Bulgarına benzeyen
kır sakallı zayıf bir adam, haşin bir tavırla ve güzel bir Türkçe ile hitap
ederek, hangi alaydan olduğumu öğrendikten sonra (Ha! demek
eski dostlardansın) dedikten sonra, tam bir Türk şivesiyle (Evvelki
gece Sipikör gediğinde muharebe eden siz miydiniz?) bilmiyorum.
(İstanbul’dan hangi alaylar geldi) bilmiyorum. (Alayınızın
mevcudu ne kadar kaldı) bilmiyorum, ben bir bölük subayıyım,
sorduklarınızı büyük kumandanlar bilir, diyerek adamın karşısında
put gibi duruyordum. Biraz sonra zorla da şerle de söylersin diyerek
huzurundan kovuldum.”399

Sıkıntı, sadece sorgulamayla alakalı değildi. Gece yarısı uykularından
uyandırılan bazı esirler öldürülmek istenmişti. Yaşananlar hakkında bilgi
almak için Binbaşı İbrahim Bey kamp komutanının huzuruna çıkarılmıştı:
“Biz haşmetli Rus Çarının ve Rus ordusunun askerlik şerefine
güvenerek teslim olmuş Türk esirleriyiz. Nitekim haşmetpenah
Padişah efendimizin ve Türk ordusunun askerlik şerefine güvenerek
teslim olmuş bulunan Rus askerleri de vardır. Ve onların hayatları
müemmendir. Amma biraz önce üç beş Rus subayı bizi kurşuna
dizmeye götürüyorlardı, ellerinden zor kurtulduk.”400
398

Başkâtipzade Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım, Der. Ahmet Emin Güven, yay. haz. M.
Bülent Varlık, Ankara 1996, s. 81.
399

Cemil Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların Yurda
Döndürülmeleri Faaliyetleri, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. 30.
400

AhmetGöze, Rusya’da Üç Esaret Yılı, İstanbul 1989, s. 34-37.
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Toplanma Merkezlerinde Türk Esirleri
Sorgulama ve kayıt işlemleri tamamlanan esirler, arabalarla
Erzurum’a sevk edilirdi. Taş bir binada hapishane hücrelerini andıran

odalarda tutulan esirlerin başında Rus askerleri nöbet tutardı. Ortalama 3-5
gün kalındıktan sonra sağlık durumları iyi olanlar Tiflis’e sevk edilirdi.401
Durumu iyi olmayanlar, Sarıkamış Hamamlı Karantina Merkezine ya da
Kars Satılmış Gedik Karantina Merkezine gönderilirdi.
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Hamamlı Karantina Merkezi, Sarıkamış’a 7-8 km uzaklıkta bir
kaplıca böylesiydi. Büyük bir Rus karargâhının bulunduğu bölgede
Temmuz 1916 tarihi itibariyle 100’u aşkın Türk subayı bulunmaktaydı.402
Esirler, ilk geldiklerinde etraftaki boş evlere, binalara ve kaplıca odalarına
yerleştirilmişti. Hastalık riskine karşı herkes yıkanmak zorundaydı.
Yıkanma işlemi bittikten sonra esirler, Rusların verdiği iç çamaşırları ve
kendilerine ait kıyafetlerini giyerlerdi.
Esirlerin bir kısmı etrafı dikenli tellerle çevrili çadırlarda kalıyordu.

Bu alan içerisinde esirlerin kendilerine ait yemekhane ve tuvaletleri
vardı. Kampta sabah ve akşam olmak üzere iki kez sayım yapılırdı. Ara
sıra doğrudan esirlerin adlarının okunması suretiyle de sayım yapıldığı
oluyordu.
Kamp komutanlığını bir Ermeni asker yapmaktaydı. Sağlık işlerinden
sorumlu kişi Polonya kökenliydi. Kamp içerisinde sağlık şartları kötüydü,
çok fazla ölüm olayı yaşanıyordu. En önemli ölüm nedeni tifüstü. Kampta
kimi zaman günlük 35-40 kişinin hayatını kaybettiği oluyordu.403
Hamamlı Karantina Merkezi haricinde Kars’a bağlı Gediksatılmış
köyünde bir tane daha karantina merkezi vardı. Ruslara ait bir askeri
garnizon bu köyde bulunmaktaydı. Esirlerin konaklaması için 20 kadar
yeni baraka yapılmıştı ve bir tane hastane inşa edilmişti. Subaylar ve
erler ayrı ayrı kalmaktaydı. Barakaların yetersiz kaldığı durumlarda köyde
401

Başkâtipzade Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım, s. 82.

402

Mehmet Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, yay. haz. Murat Cebecioğlu, İzmir 1994, s. 8.

403

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 32-33.
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bulunan boş evlerde kullanılmaktaydı.404
Barakaların sıhhi şartları iyi değildi. Esirler, herhangi bir yatak ve
örtü olmaksızın yerlerde ve tahtalar üzerinde yatmaktaydı. Isınmak için
“pıçka” denilen sobalar kullanılıyordu.405 Geceleri dışarı çıkmak yasaktı
ancak parası olanlar nöbetçilere birkaç “kapik” vererek köye gidebilmekte
“larka” denilen dükkanlardan alışveriş yapabilmekteydi. Vakit geçirmek
için subaylar arasında öykü anlatımı yaygındı, şiir okuyanlar da vardı. Kamp
ortamında kumar oynamaya alışan subayların olduğu söyleniyordu.406
Karantina merkezinde askerlerin yanında sivil esirler de vardı.
Sivillerin durumu askerlerden kötüydü. Ağır şartlara dayanamayıp ölenler,
önceden hazırlanmış olan çukurlara gömülüyordu. Gerekli kontroller ve
düzenlemeler yapıldıktan sonra esirler; subaylar ve erler olmak üzere
gruplara ayrılarak esaret süresi geçirecekleri kamplara gönderiliyordu.407
Tiflis, Kafkasya’nın en büyük ve en önemli şehirlerinden biriydi.
Konumu itibariyle Rusya’nın Kafkasya’daki en büyük askeri sevkiyat
noktasıydı, aynı zamanda Türk esirlerinin de tutulduğu merkez kamplardan
bir tanesiydi.
Tiflis’te tutulan esirler, dom408 sistemine göre yerleştirilmişti.
Varansofsky caddesinde bulunan, büyük bir zincirle bağlı iki kanatlı
kapısından içeri girilen bina, birbirine bitişik iki daireden oluşmaktaydı.
Dairenin birisinde esirlerden sorumlu subay diğerinde Türk esirleri
kalıyordu. Esirlerin kaldığı daire caddeye bakıyordu ve girintili çıkıntılı
birçok odası vardı. Odalar boştu ve esirler kuru tahtalar üzerinde kaputlarına
sarılarak yatıyordu. Odaların aydınlatılmasına gaz lambaları kullanılıyordu.
Evin küçük bahçesi istenildiği zaman kullanılabiliyordu. Bahçenin
404

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 34.

405

Mehmet Arif Ölçen, Vetluga Irmağı, yay. haz. Ali Nejat Ölçen, Ankara, 1994, s. 61.

406

Ölçen, Vetluga Irmağı, s. 62.

407

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 36.

408

Rus hükümeti, esirlerin kalmaları için bazı bölgelerde şahıslara ait evleri kiralamıştır.
Esirlerin kiralanan bu evlerde tutulmasına dom sistemi denir. Dom sisteminde evin
kirasını esirler öder.
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köşesinde ay şekilde bir oturma alanı, yanında da bir havuz vardı. Rus
hükümeti tarafından esirlere 50 ruble maaş veriliyordu. Ev işleri ve ihtiyaç
duyulan malzemelerin teminini kumandanın eşi ve baldızı tarafından
idare olunan bir bakkaliyeden temin ediliyordu.409
Esirlerin tek başlarına dışarı çıkması yasaktı ancak muhafız eşliğinde
dışarı çıkılabiliyordu. İbadet konusunda herhangi bir kısıtlama yoktu.
“25 Eylül 1332/1916. Bugün Kurban Bayramı. Akşamdan
ettiğim niyetle sabahleyin kalktım. Bütün kalbim ve ruhum;
niyetimin ilahi saflığıyla titreyen bir dindarlık tevazusu içinde idi.
Abdest aldım… Camî-i şerife gittik. Müezzin, ’Dokuz tekbir ile
iki rekât bayram namazı’ diye hazırdı. Namaza davet ediyordu. Bir
sevinç ve gönül rahatlığı içinde bayram namazını kıldık.”410
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Tifüs teşhisi konulmuş esirler, merkezde bulunan hastanede 5-20
gün arasında kalıyordu. Birkaç binadan oluşan hastaneye gelen esirler,
öncelikle hastane bahçesindeki barakaya alınıyordu. Karantina merkezi
olarak da kullanılan hastanede esirlerin durumuna dikkat ediliyordu.
Temizlenmek için kıyafetleri alınan kişilere pijama tarzında giysiler
veriliyordu. Banyo yapıp temizlendikten sonra verilen kıyafetleri giyilir
ve hastaneye girişi yapılırdı. İsteyenler hastaneye girmeden önce saçlarını
kestirebiliyordu.
Hastanede esirlerin kaldığı bina, uzun ve dikdörtgen şeklinde iki
salondan oluşuyordu. Bir salondan diğerine duvar üzerinde bulunan
kapıdan geçiliyordu. Hastanenin aydınlatılması elektrikle yapılıyordu.
Hastabakıcıların tamamı kadındı. Kadınlara şefkat hemşiresi manasına
gelen “şiştere” diyorlardı.411
Tiflis’te tutulan esirlere yardım cemiyetlerinden ya da uluslararası
teşkilatlardan herhangi bir yardım gelmemişti. Bölgedeki esirlerden Bitlis
polis teşkilatına mensup olanlara Dâhiliye Nezareti’nce para gönderilmesi
409

Mustafa Fevzi Taşer, Cepheden Cepheye Esaretten Esarete, yay. haz. Yrd. Doç. Dr. Eftal
Şükrü Batmaz, Ankara 2000, s. 44-45.
410

Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, s. 16.

411

Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, s. 10-11.
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kararlaştırılmış412 ve ilgi yardım posta yoluyla gönderilmişti.413
Cephelerden alınan esirler haricinde Tiflis’te sivil Türk esirleri de
vardı. Çoğunluğu yaşlı kişilerden oluşan esirlerin hepsi erkekti. Gerekli
kayıt işlemleri yapıldıktan sonra siviller, vagonlara bindirilerek yola devam
ediyorlardı.414
Rusya’nın Kafkasya coğrafyasındaki en büyük toplama kampı, Nargin
adasıydı. Esirlerin Rusya ve Sibirya içlerine sevk edilmeden önce kaldıkları
son kamptı. Kamp, yola devam eden esirler için kısa süreli bekleme yeriydi
ancak uzun süre kalanlar da olmuştu. Kalanlar, çoğunlukla küçük rütbeli
askerler ve erler idi. Subaylar, firar edebilir endişesiyle Sibirya’nın iç
kısımlarına gönderiliyordu.
Nargin adası, Bakü’nün Hazar denizine açılan körfezinin hemen
karşı kıyısında bulunan bir adadır. Ada, yaklaşık 1 km2 ’lik bir yüzölçümüne
sahiptir. Su kaynağı ve bitki örtüsü bulunmayan ada, savaştan önce
Rusya’nın ağır suçlula rı tuttuğu bir hapishane olarak kullanılıyordu.
Adada çok miktarda yılan vardı bu yüzden “Yılan Adası” olarak da
adlandırılıyordu. Türk esirlerce buraya “Cehennem Adası” adı verilmişti.
1915 yılı baharında adanın savaş esirleri için kamp olarak
kullanılması kararlaştırılmıştır. Her birinde 125 esirin kalabileceği iki
katlı 40 tahta baraka inşa edilir. Toplamda 10.000 esirin kalabileceği bir
düzenleme yapılır. Barakalar, tahtadan yapılmıştı ve dış etkilere karşı son
derece dayanıksızdı. Şiddetli rüzgârlarda camlar kırılmış ve tüm soğuk
hava koğuşlara dolmuştu. Soğuğun etkisini kırmak isteyen esirler, camlara
kâğıt ve bez parçaları sıkıştırmıştır.
Adaya ilk gelenlere içi saman dolu şilteler verilmişti. Yatak, yorgan,
yastık vs. yoktu hatta sonradan gelenlere şilte dahi verilmemişti, doğrudan
kuru tahta üzerinde yatıyorlardı. Bazı zamanlarda yoğunluktan dolayı
barakaların içlerinde yer kalmamıştı. Barakalar arasına çadır kurulmuş ve
buralarda kalınmıştır.
412

BOA, DH.EUM.MH., 113/72.

413

BOA, DH.EUM.MH., 258/80.
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Hüsamettin Tuğaç, Bir Neslin Dramı, İstanbul 1975, s. 21-22.
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Kampın yemekhanesi ve çamaşırhanesi yoktu. Yemekler, mecburen
yatılan yerde yenmek zorundaydı. Düzenli ilaçlama olmadığı için kamp
şartları sağlık yönünden iyi değildi.415
Esirlerin kendileri ait çok fazla eşyası yoktu. Yaşanılan alanın sağlık
şartları da kötü olunca, esirler arasında bit salgını yaşandı. Yeterli kıyafet
olmadığı için var olan eşyaların havalandırılması yolu denenmiş ancak
başarılı olunamamıştır.416
Kızılhaç heyeti, savaşın tarafı olan tüm devletlere ziyaretler
gerçekleştirmişti. Rusya’daki esir kampları da bu heyet tarafından ziyaret
edilmişti.417 Ziyaret sırasında kampta kalan Türk esirlerinden Mülazım
Ahmet Efendi, kamp şartlarını anlatmış ve kendilerine yapılan kötü
muameleyi Kızılhaç heyetine şikayet etmiştir. Heyet gittikten sonra,
yapmış olduğu şikayet nedeniyle Mülazım Ahmet Efendi, katıksız 40 gün
hücre hapsi cezası almıştır.418
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Adada esirlerin kullanabileceği iki adet tuvalet vardı. Deniz
kenarında son derece pis, duvarı ve çatısı olmayan bu tuvaletleri özellikle
geceleri kullanmak son derece tehlikeliydi çünkü denize düşme riski
vardı. Geceleri ve kuvvetli rüzgarlarda bu tuvaletleri kullanamayanlar,
barakaların içinde ve kenarında bulunan fıçıları kullanıyordu. Bu da kamp
içerisinde ilave pislik ve koku anlamına geliyordu.

Kampta içme suyu sıkıntısı vardı. Su, Bakü’den getiriliyordu. Suyun
dağıtımı sırasında güçlükler yaşanabiliyordu bu sebeple günlerce su
içemeyenler olabiliyordu. Kampta 400 kişinin bakınabileceği bir hastane
vardı ancak yeterli sağlık hizmeti sunulamadığından tedavilerle esir
doktorlar ilgilenmek durumunda kalıyordu. Kamp koşullarının verdiği
olumsuzluklar ölüm olayları anormal derecede arttırınca kamp yönetimi,
415
416

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 89-90.

Yücel Yanıkdağ, “Ottoman Prisoners of War in Russia”, Journal of Contemporary
History, Vol. 34, No. 1, (Jan., 1999), s. 73.
417

Comite International De La Croix-Rouge, Rapport De MM. F. Thormeyer et Dr. F.
Ferriere junr, sur leurs visites aux camps de prisonniers en Russie, Mars 1916.
418

Göze, Rusya’da Üç Esaret Yılı, s. 68-70.
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esirleri başka bölgelere sevk ederek bu sorundan kurtulmaya çalışmıştı.419
Nargin adasından İstanbul’daki yetkililere yazılan 7 Mayıs 1915
tarihli bir mektupta; kamp koşullarının ağırlığı, kampın bulunduğu
bölgedeki havanın sıcak olduğu, yoğunluk nedeniyle barakalarda 240
kişi yatıldığı, içtikleri suyun çok kötü olduğu ve kendilerine yardımda
bulunulması talep ediliyordu.420

Nargin adası, sadece Türk esirleri ev sahipliği yapmıyordu. Adada
Alman, Avusturya-Macaristan ve Bulgar kökenli esirler de kalmıştı. Bu
milletlere ait esir sayıları hiçbir zaman Türk esirlerinden fazla olmamıştı.
Çeşitli dönemlerde adada 3000-6000 arasında Türk esirinin kalmıştı.421
Nargin adasından ayrı olarak Bakü merkezde Hazar denizi kıyısında
tüm masrafları Hacı Zeynelabidin Tagiyev tarafından karşılanan bir
hapishanede sivil esirler kalmıştı. Hapishanenin şartları Nargin adasına
kıyasla oldukça iyiydi.422 Esirlere yardımcı olan bir diğer kişi Ayşe Hanım
adlı zengin bir Azeri hanımefendiydi. Özellikle Nargin adasındaki esirlere
yardımda bulunan Ayşe Hanım, belirli aralıklarla kampa gider, esirlere
para ve kıyafet yardımında bulunurdu.423
419

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 90-92.

420

Cepheden Mektuplar, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, 1999, s. 119.

421

Kutlu, I. Dünya Savaşında Rusya’daki Türk Savaş Esirleri, s. 91.

422

Aslan, Kardaş Kömeği, s. 157.

423

Göze, Rusya’da Üç Esaret Yılı, s. 71.
Rusya’nın çeşitli bölgelerinde esirlere yardım amaçlı birçok cemiyet kurulmuştu.
Esirlere maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışan cemiyetlerin adları şöyleydi:
Moskova Milli Şurası Huzurunda Türk Esirlerine Yardım Komitesi, 2) Simbir
Vilayeti Müslümanları Şurası Türk Esirlerine Muavenet Komisyonu, 3) Simbir
Vilayeti Türk Esirlerine Yardım Kadınlar Cemiyeti, 4) Tombof Müslüman Cemiyet-i
Hayriyesi, 5) Ufa’da Türk Esirlerine Yardım Komitesi, 6) Kazan’da Türk Esirlerine
Muavenet Cemiyeti, 7) Saritin’de Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Nezaretinde Yardım
Komisyonu, 8) Kostroma’da Türk Esirlerine Yardım Komitesi, 9) Orenburg Müslüman
Komiserliği Huzurunda Esir Türklere Yardım Komitesi, 10) Tümen’de Müslüman
Esirlere Yardım Şubesi, 11) Tobolsk’da Müslüman Esirlere Yardım Cemiyeti, 12) Penza
Vilayeti Müslümanları Milli Şurası Huzurunda Türk Esirlere Muavenet Komisyonu, 13)
Ekaterinburg’da Türk Esirlerine Yardım Komisyonu, 14) Çelyabinsk’te Türk Esirlerine
Yardım Komisyonu, 15) Nijninovgorod’da Türk Esirlerine Yardım Cemiyeti, 16)
Astarhan’da Türk Esirlerine Muavenet Komitesi (Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura
Bey’in Raporu, s. 28-29)
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Tiflis’te olduğu gibi Nargin adasında da sivil esirler vardı. Askerlik
ve savaşla hiçbir alakası olmayan bu kişiler, savaş esirlerinden farksız aynı
muameleyi görüyordu. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Erzincan
Temsilcisi Abdulmabut Bey, Bakü’deki merkeze gönderdiği telgrafında bu
konuya değinmişti424:
“Nargin Adası’nda ve Tiflis’teki hapishanede külli miktarda

Türk esiri var ki, ne bu muharebede askerlikte bulunmuşlar,
ne kabaklarda(önce). Lakin Rus koşunları(birlikleri) Türkiye

toprağına sokuldukta, yalan danışlar ve provakatiya neticesi olarak
hapsedilmişlerdir. Bunların arasında 90 yaşında kişiler dahi vardır.
Ben telgraf ile Kafkasya Komisarlığı Sadrı’na ve Doktor Sultanov’a

müracaatla asker olmayan Türk esirlerinin bırakılmaları hakkında

teşebbüste bulunmalarını istida etmiştim. Atalar ve kardaşlar, fitne
ve yalan danış kurbanı olan bu zavallıların müdafaa ve muhafazasına
ses kaldırın”
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Türk Ordusu, 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü’ye girdi.425 Bu durum
aynı zamanda Nargin adasında esaret yaşayanların özgürlüğüne kavuşması
anlamına geliyordu.
Nargin adası, Türk esirlerinin Kafkasya’da kaldıkları son nokta
idi. Nargin adasından sonra kalacakları asıl kamplara doğru trenlerle
hareket eden esirler uzun bir yolculuk yapacaklardı. Tepluşki adı verilen
vagonlarda yolculuk yapmak pek konforlu değildi. Vagonun iki tarafında
ranza tarzında iki tahta sıra uzanmaktaydı. Isınma, vagonun ortasındaki
büyük demir soba ile sağlanıyordu. İçerisi dışarıdan çok farklı değildi
çünkü yakacak sorunu vardı. Soğuk vagonlarla aylarca süren yolculuklar,
hastalıklara davetiye çıkarıyordu.
Vagonun bir köşesine tuvalet ihtiyacının karşılanması için bir kova
konulmuştu. Temizlenememekten kaynaklanan sorunları azaltmak için
esirler, tuvalet için konulan bu kovada sıra ile çamaşırlarını yıkarlardı.
Vagon penceresinden dışarı sarkıtarak çamaşırları kurutmaya çalışmak,
424

Betül Aslan, “I. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda Türk Esirler”, Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 42, Erzurum 2010, s. 289-290.
425

Musa Gasimov, “Bakü’nün Kurtarılması Uğruna Türk Diplomasisinin Mücadelesi:
1918 Yılı”, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel, Cilt: 7, S 1, İlkbahar 2001, s. 43.
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-30 dereceyi bulan soğuklarda son derece zordu.426
Esirlerin bu soğuk vagonlarda karşılaştığı başka güçlükler de vardı.
Örneğin, Moskova yakınlarında trenler dolusu Türk esiri, karantina olduğu

gerekçesiyle kilitli vagonlarda haftalarca aç ve susuz bırakılır. Dışarı
çıkamayan esirlerin çoğu açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan hayatını
kaybeder. Yaşanan bu vahim hadise, Ruski Slova gazetesi tarafından
sayfalarına taşınmıştı.427
Esirler; aç, susuz ve yakacak odun olmaksızın vagonlarda sadece
Moskova bölgesinde tutulmamıştı. Sibirya’ya giden vagonlarda da benzer
durumlar yaşanmıştı. Soğuktan donarak ölen kişiler, tren durduğunda
vagonlardan alınarak defnedilmekteydi.428
Esirlerin kamplara taşınmasında en çok trenler kullanılmıştı. Tren
yolunun bulunmadığı bölgelerde mevsime de uygun olarak çoğu zaman
kızaklardan istifade edilmişti.429

Türk Esirlerinin Tutulduğu Kamplar
Türk esirleri, Rusya topraklarında irili ufaklı birçok kampta
tutulmuştu. Tam rakam bilinmemekle birlikte elde edilen bilgilere göre
esirler, 103 farklı şehirde esaret yaşamıştı. Şehirler içerisinde en kalabalık
grup, Moskova’da kalanlardı. 1 Ocak 1916’da Moskova bölgesinde 9
rütbeli, 3.076 er bulunmaktaydı. En az esir; 1 askerin tutulduğu Kamçatka
eyaletindeki Petropavlovsk şehriydi.430
Rus hükümeti esirleri şehir merkezlerinden uzak yerlerde tutmak
istiyordu ancak esir sayısının fazla oluşu ve yeterli sayıda kışlanın
426

İhsan Latif, Bir Serencam-ı Harp, Sadeleştiren: Burhan Göksel, Ankara, 1988, s. 11.

427

Tuğaç, Bir Neslin Dramı, s. 27.
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Alfina Sibgatullina, “Jutkuyu Kartinu Predastavlyayut Plennıe Turki (Materiyalı
Rosiskoy pressı 1914-1916 godov. Turetskih Voennoplennıh)”, KaradenizBlack Sea-Çornoye More, s. 12. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/
view/5000046995/5000044290
429
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Taşer, Cepheden Cepheye Esaretten Esarete, s. 58-60.

Surjikova.N.V., Voennıy Plen v Rossiyskoy Prosvintii 1914-1922, Yekaterinburg, 2015,
s. 551-555.
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bulunmayışı bu kararın değiştirilmesine neden oldu. Rus hükümeti,
sadece Türk esirlerini değil elinde bulunan tüm esirler için en güvenli
bölge olarak gördüğü Sibirya’ya ağırlık vermişti. Rusya’nın elinde bulunan
esirlerin büyük kısmı Omsk ve İrkutsk eyaletlerine yerleştirilmişti.431
Esirlerin tutulduğu kamplardan bazıları şunlardır: Kozohova
Karantina Kampı, Varnavino, Vetluga, Arhangelsk, Makaryef, Kaluga,
Uralsk, Krasnoyarsk, Samara, Tomsk, İrkutsk, Troyskosavsk (Kahta), İrbit,
Çita, Barnaul, Kazan, Simbirsk ve Ufa. Adı geçen bu kamplardan elbette çok
daha fazlası vardır ancak her kamp hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz.
Esaret hayatı yaşanan kamplardan bazılarını ayrıntılı incelemeye çalışacağız.

Kozohova Karantina Kampı
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Kozohova, Moskova’da bulunan bir karantina kampıydı. Trenlerle
Moskova’ya ulaşan esirlerin kamplara dağıtılmadan önce tutuldukları
son noktaydı. Esirlerin kaldığı barakaların camları açık renkte ve perde
yoktu. Kampta gezinti yapmaya uygun geniş bir bahçe vardı. Rütbelere
göre gruplara ayrılarak kalan esirler arasında er, binbaşı, yarbay ve albay
rütbesinden askerler vardı.432
Kampta Türk esirleri ile birlikte Alman, Avusturya ve Bulgar esirleri
de vardı. Kampa ulaşan esirler, ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçerdi.
Sağlık durumu iyi olanlar, kalacakları barakalara gönderilirdi. Erler ile
subayların kaldığı barakalar farklı türdeydi. Erlerin kaldığı baraklar dardı
ancak subayların ki çifte yapılmış uzun şekildeydi.
Kampın sağlık şartları çok iyi değildi. Dışarı ile irtibat kurarak
durumlarını iyileştirmelerine de müsaade edilmiyordu. Moskova’da
bulunan Müslüman ahali ile görüşmeleri yasaklanmıştı. Kamp içerisinde
bir yemekhane olmasına rağmen yemek konusu esirler için büyük sorundu.
Sorunun kaynağı esirlerin maddi olarak kötü durumda olmasından
kaynaklanıyordu. Yemek ücreti, 22 kapikti ancak birçok kişinin parası
olmadığı için genellikle peynir ve ekmek yenmek zorunda kalınıyordu.433
431

Sibgatullina, Jutkuyu Kartinu Predastavlyayut Plennıe Turki, s. 18.
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Başkâtipzade Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım, s. 85.
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Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, s. 24.
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Sınırlı miktarda olmak birlikte esirlere İsveç Konsolosluğu, İsveç
Kızılhaç’ı ve İspanya temsilciliğinden yardım yapılmıştı. Tatar kökenli
Ayaz İshaki ve Raşit Ahundov, Moskova Askeri Dairesine müracaat ederek
“esirlere yardım kampanyası” yapmak için izin almışlardı. Ayaz İshaki
idaresindeki İl gazetesi, Türk esirlerine yardım organizasyonunda Rusya
genelindeki en önemli merkez konumundaydı.434
Rusya’da bulunan Türk esirleri için Amerika ve Danimarka’nın da
yardım girişimleri vardı. Amerikalı yardım kuruluşları Türk esirlerine
dağıtılmak üzere 40.000 battaniye toplamayı hedefliyordu ve çoktan
26.000’ini hazırlamışlardı.435
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin girişimleri ile Danimarka
Kızılhaç’ın aracılığında Rusya’da bulunan Türk esirlerine kıyafet ve bot
gönderilmesi planlanmıştı. Danimarka Kızılhaç’ı ülkesindeki resmi
organlarla görüşmüş ve malzemelerin kendilerine ulaştırılması durumunda
aracılık yapabileceklerini belirtmişti.436
Esir olmanın verdiği baskı ve dönemin şartları altında Türk subayları
arasında siyasi tartışmalar yaşanıyordu. Türk-Arap milliyetçiliği önemli
tartışma konularında biriydi. İngilizlerin Osmanlı ordusunda görevliyken
esir alınan Arap kökenli subayları Arabistan’da kullanmak istemesi gruplar
arasındaki tartışmaları körüklemekteydi.437

Varnavino Kampı
Varnavino, Moskova’nın 350 km kuzeydoğusunda Vetluga ırmağının
batı kıyısında Nijniy Novgorod eyaleti sınırları içerisinde kuzey kesimi
ormanla kaplı küçük bir kasabadır.
Esirler, rütbeleri dikkate alınarak kasaba içerisinde farklı evlere
434

Niyaz Subayet, “Osmanlı Esirleri Rusya’da”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Aktaran:
Tuğrul Okta, S 19, Kasım 1996, s. 10-11.
435
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FO 383/335/212596, Clothing and Boots for Turkish Prisoners in Russia, 7 Nov
1917.
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Taşer, Cepheden Cepheye Esaretten Esarete, s. 52-62.
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yerleştirilmişti. Varnavino kasabasında esirler “dom” sistemine göre
kalmaktaydı. Kasabaya gelen bir yarbay ve altı binbaşı yapılan ilk
yoklamadan sonra kasabanın merkezindeki Kostrama caddesinde bulunan
ve esir subaylar için bir Rus albayından kiralanan eve yerleştirildiler. Bu
eve yakın başka bir evde bu kafileden önce gelmiş 30 - 40 Türk subayı daha
bulunmaktaydı. Yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerden oluşan diğer kafile ise
bu binanın 500 m kadar doğusunda bulunan başka bir eve yerleştirilmişti.
Son katılanlarla birlikte Varnavino’da bulunan Türk esirlerinin sayısı
90’ı aşmıştı. Kasabada Türk esirlerinden ayrı olarak Alman esirleri de
kalmaktaydı.
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Bu son kafilenin kaldığı ev iki katlıydı ve birinci katında ev sahibi
oturmaktaydı. İkinci kat, esir subaylar için tahsis edilmiş olup evin tavan
arasında bulunan iki odası ise erlere ayrılmıştı. Esir subayların kaldığı ikinci
kat, caddeyi gören geniş pencereli iki büyük oda, dar bir koridor, yemek
odası ve mutfaktan oluşmaktaydı. Tahta ranzalar üzerinde yerleştirilmiş
ot yataklar, esirler tarafından aynı zamanda sandalye vazifesi görüyordu.
Evin bahçesi herkesin kullanımına açıktı ve bir sınırlama yoktu.
Esirler, tıpkı kendi ordularında görev yapıyorlar gibi değerlendirilmekte
ve maaş almaktaydılar. Esaret öncesi aldıkları maaşlar dikkate alınarak
rütbelere göre değişen oranlarda ödeme yapılmaktaydı.
Yanlarına verilen bir Rus muhafız vasıtasıyla esirlerin kasabayı
gezmesi ve alışveriş yapması mümkündü. Aynı zamanda evin sahibi olan
aile de esirlerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı olmaktaydı.
Esirler, yiyecek konusunda kış aylarında fiyatların artmasından dolayı
büyük sıkıntılar yaşamışlardı. Özelikle Bolşevik ihtilalinden sonra yaşanan
kargaşa döneminde birçok kişi açlık nedeniyle hastalanmış hatta hayatını
kaybedenler olmuştu.
Kasabanın doğusunda bulunan hastanede hasta olan esirlerin
tedavisi yapılmaktaydı. Esirler arasında bulunan bir Türk doktoru, hasta

olan esirlerle ilgileniyor ve hatta gerektiğinde hastaneye kadar onlara
eşlik ediyordu. Kasaba, nehir kıyısında bulunduğundan dolayı çok fazla
sivrisinek vardı ancak sıtma hastalığı görülmemişti. Hastaneye gelen hasta
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sayısı, günlük 100 - 200 kişi civarındaydı.
Esirlerin hepsini bir yerde toplamak amacıyla bir bina kışla olarak
ayarlanmıştı ancak burada kalacak kişi sayısı düşünüldüğünde bina çok

küçüktü. Ahşap olan binanın bir de küçük avlusu vardı. Avluyu çevreleyen
tahta perde dışarının gözükmesini engellediği gibi esirlerin dışarıya
çıkmasını da engelliyordu. Avlunun güney tarafındaki kapısında sürekli
bir nöbetçi bekliyordu.
Kışlanın içi esirlerin kalabileceği büyüklükteydi ancak fazladan
odası yoktu. Yer sorunu nedeniyle yemekler, yatakların üzerinde
yenmek zorundaydı. Odaların ısıtılmasında “becguri” denilen sobalar
kullanılıyordu.
Esirlerden bir tanesi soğuk ve açlıktan dolayı rahatsızlanır ancak
iyileşemeyerek burada vefat eder. Kilise bahçesinin bir kenarına 25
ruble ödenerek kazdırılan mezara defnedilir. Cenazenin, mezara kadar
taşınmasına iki manga Rus askeri ile komutan katılmıştı. Hastalık
yüzünden vefat eden başka bir subay, aynı şekilde kilise bahçesinde
defnedilmiştir. Esirler arasında toplam üç ölüm vakası görülmüştü. Esirler
arasında tutsaklığın vermiş olduğu stres dolayısıyla sinir krizi geçirenler
de olmuştu. Ciddi boyutta sorun yaşayanlar tedavilerinin yapılabilmesi
için Moskova’ya gönderilmiştir.
Esirler, vakit geçirmek için kendilerine çeşitli uğraşılar bulmaya
çalışıyorlardı. Bir tanesi kendi yaptığı udla kampta konser vermişti. Belirli
bir alanda uzmanlığı olanlar eğitim amaçlı diğerlerine ders veriyordu.
Vakit geçirmek için en çok ilgi duyulan alan, tavla oynamaktı. Çok sık
olmamakla birlikte kampa gazete geliyordu. Türk İli Türk Dili, kampa
gelen yegâne gazete idi. Kasabada bulunan sinema, esirlerin nadiren tercih
ettiği bir etkinlikti.
İbadet konusunda herhangi bir kısıtlama yoktu. Topluca ibadet
ettiklerinden kendileri için bir yer ayarlanmasını istemişlerdi. Kilise’de
kendileri için bir yer ayrılmasını talep etmişler ancak kabul görmemişti.
İsteyenler Ramazan ayında oruçlarını tutabiliyordu.
31 Ocak 1918 tarihinde kampta bulunan esirlerden 13’ü “Kadın
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Hapishanesi” alarak adlandırılan binaya yerleştirilmişti. Binanın odaları
küçüktü ancak caddeye bakan güzel bir manzarası vardı. Binaya iki kanatlı
kapıdan girilmekteydi. Sağ tarafta pencereleri caddeye bakan dört oda
vardı. Koridorun solunda iki oda ve bir tuvalet bulunmaktaydı. Esirlerden
sorumlu olan kişi, ailesiyle birlikte bu binada kalıyordu. Binanın arka
tarafında içerisinde esirlerin de kullanabileceği bir hamam bulunan bahçe
vardı.
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İtilaf Devletleri’nin elinde bulunan Türk esirlerine yardım etmek
amacıyla kurulan ve merkezi Stockholm’da bulunan “Tutsak Türklere
Yardım Komisyonu”, Varnavino kampında bulunan esirlere de yardım
etmişti. Esirlere yardım etmek isteyen Moskova merkezli “İslam
Tatar Partisi” bir yardım müracaatında bulunulmuştu. İlk başta kamp
komutanınca kabul görmeyen bu girişime daha sonrasında izin verilmişti.
Kamptaki esirlere yardım eden bir diğer kuruluş Hilal-i Ahmer olmuştu.
Hilal-i Ahmer tarafından her bir kişi için 50 ruble para ve kıyafet yardımı
yapılmıştı.438
Moskova’da bulunan Yusuf Akçura, Mart 1918’de Yakup Kemali
ve Şemsettin Kazan’ı Varnavino’ya gönderdi. Bu ziyaret sırasında esirlere
100’er ruble para ile çeşitli kitap ve hediyeler dağıtıldı.439

Vetluga Kampı
Moskova’nın 400 km kuzeydoğusunda Nijniy Novgorod eyaletine bağlı
bir kasaba olan Vetluga, Türk esirlerinin kaldığı bölgelerden bir tanesiydi.
Kasabada, Türk esirlerinden başka Alman esirler de vardı. Kış şartları
altında kampa gelen esirler, önce tren sonrasında kızak kullanmışlardı.
Geniş bir ova üzerinde kurulu olan kasaba, son derece düz bir arazide ve
geniş caddeleri vardı. Dom sistemine göre yerleştirilen esirlerin kamp
komutanlığını Binbaşı Layistan yapmaktaydı. Esirlerin konakladığı evler,
nehir kıyısında sıralanmıştı. Evlere verilen isimler: Domçirkina, Varansofsky,
Zabiliskikdom, Malaşavodom (Proşova) ve Lebedov’dur.
438
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Domçirkina’da subaylar kalmaktaydı. Evde küçük bir mutfak,
muhafız odası ve yatakhane vardı. Esirler, içerisi ot dolu tek kişilik
yataklarda yatmaktaydı. Muhafız eşliğinde sokağa çıkılabiliyor ve istenirse
diğer evlerdeki esirlerle görüşülebiliyordu. Suç işlenirse cezai işlem
vardı, o da kamp dışına çıkışların engellenmesi şeklindeydi. Gerekli
görülürse esirlere uygulanan bir diğer yasak, Müslüman tüccarlarla
görüştürülmemeleriydi. Rusya’nın cephelerdeki durumuna bağlı olarak
esirler üzerindeki baskı artmakta ve azalmaktaydı.
Kampta vakit geçirmek için lisan eğitimi yapılmakta, tavla ve domino
oynanmaktaydı. Bir tane keman, istendiğinde kullanılabilmekteydi. Rusça,
Fransızca ve Almanca öğrenmeye çalışanlar vardı ancak dil eğitiminden
uzak duranlar da yok değildi.
Çamaşırların yıkanmasını esirler kendileri yapmıyordu. Kampa
yakın bir evde kalan bir kadına rica edilmişti ve ücreti karşılığında
çamaşırlar bu kişiye yıkattırılmaktaydı.
Kasabada diğer esirlerin de kullanabildiği bir hastane vardı. Hastane
her gün hizmet veriyordu ve isteyen kullanabiliyordu. Bazı esirler sırf
dışarı çıkmak için hasta olduğunu söyleyip hastaneye gitmekteydi. Esirler
arasında en yaygın görülen rahatsızlık, iklimin etkisiyle ortaya çıkan göz
hastalığıydı. Dışarı çıkmak için kullanılan bir diğer yöntem, muhafızlık
yapan Rus askerlerine sigara ve para vermekti.
Kamp komutanı sakıncalı görülmeyen kitap ve gazetelerin
okunmasına müsaade etmişti fakat yine de bir sınırlama vardı. Kazan’da
çıkan Yıldız gazetesine aboneliğe izin vardı ancak Tatarca yazılan bu
gazetenin anlaşılması mümkün değildi. Kamp yönetimine yapılan yoğun
istekler sonucunda Kırım’da yayınlanan İsmail Gaspıralı’nın sahibi olduğu
Tercüman gazetesine üyelik yapılabilmişti.440
Varansofsky’de çoğunlukla genç esirler kalıyordu. Ev, geniş bir
meydanın sonunda çarşının kenarında bulunuyordu. Meydanın arkasında
kasabanın en büyük kilisesi, sağında dükkânlar ve solunda bir sinema vardı.
440
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Yağlı boya ile boyanmış yüksek bir tavanı olan ev, son derece ferahtı.
İki salon ve bir yatakhane vardı. Yatakhaneye 20-25 metre uzunluğunda
bir koridordan gidiliyordu. Yatakhanenin pencereleri hem caddeye hem de
meydana bakıyordu.
Evin önünde sürekli bekleyen Rus muhafızlar vardı. Kampta disiplin
vardı ancak izin almak koşuluyla evin önündeki caddeye çıkmaya ve diğer
evlerde kalan esirleri ziyaret etmeye müsaade edilmişti. Çok sık olmasa da
Vetluga nehrinde yüzme izni dahi alınabiliyordu.
Kamp yönetimi, kimi zaman düzensiz de olsa esirlere aylık maaş
ödemesi yapıyordu. Binbaşı rütbesine kadar olanlar için 50 ruble, binbaşı
ve üstü rütbelere 75 ruble ödenmekteydi. Osmanlı parası olarak bu
maaşların karşılığı 5 ve 7, 5 liraydı.
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Yemekler, kamp idaresi tarafından tedarik ediliyordu ancak
isteyenler dışarıdan yiyecek alabilirdi. Balık çorbası, en çok çıkan yemekti.
Et, pahalı olduğu için yemeklerde fazla kullanılmıyordu.
Kampta bulunan esirlere yardım eden şahıs ve dernekler vardı:
İsveç Kızılhaç’ı, Moskova’da kurulan Müslüman Esirlere Yardım Komitesi,
Hilal-i Ahmer adına Yusuf Akçura ve Alman cemaatinden Gali Baniye.
Bolşevik ihtilali sonrası esirlerin serbest bırakılacağı söylenmişti
fakat tam tersi olmuş ve şartlar ağırlaşmıştır. Sivil halkın ve askerlerin
taşkınlık yapmasından çekildiğinden esirler, bulundukları evlerden
alınarak bira fabrikasına yerleştirilmiştir. Sayıları yüzü bulan esirler,
sağlıksız koşullarda yaşaman durumunda kalmıştır. Bazıları kötü koşullar
nedeniyle rahatsızlanmıştı.
Osmanlı Devleti topraklarında bulunan Rus esirlerine iyi muamele
yapıldığı haberlerinin gelmesi Rusya topraklarında yaşayan esirlerin de
rahat etmesini sağlamıştır. İhtilal sonrası doğrudan serbest bırakılan
esirler de olmuştur.441
Zabiliskidom, Vetluga bölgesindeki evler içerisinde en sıkı disiplinin
uygulandığı kamptı. Kalın bahçe duvarlarıyla çevrili olan evin zemini
441
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tahta kaplıydı. Evden dışarı çıkmak yasaktı. Alınan izinle en fazla bahçede
gezinilebiliyordu. Kurallara uymadığı için ceza alan kişiler Malaşovadom
(Proşova) kampına gönderiliyordu.442
Malaşovadom, dört yol ağzında demir parmaklıklı pencereleri olan
dar ve basık bir yapıydı. Evin küçük bir bahçesi vardı.
Kampta yaşayan esirler, elle yazılan ve karbon kağıdı ile çoğaltılan bir
gazete çıkartmaktaydı. Adı “Niyet” olan gazete iki sayfa olarak haftada bir
basılıyordu. Gazetede çıkan yazılar, konunun önemine göre sıraya konuluyordu.
Gazeteye diğer kamplarda bulunan esirlerin gönderdiği yazılar da basılıyordu.
Örneğin Zabiliskidom kampında askerlik, spor, tarım, hukuk ve çocuk eğitimi
gibi konularda yapılan konuşma özetleri gazete basılabiliyordu. 5. sayıdan
sonra gazete sayfa sayısı 6’ya çıkarıldı. Gazetenin yazı işleri müdürlüğünü
Mehmet Asaf yürütüyordu. Mehmet Asaf, Malaşovadom’da kaldığı süre
zarfında 25 sayı çıkarmıştı. Malaşovadom’dan Domçirnika’ya gönderilen
Mehmet Asaf, gazeteyi 37. sayıya kadar çıkartmaya devam etmişti.443
Vetluga’da bulunan bir diğer kamp, Lebedov’du. Ev, kasabanın
hemen kuzeydoğusunda bir tepe üzerindeydi. Ev, iki katlıydı. Birinci katta
emir erleri ve muhafızlar, ikinci katta ise Türk subayları kalıyordu. Evin
bahçe duvarı bir adam boyu yüksekliğinde demir parmaklıklarla çevriliydi.
Kurmay binbaşından teğmene kadar 25 farklı rütbeden Türk
subayının kaldığı bu ev, Vetluga’daki esir kampları arasında kıdemce en
yüksek olanıydı. Subaylara Alman emir erleri hizmet etmekteydi. Emir
erleri aynı zamanda Türk subaylarının Almanca öğrenmelerinde de
yardımcı oluyordu.
Kampta bulunanlara 50’şer ruble maaş veriliyordu fakat
ödenmesinde aksaklıklar olabiliyordu. Esirlerin dışarıdan kıyafet temin
etmesi mümkündü. Kitap ve gazete konusunda sıkıntılar vardı.
Bahçede sınırlı süre gezinmek serbestti. Akşam olduğunda tüm
pencereler kapatılır ve dışarıdan birisiyle görüşülmesine müsaade edilmezdi.
442

Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, s. 89-91.

443

Asaf, Volga Kıyılarında ve Muhtıra, s. 91-98.

221

Mahmut AKKOR

İçine ot doldurulmuş şilte ve battaniye, yatak takımı olarak verilmişti.
Yemek konusunda sıkıntılar vardı. Esirler yemeğini kendisi yapmak
zorundaydı. Aralarından seçtikleri bir kişi, her gün bir muhafız eşliğinde
pazara giderek erzak temin ederdi. Muhafızların izin verdiği sürece köylülerin
esirlere yiyecek satması mümkündü. Emir erleri tarafından yapılan yemekler,
tabldot şeklinde servis edilirdi. Ekmek ve şeker tedariki son derece zordu.
Ekmek karneyle veriliyordu. 5 kişi 1 kilo ekmek alabilmekteydi. Hem içme
suyu hem günlük kullanım suyu, donmuş vaziyette olan nehrin üzerine
kuyu şeklinde açılın delikten temin ediliyordu. Isınma konusunda sorunlar
vardı. Yakacak bulmak pek kolay değildi.
Sağlık sorunu yaşayanların hastanede tedavi olmasında bir
sınırlama yoktu. Hastanede bulunan doktorlar, görevlerini iyi yapmaya
çalışmaktaydı. Reçetesi yazılan hasta, hastane bitişiğindeki eczaneden
ilaçlarını ücretsiz alıyordu.
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Kırım’da çıkan Tercüman gazetesi kampa geliyordu. İlerleyen
süreçte Kazan’da çıkan Yıldız gazetesi de kampa gelmeye başladı.
Tercüman gazetesinin dili sade olduğu için Yıldız gazetesine göre daha
rahat okunuyordu. Altay dillerini az çok bilenler, Yıldız gazetesinin
okunmasına yardımcı oluyordu. Gazetelerin savaşla ilgili sayfalarına
sansür uygulanıyordu.
İsteyen herkes ibadetini yapabiliyordu. Ramazan, Haziran ayını
denk gelmiş ve yaklaşık 24 saat süren oruç tutulmuştu. Kadir gecesinde
esirler, mevlit okumuşlardı.
Kampta firar teşebbüsü olmuş ancak yakalanarak hücre cezası
verilmişti. Firarın yaşandığı günlerde esirlerin üzerindeki baskı artmış ve
kısıtlamalar yapılmıştı.
Bolşevik ihtilalinden sonra kampa denetim arttı. Kamp komutanı
değişti ve yerine cepheden gelen biri verildi. Tek muhafız eşlinde pazara
çıkılırken artık üç muhafızla çıkılabiliyordu.
Vetluga’da sivil Alman esirleri de vardı. Siviller, asker olan Almanlara
göre daha rahattılar, istedikleri şekilde dışarıda gezinebiliyorlardı.
Yanlarında muhafız bulundurma zorunluluğu da yoktu. Sivil Alman
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esirlerden Türk esirlerine yardım edenlerin olduğu bilinmekteydi.444

Arhangelsk Kampı
Arhangelsk, Kuzey Buz Denizi kenarında bulunan buzlu bir liman
şehridir. Esirlerin tutulduğu kasaba Arhangelsk’e yakın Nikolenski
kasabasıydı. Kampta Türk esirleriyle birlikte Alman, Avusturya ve Bulgar
esirleri de kalmaktaydı. Türk esirleri arasında Arap kökenli olan askerler
de vardı. Bu durum zaman zaman esirler arasında milliyet gerginliğine
neden oluyordu.
Dil öğrenimi esirlerin kampta vakit geçirdiği önemli faaliyetlerden
birisiydi. Almanca ve Fransızca, öğrenme noktasında en çok tercih edilen
dillerdi. Kampta elle yazılarak çoğaltılan bir gazete çıkarılmaktaydı.
İhtiyaç durumunda esirlerin kasabaya inerek ihtiyaçlarını
karşılamalarına izin veriliyordu. İsteyen ibadetini rahatça yapabiliyordu.
Cuma namazını kılmak için esirlerin kendilerine bir alan oluşturmaları
kamp yönetimince kabul edilmişti. Topluca kılınan ilk Cuma namazına
Nikolenski Ortodoks kilisesinin papazı da katılmıştı.
Ramazan ayında isteyenler orucunu tutmuştu ancak Arhangelsk’in
kutup bölgesine yakın olması sebebiyle gündüzlerin çok uzun oluşu
kimilerini çok zorlamıştı. İftar ile sahur arasında sadece iki saat kadar bir
süre vardı.445
Yerli Rus Müslümanlarınca oluşturulan yardım cemiyetleri İspanya
Büyükelçiliği vasıtasıyla Arhangelsk kampında kalan Türk esirlerine
yardımda bulunmuştu.446

Kaluga Kampı
Kaluga, Moskova’nın yaklaşık 200 km güneybatısında Kiev demiryolu
üzerinde bulunan bir şehirdir. Savaş öncesinde başta Trabzon ve Rize
444
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olmak üzere Karadeniz sahillerinden binlerce kişi Novorossiysk, Odessa
ve diğer Rus şehirlerinde çalışmaktaydı. Ticaret, pastacılık ve fırın işlerinde
sözü geçen kişiler vardı. Çeşitli iş kollarında çalışanlar haricinde siyasi
nedenlerle ülkeden ayrılarak siyasi mülteci olarak Rusya’da bulunanlar da
vardı. Savaş patlak verince Rus topraklarında bulunan siviller, anavatana
dönme imkanı bulamadı ya da bir kısmı dönmek istemedi. İşte bu siviller,
Rusya tarafından Kaluga şehrine yerleştirildi.447
Kaluga’ya ilk esir kafilesi, 2 Kasım 1914’te geldi. 558 kişiden oluşan
bu gruba hızla yeni gelenler eklendi. Mart 1915’te esir sayısı, 2.723’e
ulaştı.448
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Kaluga’da tutulan esirler arasında tanınmış birisi vardı. Mustafa
Suphi, İttihat ve Terakki hükümetiyle ters düşünce Rusya’ya kaçmıştı.
Savaş başlayınca geri dönmek istememiş ve diğer sivil esirlerle birlikte
Kaluga’da tutulmuştur. İdeolojik duruşu sebebiyle diğer esirlerden farklı
olarak ilgilenilen Mustafa Suphi, kirasını kendisinin ödediği bir evde
yaşamış ve ihtiyaçlarını karşılamak için Fransızca ders vermiştir.449
Esirler, üç farklı sistemde konaklamıştı: askeri kışla, vagonlar ve
dom. Esirlerin kaldığı evlerin bazısı henüz tam anlamıyla bitmemiş, inşaat
halindeydi. Çok büyük sorun olmasa da kalınan evlerin bazı eksiklikleri
esirler tarafından giderilmişti.
Esirler arasında ağır hastalığı olan veya bulaşıcı hastalık taşıyan
birilerinin olmadığı rapor edilmişti ancak Hlyustinsk hastanesinde
kalan 25 kişiden 17’si tifüs, 8’i ise diğer rahatsızlıklarla alakalı tedavi
görmekteydi450 1915 yılının Eylül ayına kadar 295 Türk esiri tifüsten
hayatını kaybetmişti. Cenazeler, hastanenin yanında bulunan mezarlığa
esirler için ayrılan bölüme defnedilmişti.451
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Kaluga’da bulunan Türk savaş esirleri, Moskova-Kiev demiryolu
hattının yeniden yapılmasında, çiftliklerde ve ihtiyaç duyulan diğer işlerde
çalıştırılmıştı.
Kaluga valisi, 9 Eylül 1915 tarihinde Türk vatandaşlarının ve
esirlerin Ural bölgesine gönderilmesi huşunda Rus yönetiminden bir emir
alır. Emir doğrultusunda, Mustafa Suphi dâhil tüm esirler Ural bölgesinde
trenle gönderilir.452

Krasnoyarsk Kampı
Krasnoyarsk’ta Türk esirlerinin tutulduğu kamp, Çarlık döneminde
ordu karargahı olarak kullanılan bir alandır. Rus birlikleri cepheye gidince
boş kalan yerlere esirler yerleştirilmiştir. Kampta Alman, Avusturyalı,
Macar ve Türk esirleri birlikte kalıyordu. 4 gruba ayrılan esiler, sayıları
oranında kendileri için uygun görülen baraka ve pavyonlara yerleştirilmişti.
Türk esirlerine ait baraka, kantin ve yemekhane diğerlerinden ayrıydı.453
Şehir merkezine 3 km uzaklıkta düz bir alan üzerindeki
kampın büyük bir giriş kapısı vardı. Binalar yeniydi hatta içlerinde
tamamlanmayanlar bile vardı. Subaylara ayrılan bölümün etrafı tahta
duvar ile çevrelenmişti. Köşelerde bulunan ahşap kulelerde Rus askerleri
nöbet tutuyordu. Erlerin kaldığı barakalar ve hastane olarak kullanılan
bina tahta duvarın dışında idi.
Barakaların her biri iki katlıydı. Her katta on beş ya da yirmi koğuş
bulunmaktaydı. Koğuşların arasında çatısı teneke kaplı uzun bir koridor
vardı. Erler için ayrılan barakalar üç ya da dört katlıdır ve odaları küçüktür.
Baraka ve pavyonların arasında geniş bir meydan vardı ve pencerelerin
çoğunluğu bu meydana bakmaktaydı. Meydanda herkesin kullanabileceği
birçok çeşme vardı.454
Pencereleri çift cam, kapıları muntazam olan barakalar, “peç”
denilen sobalarla ısıtılıyordu. Günde bir kez odun dağıtılırdı. Odalardan
452
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seçilen bir kişi dağıtım yerine giderek odunu teslim alır, emir erleri de
sobanın yakılmasıyla ilgilenirdi.455
Kamp komutanlığını Rus bir subay yürütmekteydi. Her grubun

başında kendi içlerinden seçtikleri en yüksek rütbeli kişi, komutanlık
yapmaktaydı ve gruptan sorumluydu. Grup yaveri, yazıcısı gibi temel
ihtiyaç duyulan idare kademesi de oluşturulmuştu. Türk grubunun
komutanlığını Miralay Arif Bey yürütmekteydi. Diğer sorumlular olarak
Binbaşı Fethi Bey ve Yüzbaşı Halit Bey vazife almıştı. Komuta kademsi
kampa yeni gelenleri rütbe ve kıdem esasına göre odalara yerleştirirdi.
Rütbesinin büyük olduğunu iddia ederek, daha büyük oda isteyenler
çıkıyordu. Bu tarz sorunların çözümü için her bir oda için oda kıdemlisi
belirlenmişti.
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Her sabah sayım yapılır, yoklama alınır ve kamp defterine yoklama
sayısı imza edilerek kayıt altına alınırdı. Kampta her türlü ihtiyacın
karşılanabileceği dükkan, hamam, kantin ve lokanta bulunmaktaydı.
Subaylar, “Magaran” denilen yemekhanede yemeğini yerdi. Garson ve
hizmetçiler çoğunlukla Avusturya ve Macar kökenliydi.
Ordudaki sistem takip edilerek yüzbaşıdan küçük rütbeli subaylara
nöbet ve çeşitli görevler vazife ediliyordu. Nöbetçi subay, barakaların
temizliğiyle ilgilenmek, emir erlerini takip etmek, çay suyunu zamanında
kaynatmak, bidonlardaki suların miktarını kontrol etmek, tuvaletleri
temiz tutmak, varsa grup komutanının emirlerini odalara tebliğ etmek,
koridorlardaki lambaların gazını koymak, gece barakaların etrafında
sükuneti sağlamak gibi görevleri yürütmekteydi. Her odanın Alman
veya Macar kökenli emir eri vardı. Subayların tüm hizmetini bu kişiler
yapmaktaydı.
Binbaşı rütbesine kadar olanlara 50, binbaşıdan üst rütbelere
75 ve generallere ise aylık 100 ruble maaş verilirdi. Grup komutanının
kontrolünde bulunan maaş defteri imzalanarak herkes kendi payına düşen
parayı alabilirdi. Herkesin maaşından ortalama 15-25 ruble, yemek parası
için kesilirdi.
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Her barakanın doktoru, sabahları muayene işleriyle ilgilenirdi.
Rahatsızlığı ağır olanlar hastaneye gönderilirdi. Durumu biraz daha
iyi olanlar kamp içerisinde hastane olarak düzenlenmiş iki barakada
tedavi edilirdi. Hastanenin başhekimi Macar bir doktordu. Türk ve diğer
gruplardan da doktorlar, hastanede görev almaktaydı.456
Kampta el yazması bir gazete çıkarılıyordu. Gazete, kamp içerisinde
yaşanan olayları ve kampın etrafındaki bölgeler hakkında yaşananları
esirlere aktarmaktaydı.457 Kampta kalan esirlerden bazıları vakitlerinin
önemli bir bölümü dil eğitimine ayırmıştı. Türk esirleri, Alman ve
Macarlara Türkçe öğretirken kendileri çoğunlukla Almanca öğrenmeye
çalışıyorlardı. Macar Türkologlardan Ludwig Fekete, Türk esirlerinden
ders almak suretiyle Osmanlı Türkçesini öğrenmiş ve bunun ilerleterek
döneminin en önemli Türkologlarından birisi olmuştu.458
Kampta bir adet kilise vardı. Cami amaçlı kullanılmak üzere
bir baraka da Türklere verilmişti ancak gereken özen gösterilmeyince
verilen baraka, Avrupalı esirler için okula dönüştürülmüştür. Ramazan
ayında beş-on kişi oruç tutuyordu. Gündüzlerin çok uzun oluşu birçok
kişiyi zorlamaktaydı. Gün, uzun olduğu için çoğu zaman yatsı namazı
kılınamıyordu. Namazlar, esirlerin kaldığı odada kılınıyordu. Daha
sonrasında kamp içerisinde küçük bir mescit inşa edildi.
Kendileri için tahsis edilen camiye gereken özen gösterilmediğinden
cenaze törenleri için mecburen kilise kullanılıyordu. Cenaze törenine
Alman, Macar ve Avusturyalı subaylarla birlikte küçük rütbeli askerler
de katılırdı. Cenaze, Tatar mezarlığındaki Türk esirleri bölümüne
defnediliyordu. Eğer cenaze kış mevsimine denk gelmişse, zeminin buzla
kaplı olmasından dolayı toprağı kazmak mümkün olmadığından cenaze,
top ambarı gibi bir yerde etiketlenerek bekletilir, toprak yumuşamaya
başlayınca da defnedilirdi. Hristiyanlara ait cenazelere Türk esirleri de
katılırdı.459 Türk, Alman ve Avusturyalı subaylardan vefat edenler için
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1915 yılında bir anıt yapılmıştır. Anıtın üstünde “Krasnoyarsk şehrinde esir
karargâhında müttefik Türk, Alman ve Avusturya orduları subaylarından vefat
edenlere arkadaşlarının ithafı” yazılıdır.460
Kampta kalan esirlere, yerel ahaliden destek verenler oluyordu.
Krasnoyarsklı tüccarlardan Ahmed Sahmerdan’a esirlere yapmış olduğu
yardıma binaen TBMM tarafından kendisine 1925 yılında 5.000 lira
verilmesi kararlaştırılmıştı.461
Bolşevik ihtilalinden sonra kampın kapıları açılır ve esirler
serbest bırakılır. Esirlerin hepsinin bırakılacağı haberleri yayılmışsa da
bu gerçekleşmemiştir. Dışarıda rahatça gezintiye izin veriliyordu ancak
sürekli kontrol altında tutuluyorlardı. 11 Nisan 1918’de bin kişilik bir
grup memlekete gönderilmek üzere kamptan ayrıldı ancak 1 Temmuz’da
kampa geri geldi.462
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Denetimler giderek sıkılaşmaya başlamıştı fakat gerekli izinler
alındıktan sonra kamp dışına muhafız eşliğinde çıkılmaya devam
ediliyordu. Esirler kollarına esir olduklarını sembolize eden ve üzerinde
“Voyenni Pleni” yazan siyah bez taşımak zorundaydı. Esirler, gördükleri
her yerde Çek ve İtalyan subaylara nizami selam vermek zorundaydı.463
Esirlerin durumu giderek kötüleşiyordu. Kamp içerisinde çok sefil
bir hayat yaşanıyordu. Ölüm olaylarında ciddi bir artış vardı. Birçok esir
hastaydı ve en çok görülen rahatsızlık, tifüstü.
Kamp koşullarından kurtulmak ve mümkün olduğunca para
kazanmak için esirler, kamp dışına çalışmaya gitmeye başladı. Çoğunlukla
garson, amele ve hademe olarak çalışıyorlardı. Yüzbaşı Fevzi ve etrafında
toplanan birkaç kişi bir terzihane açmıştı. Yaptıkları ürünleri şehirde ve
pazarda satarak büyük paralar kazanmışlardı. Ormanda çalışanlar da vardı.
Savaş sonrası ülkeyi imar etmek için iş gücüne ihtiyaç vardı. Bütün esirler
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mecburi hizmet olarak çeşitli işlerde çalıştırılmışlardı.464
Rusya’da esaret hayatı yaşarken çalıştırılan Türk esirleri, çoğunlukla
beden gücüne dayalı işlerde kullanılmıştı. Rus kaynaklarına göre bu

durumun nedeni, Türk esirleri arasındaki eğitim düzeyinin düşük
olması gösterilmişti. Fabrikalara çalıştırılmak üzere gönderilen kişilere
ne iş yapacaklarının anlatılmasında sorunlar yaşanınca Türk esirlerinin
doğrudan beden gücü gerektiren işlerde kullanılması kararlaştırılmıştır.
Türk esirlerinin çalıştırılmasıyla ilgili olarak Rus hükümeti, çalıştırılan
farklı milletlere ait esirler arasında en çok Türk esirlerine güvenmekteydi.465

Çita Kampı
Çita, Moğolistan-Çin sınırına yaklaşık 500 km uzaklıkta bir şehirdi.
Esirler, Çita şehrinin kuzeyinde orman içerisinde bir eve dom sistemin göre
yerleştirilmişti. Yelagovesçtski sokağında bulunan kampta, yaklaşık yirmi
beş subay kalmaktaydı. Türk esirlerinden başka Avusturya esirlerinden de
bu kampta kalan vardı. Altı Rus askeri, kampın muhafızlığını yapıyordu.
Evin kirası esirlere ödenen maaştan kesilerek karşılanıyordu.
Dışarıyla temas çok sınırlıydı. Haftada iki defa birer saat süreyle
muhafız eşliğinde dışarıya çıkma izni vardı. Yemek malzemesini esiler,
kendileri alıyordu ve içlerinden seçtiği bir kişi yemekleri yapmakla
vazifelendirilmişti.
Çabarovski sokağında bulunan bir ev, esir sayısı artınca kamp
olarak düzenlendi. Kampta dört Türk subayı kalıyordu. Kampın karşısında
Ruslara ait bir tabur komutanlığı vardı. Esirlerin muhafazası için bir onbaşı
ve iki er sürekli nöbet tutuyordu. Kamp dışına çıkışlar kesinlikle yasaktı.
Dört odalı evde esirler, zemin katta kalıyordu. Esirlerin kullanımına
uygun bir mutfak vardı. Odalardan iki tanesi bahçeye, diğer ikisi sokağa
bakıyordu. Odalardan birisinde Rus askerleri kalıyordu. Diğer iki odaya
464
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Türk esirleri ikişer kişi olarak yerleşmişti.
Karyola vardı ancak yatak yoktu. İçlerine kuru ot doldurulmuş
çuvallar yatak olarak kullanılıyordu. Odalar gaz lambası ile aydınlatılıyordu.
Akşam olduğunca pencerelerin tahta kanatları sıkıca kapatılırdı.

Esirlerin iki adet emir eri vardı. Emir erleri birkaç gün arayla Rus
muhafızların gözetiminde sokağa çıkardı. Subayların zaruri yiyecek ve
içecek ihtiyaçlarını satın alırdı.
Kampa dışarıdan herhangi bir kitap sokulmasına izin yoktu. Çita’da
yayınlanan birkaç günlük gazetenin zaman zaman okunmasına izin
veriliyordu. Dışarıya çıkma izni sadece Cuma namazı içindi ancak iki Rus
askeri, esirlerin yanından durmak zorundaydı. Muhafızlık yapan askerler,
cami kapısında bekler ve namaz bitince esirleri kampa geri bırakırdı.466

Bolşeviklerin Yönetiminde Türk Esirleri
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Savaş veya barış dönemi olduğuna bakılmaksızın propaganda,
en etkili mücadele araçlarından bir tanesidir. I. Dünya Savaşı sırasında
cephelerde çarpışan devletler, aynı zamanda propaganda silahını da
kullanarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Rusya, savaş
yılları boyunca yaptığı propaganda faaliyetlerine savaş sonunda da devam
etmiştir. Cephelerde atılan beyannameler ile askerin savaş gücünü
kırmak, moralini bozmak ve kendi saffına çekmek için en çok işlenen
tema yiyecek konusuydu. Rus beyannamelerinde temel gıdaların dışında
lüks gıdalardan da bahsediliyordu.467 Savaş şartları altında zorlanan Türk
askerinin psikolojik olarak etkilenmesi hedeflenmişti.
1917 İhtilali ile başa geçen Bolşevikler, Rusya topraklarında bulunan
esirlerden istifade edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Esirlerin Bolşevizm
etkisine sokulmak istenmesinin iki temel nedeni vardı: 1. Kızıllaştırılacak
bu esirler, Çarlık Rusya’sının kalıntılarını temizlemede Kızıl Ordu
içerisinde değerlendirilebilirdi, 2. Esiler memleketlerine döndüğünde
466
467
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fikirlerini ülkelerine ve çevrelerini de taşımış olacaklardı.
Bu amaçla hareket eden Bolşevikler, Türkler arasında komünizmi
yaymak ve mümkün olduğunca çok kişiyi kendi tarafına çekmek için

çalışmalara başlayacaktır. Bu amaç için Bolşevikerlin destek verdiği ve
kullandığı kişilerin başında Mustafa Suphi gelir. Propaganda aracı olarak
basında Yeni Dünya gazetesi kullanılmıştı.468
Stalin’in onayı ile çıkan Yeni Dünya gazetesinin başyazarı Mustafa
Suphi’dir ve gazete haftada bir basılmıştır. Gazetenin tüm masrafları Sovyet
hükümeti tarafından karşılanır. Gazetenin ilk sayısı, 27 Nisan 1918’de
çıkar. Gazetenin sağ kısmında kalın ve büyük harflerle Türkçe olarak
“Yeni Dünya”, sol tarafta Rusça “Noviy Mir” yazmaktaydı. Gazetenin satış
fiyatı 30 kapiktir. Basım adresi, Moskova, Kremlevskaya nabereznaya,
No:9’dur.469
Türk esirleri üzerinde Bolşevik propagandanın başlangıcı 1918
İlkbaharına denk gelir. Yeni Dünya gazetesi ücretsiz olarak kamplarda
dağıtılmaya başlanır. Bolşevik fikri kabul ettirilmeye, Kızıl Ordu etrafında
toplanılmaya davetler yapılır. Esirlerin içerisinde bulunduğu durum
düşünüldüğünde rahata kavuşmak hatta esaretten kurtulmak için Bolşevik
fikirleri benimsemiş görünmek akılcı bir yaklaşımdır.470 Bazı kamplarda
eşya ve erzakları yağmalanarak açlık ve soğuğa terkedilen esirlerin de çok
fazla seçim şansı yoktu.471
Sayıları çok olmamakla birlikte gerçekten Sovyetlerin fikirlerini
paylaşan Türk esirleri vardı. Propaganda faaliyetleri yalnızca Türk
esirlerini etkilemek için değildi. Rusya sınırları içerisinde bulunan tüm
esirlere dönük olarak çalışmalar yürütülüyordu. Kızıl Ordu içerisinde
kurulan Enternasyonal Alaylarında her millete ait esir vardı.472 Bolşevik
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propagandanın etkisine kapılarak Sovyetlerle birlikte çalışan bazı
Türk subayları, kendilerine söylenenlerin aksi durumlarla karşılaşınca
Bolşeviklerden ayrılarak yurda dönmüşlerdi. Gerçekten komünizm fikrini
benimseyen vardı. Mustafa Suphi ve etrafındakiler Türkiye Komünist
Teşkilatının çekirdeğini oluşturmuşlardı.473
Cevdet Ali ve Nihat Nusret’in çalışmaları neticesinde, Kızıl Ordu’nun
Kazan Bölgesi komutanının onayı ve Müslüman Sosyalist Alay Komutanı
Alimof ’un yardımları ile “Tatar-Başkırt Batolyonunun Üçüncü Rotası”
(bölüğü) adıyla Türk Kızıl Bölüğü’nün kuruluş çalışmaları tamamlanmıştı.
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Bolşevik İhtilalinden sonra Rusya’daki kamplardan kaçan Türk
subayları Türkistan’a geçmişti. Esirlerin bir kısmı yol için gerekli
hazırlıklarını yaptıktan sonra Türkistan’dan anayurda doğru hareket
etmişti. Gitmeyip Türkistan’da kalanlar, iaşelerini temin etmek için
çeşitli işlerde çalışmışlardı. Bazı Türk subayları bulundukları bölgelerdeki
devletlerin önemli kademelerinde vazife almıştı.
Taşkent’te öğretmenlik yapan Krasnoyarsk kampı firarilerinden Raci
Çakıröz, Mustafa Suphi’nin Taşkent’e gelir gelmez kendileriyle tanıştığını
ve “Doğu Propaganda Komiserliği”nde çalışmalarını istediğini belirttikten
sonra şunları anlatmaktaydı:
“Bizden hiç kimse Mustafa Suphi’ye yanaşmadı. Ayrıca Cemal Paşa’nın
da gelişini haber alan Mustafa Suphi, etrafındaki adamlarını toplayarak Bakü’ye
geçti. Bizim sonradan Bakü’ye gönderdiğimiz arkadaşlarımıza Mustafa Suphi çok
güçlükler çıkarmış”
Türkiye Komünist Teşkilatı, Rusya’nın iç kesimlerine 20 kişi
göndererek esirler arasından gönüllüler toplamaya başlamış ve Sovyet
Azerbaycan’ı topraklarındaki Türkler arasında da seferberlik ilan etmişti.
Bu ek tedbirlerden sonra “Türkiye Kızıl Birinci Nişancı Alayı” adıyla teşkil
edilen birimin asker sayısı 700’e yaklaşmıştı.
Mustafa Suphi ve ekibi, açtıkları “Esirler Şubesi” vasıtasıyla
Rusya’nın muhtelif bölgelerinden Bakü’ye gelen Türk esirlerinin bir
473
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taraftan iaşelerini sağlarken diğer taraftan bunlar üzerindeki propaganda
faaliyetlerini hızlandırmaktaydı. Bakü, Anadolu’ya ulaşmadan önceki son
bölgeydi. Bölgede çok fazla esir hareketi vardı. Eylül 1920’ye kadar Bakü’ye
1.099 Türk esiri ulaşmıştı. Bu sayının 349’unu Anadolu’ya sevk edilmiştir.
Esaretten kurtulamayanlar, Türkiye Komünist Teşkilatı’na sığınmak
zorunda kalır. Eylül 1919’a kadar Rusya ve Sibirya’nın çeşitli bölgelerinde
bulunan esirlerin büyük çoğunluğu yurda dönmüştü ancak hala esaret
yaşayan 10.000 dolayında kişi vardı. Bolşevik propagandasına yoğun
şekilde maruz kalanlar da bu esirler olmuştu. Bu insanların Anadolu’ya
dönüş biletleri komünistlerin elindeydi. Bu bilete sahip olmak için de
önce Kızıl Ordu’ya dâhil olmak gerekiyordu.474 Bu sebeple Türk esirlerinin
Kızıl Ordu’ya girmelerinde ideolojik tercihlerden çok, içinde bulundukları
sefaletten kurtularak bir an önce memleketlerine dönme arzusundan
kaynaklandığı dikkate alınmalıdır.

Türk Esirlerinin Anayurda Dönmeleri
Rusya’daki kamplarda yaşayan esirlerin durumu pek iyi değildi.
Rütbeli askerler, erlere göre daha iyi şartlarda esaret yaşamıştı. Zor şartlara
dayanamayıp hayatını kaybedenler ve firariler haricinde 1920 yılına
gelindiğinde 20.000’den fazla kişi yurda dönmüştü. Savaşın sıcak çatışma
dönemi bitmesine rağmen hala evine dönemeyen ailesine kavuşamayanlar
vardı. T.B.M.M.’de kabul edilen 20 Aralık 1925 tarihli kanuna göre TürkRus savaş esirlerinin karşılıklı değiştirilmesi kabul ediliyordu.475
Esirlerin kamplardan çıkışları yani yurda dönüşleri ilk başlarda firar
şeklinde gerçekleşiyordu. Çoğu zaman yerel halkın para karşılığında yardım
etmesiyle esirlerin kamplardan kaçabilmesi mümkündü. Firar teşebbüsleri
elbette her zaman başarıyla sonuçlanmıyordu. Yakalananlar esarette
hapis yatmak zorunda kalıyordu.476 Esirlerden bazılarının kaçmasına sivil
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Kutlu, “Rusya’daki Türk Savaş Esirlerine Uygulanan Bolşevik Propaganda”, s. 104-111.

475

CA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 17.80..20.

476

Ölçen, Vetluga Irmağı, s. 196-219.
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Almanlar ve İsveç konsolosluğu da yardım etmişti.477 Konsolosluğun
esirlerin kaçması konusunda yapmış olduğu yardımı genele vurmamak
gerekir, bireysel yakınlığı olan kişiler için konsolosluk personelinin
yapmış olduğu kişisel girişim olarak düşünebiliriz. Odessa’daki İspanya
konsolosu Semper, bir Türk subayının kaçmasını kolaylaştırmak için
kendisine bir Türk pasaportu vermiştir ancak bu durum ortaya çıkınca
görevinden uzaklaştırılmıştır.478
Sibirya’da Çita kampında kalan Ali İhsan Paşa, 23 Mayıs 1915’te bir
arkadaşı ile kamptan kaçtı. Önce Çin, ardından Japonya ve ABD üzerinden
Yunanistan’a ulaştı. 25 Eylül 1915’te İstanbul’a gelen Ali İhsan Paşa,
Dünya’nın etrafında tam bir tur atmıştır.479
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Rusya savaştan çekildikten sonra Mavera-yı Kafkasya heyetleri ile
görüşen Osmanlı Devleti, Batum görüşmelerinde esirler konusunu da
görüşmüşlerdi. Esir değişimini kabul eden 15 Mayıs 1918 tarihli antlaşmayı
Osmanlı Devleti adına Vehip Paşa, Mavera-yı Kafkasya heyetleri adına
Odişelidze imzaladı. Karma bir komisyonun takip edeceği esir değişimi,
Batum’da gerçekleştirilecekti. Antlaşmanın imzasından en geç bir hafta
içerisinde esirler, trenlerle Batum’a gelecekti. Takas işleminin en fazla dört
hafta içerisinde tamamlanması öngörülmekteydi.480
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihe kadar esirlerden yurda
dönenler olmuştu. Mütareke’nin imzalandığı dönem aynı zamanda
Bolşevik İhtilali’nin yıl dönümü sayılacak bir tarihe denk gelmekteydi. Bu
tarihlerde Rusya’nın iç karışıklıklarından fırsat bulanlar, Odessa, Kırım ve
Novorossiysk şehirlerine gelerek bulabildikleri gemilerle ülkeye döndüler.
Kırım ve Kafkasya sahillerinde bulunan esirlerden bazısı Trabzon, Rize,
Samsun ve Sinop gibi limanlardan kaçarak gelen gemilerle yurda dönme
imkânı bulmuşlardı.481
477

Taşer, Cepheden Cepheye Esaretten Esarete, s. 102-127.
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Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 442.
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Latif, Bir Serencam-ı Harp, s. 60-155.
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Enis Şahin, Türkiye ve Maverâ-yı Kafkasya İlişkileri İçerisinde Trabzon ve Batum Konferansları
ve Antlaşmaları (1917–1918), Ankara 2002, s. 636.
481

Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 457.
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Rus sahillerine kadar ulaşıp yurda dönemeyenler için Ankara
hükümeti tarafından bir geminin gönderilmesi kararlaştırılır. Ülkeye ayak
basana kadar ihtiyaç duyulan tüm masrafların devlet tarafından karşılanması
kabul edilir ve bu iş için 100 bin liralık bir kaynak oluşturulur.482
4 Mayıs 1922 tarihli bir belgeyle Trabzon sahiline ulaşacak esir
grubuna bundan sonraki süreçte Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yardımcı
olması rica edilmişti.483
Milli Mücadele’nin sıcak çatışma döneminin sonlandığı ve tüm
dikkatlerin Lozan görüşmelerine yoğunlaştığı dönemde bile esirlerin
durumu hakkında çalışmalar devam etmekteydi. 18 Ocak 1923 tarihli bir
belgeye göre Rusya’da nerede ne kadar Türk esirinin olduğuna dair yapılan
yazışmalardan olumlu bir cevap alınamadığı belirtilmişti.484 22 Ekim 1924
yılında bu sefer Rusya’da kalan esirlerin durumunu yerinde tespit etmek ve
çözüm üretmek için 4 Yüzbaşı’nın görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.485
Esirlerin durumu devletin elinde bulunan imkanlar dâhilinde
sürekli takip edilmeye çalışılmış ancak istenen sonuç uzun yıllar elde
edilememiştir. 11 Mayıs 1927 tarihli bir belgeye göre çeşitli sebepler
yüzünden hala anayurda dönemeyenlerin Türkiye Hilali-i Ahmer Cemiyeti
tarafından getirildiğini öğreniyoruz.486 Buradan hareketle 1927 yılının
ortalarına gelindiğinde hala esaretten kurtulamayan Türk esirlerinin
olduğu görüyoruz.
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CA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No: 5.14..10.
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ’NDE
RUSLARA ESİR DÜŞEN TÜRK ASKERLERİN
YOL BOYUNCA VE KAMPLARDA
YAŞADIKLARI SORUNLAR
Merve ÜNER*

Giriş

1

914 yılının Temmuz ayında başlayan Birinci Dünya Savaşı’na
karşı, Osmanlı Devleti ilk başta tarafsız davrandıysa da, yaşanan
gelişmeler sonrası Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
yanında yer alarak Ekim sonlarında savaşa dahil olmuştur. Osmanlı
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri incelendiğinde ise,
devlet adamlarının dağılma ve parçalanma kaygısının, 1912-1913 yıllarında
yenilgi alınan Balkan Savaşları’ndan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Yine Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerine sunulan ittifak önerilerinin
geri çevrilmesi, Osmanlıya yönelik planların hazırlanmış olma ihtimali
de endişe yaratmıştır. Bu sebeplerle birlikte 1914’ün Ağustos ayında
Almanya ve Osmanlı Devleti arasında gizli bir antlaşma imzalanması da
zorlu bir süreci beraberinde getirmiştir. Sözde gizli olan bu antlaşmayla
Osmanlı Devleti seferberliğe gideceğini ilan ederek savaşa yönelik tarafsız
kalacağını belirtmiştir. Antlaşma imzalandığı sırada Harbiye Nazırı Enver
Paşa’nın isteği ile Alman savaş gemisi Goeben İstanbul’a gönderilmiştir.
Amaç ise Goeben’in Rus Karadeniz filosuna karşı Osmanlı donanmasını
* Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Balıkesir /
Türkiye, merveuner@msn.com
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güçlendireceğiydi. Bunun üzerine Goeben ve ardından gelen Breslau,
peşlerinden gelen İngiliz gemileriyle Çanakkele’ye vardı. Bu iki gemi
korunarak, adları sırasıyla Yavuz ve Midilli olarak değiştirilerek Osmanlı
hizmetine alındı. Daha sonra içerisinde Alman mürettebatının bulunduğu
bu gemiler Rus limanlarını bombalayarak, 29 Ekim 1914’te Osmanlı
Devleti’nin savaşa girmesine neden olmuştur.
Yaşanan Karadeniz baskınından sonra Ruslar, 1-4 Kasım 1914
tarihinden itibaren sınırı geçmişler ve Kafkas Cephesi’nde çeşitli muharebeler
başlamıştır. Ruslarla yapılan bu muharebelerde ağır bir yenilgi alan Osmanlı
Devleti’nin 200.000 civarında kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Bunun
60.000’i Rusya’daki esir Türklerin sayısı olduğu Kızılay Cemiyeti tarafından
bildirilmiştir. Geri kalanını ise şehit, yaralı ve kayıplar oluşturmaktadır.487
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Sibirya’ya götürülen esir Türklerin durumunu Osmanlı Devleti
ilk başta tam olarak izleyemediği için vatandaşlarının esaret koşulları
altındaki durumları ile ilgili bilgi alabilmek adına daha sonra Hilal-i Ahmer
Cemiyeti aracılığıyla bölgeye Yusuf Akçura gönderilmiştir.488

Yolculuk Sırasında Yaşanılan Sıkıntılar
Esaret felaketine uğramış biri için en zor durum esir düştüğü
487

Mesut Çapa, Kızılay Hilali Ahmer Cemiyeti:1914-1925, Rıhtım Ajans ve Yayınevi,
Ankara 2010, s. 111-112; Vitaliy Poznahirev’in araştırmalarına göre ise savaş sırasında
Ruslar tarafından alınan Türk esirlerin toplam sayısı yaklaşık 64.500’dir. Poznahirev,
bunun %12-15’inin (yaklaşık 8-10 bin kişi) sivil olduğunu belirtmektedir. Ancak, pek
çok kayıtta siviller belirtilmediğinden sivil ve askeri esir sayılarının kesin olmadığını
vurgulamaktadır. Geniş bilgi için bk. Vitaliy Poznahirev, 1914-1924 Yılları Arasında
Rusya’daki Asker ve Sivil Savaş Esirleri: Belgeler, Gerçekler, Araştırmalar, St. Petersburg 2014,
s. 56; savaş yıllarında esirlerin tam sayısını tespit etmek oldukça zordur. Rusya’da
bulunan esir sayısına ilişkin net bir rakam verilememesinin sebebi ise gerek Osmanlı
kaynaklarından elde edilen bilgilerin sağlıklı olmaması, gerekse Rusların esirlere
yaklaşımı ve savaş şartlarının oluşturduğu olumsuzluklardır.
488

Yusuf Akçura Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti delegesi olarak Avrupa, Asya ve
Afrika kıtalarına dağıtılmış savaş esirlerini tespit etmek ve ihtiyaçlarını belirleyip, temin
etmek ve sonrasında da esirlerin ülkelerine dönmelerini sağlamakla görevlendirilen
Yusuf Akçura faaliyetleri sırasında en çok Rusya’da zorlanmıştır. Bunun sebebi olarak
da esirlerin oldukça geniş topraklara sahip olan Rusya İmparatorluğu’nun her tarafına
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1335/1919, No:61; Türk Dünyası, 2 Teşrin-i Evvel/ Ekim 1335/1919, No: 36.
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andan itibaren başlamaktadır. Çünkü muharebenin sıcaklığı henüz tam
olarak geçmemiştir. Esaretin getirmiş olduğu şok etkisi bazı esirleri
içe kapanmaya iterken, bazılarını esaret hayatına psikolojik olarak
hazırlamıştır. Kafkas Cephesi’nde esir alınan Türk askerleri, ilk önce en
yakın cephe komutanlığında gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra toplama
merkezlerine nakledilmiştir. Ruslar, Erzurum, Tiflis ve Nargin Adası’nı
cephelerden aldıkları esirler için toplama kampı olarak kullanmışlardır.489
Bunlar aslında Rusların kullandığı geçici kamplardır. Toplama kampları
iki amaca yönelik hizmet etmiştir. Birincisi, daimi kamplara gönderilmek
üzere yeterince sayıda esirin toplanmasını temin etmek, ikincisi ise,
karantina işlevini görmesini sağlamaktır.
Geçici kamplardan sonra ise esirler Rusya’daki sürekli kamplara
sevk edilmişlerdir. Ruslara esir düşen Türk vatandaşları, Penza, Tula,
Kaluga, Arhanjelsk, Ufa, Kazan, Omsk, Tomsk, İrkutsk, Orenburg,
Uralsk, Samara, Kazan, Nijniynovogorod, Horkov, Varnavin, Viladivostok,
Stretensk, Simbirsk490, Krasnoyarsk491 ve diğer bazı şehirlerde özel
kamplara götürülmüşlerdir.
Savaş sırasında esir düşen Türklerin yaşadıkları sıkıntılar henüz
nakledilmeleri sırasında başlamaktaydı. Genellikle hayvan taşımada
kullanılan yük vagonları daimi kamplara ana nakil aracı olarak
kullanılmıştır. Esirlere de yolculuk boyunca hayvanlara davrandıkları gibi
bir muamele yapılmıştır. Sıcaklığın sürekli olarak düştüğü Sibirya’da kış
aylarında yolculuk yapmanın tehlikeli olmasının yanı sıra, birçok esir
yollarda ölmüştür.492 Ayrıca vagonların kapılarının sürekli olarak kilitli
olmasından dolayı esirler tuvalet ihtiyaçlarını vagonların bir köşesinde
görmeye muhtaç kalarak; dışkılarla, ölen arkadaşlarını cesetleriyle günlerce
489

Merve Üner, Kafkas Cephesi’nde Rusların Eline Düşen Türkler, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2012, s. 55.
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Sibirya’ya Hilal-i Ahmer Hizmetinde Akçuraoğlu Yusuf, Rıhtım Ajans ve Yayınevi, Ankara
2009, s.28-185.
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No:17.80..20.
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yolculuk yapmaya mahkûm edilmişlerdir.493
Demiryolu hattının bulunmadığı yerlerde ise Türk esirler kışın ortasında
mevsime uygun olmayan giysileriyle yolculuklarına kızaklarla devam etmek
zorunda bırakılmışlardır.494 Açık arazide “acı acı esen rüzgârın, dokunduğu yeri
adeta ustura gibi kesmesi karşısında ellerini koltuk altlarına saklamak ve başlarını
göğüslerine doğru eğerek büzülmekten başka bir şey yapamayan esirlerin”495 günde 5060 km olmak üzere sekiz güne kadar varan yolculuklar yaptıkları olmuştur.
Bu yolculukta barbarca yapılan muamelelere de maruz kalmaları da
esirlerin yarısından çoğu yollarda telef olmuştur. 1916 yılında Krasnoyarsk
kampından Perimor istikametine doğru götürülen 800 esirden 200 tanesi
bu hatta canlı bir şekilde ulaşabilmiştir. Bu da sevk şartlarının ne kadar
kötü olduğunu göstermektedir. 496
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Demiryolu çevresine ve yollara atılan esirlerin cenazeleri ise bölgedeki
Müslüman halk tarafından kurulan cemiyetler aracılığıyla toplanarak,
İslami usullere göre defnedilmesi sağlanmıştır. Rusyalı Müslümanların
bu yardım girişimlerinde bulunmaları esirleri kendilerine karşı hem dini
hem de dili bakımdan yakın görüyor olmaları ileri sürülebilir. Bu durum
Çarlık Rusya’yı rahatsız etmesi sebebiyle halkı korkutmaya yönelik ve
Türk esirlere yapılan yardımları engelleme girişiminde bulunmuştur.497
493

ATASE, A. 1-2, K.313, D.1269/552, F.8.
“Trenden çıkıp kızaklara binerken bizimle aynı trenin yük vagonlarıyla sevk edilen esir
askerlerimiz de vagonlardan çıkarılmış, yay olarak gönderilmeye hazırlanmışlardı. Orada
resmi, sivil pek çok Rus erkek ve kadını bizleri seyretmek için toplanmışlardı. Soğuk sıfırın
altında 30 derecenin altında idi. Bizim askerler acınacak durumdaydılar. Eski püskü elbise
ve kaputlar içinde, ayakkabıları yırtıktı. Bunlar arasında bir askerin de ayakkabıları yoktu.
Yırtık çoraplarla sıraya girmeye gidiyorduk. Bu acıklı görüntüye dayanamayan bir Rus kadını
lastiklerini çıkardı bu ere verdi ve bize de birçok küfürler savurdu. ’böyle perişandınız niçin
muharebeye girdiniz?’ gibi haklı sözler söyledi. Sami Önal, Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları/
Sarıkamış’tan Esarete (1915-1920), Remzi Kitabevi, İstanbul 2006, s. 140-141.
494

495
496

A. Süleyman, “Esaret Hatıraları”, Vakit, 19 Teşrin-i Evvel/Ekim 1336/1920, No:1029.

ATASE, A.1-110, K.2190, D.5, F.1-14; ATASE, A.1-110, K.2190, D.5, F.1-13.
“Geçen hafta Bakü’ye esir Türkleri getiren trenden on beşe yakın ceset çıkarılmış; bu
insanlar çeşitli yaralardan ve hastalıklardan ölmüşlerdi. Onların mezarlığa getirilişi hiç de
normal olmayan şartlarda yapılıyordu. Cesetler arabalarda taşınırken, meraklı izleyiciler hemen
hemen her köşede arabayı durduruyor, cesetlerin üzerindeki örtüyü çekiyor ve kalabalık halinde
çekinmeden cesetleri inceliyordu. Bu tür hoş olmayan durumların yaşanmaması için cesetleri
götüren kişilere ve arabacılara hiçbir yerde durmamaları ve hiçbir şekilde kalabalıkların
cesetleri görmelerine izin vermemeleri tembih ediliyordu” Alfina Sibgatullina, İki İmparatorluk
Arasında Rusyalı Müslümanlar, Ofset Yayın Matbaacılık, İstanbul 2014, s. 434-435.
497
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Şimdi de esirlerin kamp hayatında yaşadıkları zorlu yaşama ve
Ruslar tarafından sergilenen tutuma değinelim.

Kamp Hayatında Yaşanan Zorluklar
Esirlerin sevk edildikleri daimi kamplar, Ruslar tarafından daha
önceden terk edilmiş fabrikalar, hapishane, sirk binaları, okul, hastane,
samanlık, ahır ve toprak barakalardı. Esirler, insan yaşamına uygun
olmayan bu barınaklarda tutulmaktaydı. Bu elverişsiz kamplarda
kalabalığın aşırılaşması ve esirlerin uzun süreli mahkûm edilmeye mecbur
bırakılması, ayrıca her esirin en fazla yarım metre genişliğindeki bir alana
sahip olması sorunların ortaya çıkmasını da hızlandırmıştır.498 Esirlerin
kamplara gelmeye devam etmesi ise yatak, battaniye, odun sıkıntısının
da artmasında etkendir. Aynı zamanda kıyafetlerinin yetersiz olması
ve hava koşullarının uygun olmadığından dolayı savaş esirlerinin zor
koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ve toplu ölümlerin yaşandığı tutulan
günlüklerde ifade edilmektedir.
Esirler için kamplardaki en büyük sorun fizyolojik ihtiyaçların
yeterince karşılanmıyor olmasıydı. Verilen yemeklerin azlığı ve kalitesiz
olması Rusya’da bulunan Türk esirlerin gündelik yaşantılarını olumsuz
yönde etkilemiştir. Türklerin yaşanan iç savaş nedeniyle bu konudaki
sorunları daha da ağırlaşmış, günde düzenli bir şekilde üç hatta iki öğün
almaları olanaksızlaşmıştır. Varnavin kasabasında esaret hayatı süren
Mülazım Mehmet Arif hatıratında “Açlıktan ölecek gibiydik. Garnizonda et
498

“Koğuşa girdiğimizde bizden evvel İç Rusya’dan yüz inkılâpçı sosyalist Rus gördük.
Bunlar rahatlarını bozmak istemediler. Uzun bir yolculuktan gelen bizlere oturacak
yer göstermediklerinden ayakta kaldık. Bizler rica ederek yer istediğimizde kötü
laflarla karşılık alıyorduk. Ağız dalaşmasından sonra bir kavga çıktı. Yüzü de birden
ayaklanıp bize karşı cephe aldılar, biz de bir köşeye sıralandık. Onlar yumruk dövüşü
bilmiyorlardı; onarlı onarlı gruba ayrılarak, ta burnumuzun dibine gelerek ayaklarını
yere vuruyorlar, sövüp geri dönüyorlardı. Bizimkiler ise onları taklit ederek, yine on
gruba ayrılıyorlar, onlar gibi ilerliyorlar, ancak sövmeden yanlarına yaklaşıp çift yumruğu
indirdikten sonra geri dönüyorlardı. Yumruk altında bağrışmaya başladılar. Gardiyanlar
kapının gözetleme deliğinden namlu uzatarak ’Aynim, yoksa ateş edeceğiz!’ Diye Rusça
bağırdılar. Bizler hemen kenara çekildik, on dakika sonra da hapishane müdürü geldi.
Bize yer verilmediğini söyledik, bunun üzerine müdür esir Rusların hepsini koğuştan
çıkardı, artık rahat etmiştik.” Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, Mevsimsiz
Yayınevi, Ankara 2007, s. 60.
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diye verilen, kar altında sakladıkları kurtlanmış öküz ve manda kafalarıydı. Suda
haşlayarak yiyorduk, kokusundan midemiz bulanıyor ve kusuyorduk.”499 Diyerek
konuya dair şikâyetini belirtmektedir. Genel olarak Rus esir kamplarında
bulunanların hatıratlarında yemek konusunda yaşanan sıkıntıya yönelik
eleştiriler yapılmıştır.
Rusya’da bulunan Türk esirlerin durumları genelde çok kötü idi.
Milletlerarası anlaşmalar gereğince uygulanması gereken kurallar, Rus
makamlar tarafından yerine getirilmiyor, esir subaylara rütbelerine göre
verilmesi icap eden aylıkları ve erlere de Rus askerlerine verilen istihkakın
yansı dahi hemen hiçbir kampta verilmiyordu.
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Yaşanan sorunlardan biri de, kamplarda disiplinin sıkı tutulması
ve kilitli kapılar ardında olmaları, izin almakta sıkıntı yaşanması, haber
almalarını önlemek için kitap ve defterlere el konulması ruhsal bozukluklara
neden olduğundan bu durum çoğu kez esirler arasında gerilimlere yol
açmıştır. 500 Bu durum çağdaş yaşantı ile bağdaşmadığı gibi Osmanlı
esirlerinin mutsuz olduğu da aşikârdır. Rusya’da esir olarak bulunan
Mülazım Ahmet kaldığı kamptaki izlenimini şu şekilde aktarmıştır:
“Esirler arasında sinirlilik bir salgın gibi yayılmıştır. Herkes

barut gibidir… O kadar ki en basit söz karşısındaki çileden çıkarmaya
kafi gelmektedir.”501

Yine hatıralarda Rusların kamplardaki esirler üzerinde keyfi
davranışlar sergiledikleri, esirlere yönelik hakaret ettikleri ve kuralsızlıkları
sergileyen, verilen cezalar karşısında onların savunmasız olduğunu
gösteren olaylara maruz kaldıkları anlaşılmaktadır.
Yaşananlar karşısında esirler arasında Ruslara dönük nefretlerin
bastırılması giderek güçleşmiştir. Duydukları öfke ve küçük düşürülmüşlüğün
etkisine dayanamayan Osmanlı esirleri kurtuluş olarak kaçma girişimlerinde
bulunmuşlardır. Bu planları hazırlamak ise oldukça uzun bir süreci
499

Mehmet Arif Ölçen, Vetluga Irmağı, Ümit Yayınevi, Ankara 2006, s. 99.

500

Murat Cebecioğlu, Mehmet Asaf Bey’in Hatıraları Sarıkamış’tan Volga Kıyılarına, Berikan
Yayınları, Ankara 1994, s. 178-179.
501

Yücel Yanıkdağ, Millete Deva Olmak Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp Ve Milliyetçilik 19141939, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014, s. 232.
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gerektirmiştir. Bu sürece rağmen kaçış planları oldukça basittir. Esirler
kendilerini hazır hissedene kadar da kaçış planlarını hep gizli tutmuşlardır. Bu
kaçış planlarında ise şaşırtıcı olan esir kaçışlarıyla bağdaştırabileceğimiz tünel
kazma, muhafızları etkisizleştirme, dikenli tel çitleri kesme gibi faaliyetler yer
almamıştır.502
Rusya’da aslında kaçış kolaydı. Esirleri korkutan tarafı ise uçsuz
bucaksız Sibirya boşluğunda kaybolmaktı. Diğer bir sebep ise kaçan
esirlerin sağ bir şekilde dönmesi çok nadirken, çoğunun ölü olarak geri
dönmesidir.503
Diğer bir sorun olarak esirlerin bu süreçte salgın hastalıklara maruz
kalmasını ele almak istiyorum.

Salgın Hastalıklar
Kafkas Cephesi’nde savaş başladıktan bir hafta sonra Osmanlı
ordularına ait esirlerin ilk kafilesi Rusya’ya sevk edilmeye başlanmıştır.
Hatıratlarda Türklerin esir düştüklerinde kıyafetlerinin kış koşullarına
uygun olmadığı, az sayıda doktor olduğu ve salgın hastalıkların yetkililer
tarafından yeterince ciddiye alınmadığı, organizasyona ilişkin problemlerin
502
503

Yanıkdağ, age, s. 51- 52.

“Troysko Savsk’ta Alman arkadaşlarım firar hazırlıklarına başlamışlardı. Beni de
yanlarına alacaklardı. Ancak Alman doktor benim sağlığımın elverişli olmamasından
dolayı firar için uygun olmadığımı belirtmişti, bu yüzden beni yanlarında götürmekten
vazgeçtiler. Benden özür dilediler, bende onlara üzüntümü söyledim. Başka bir fırsat
çıkar diye kendimi avutmaya başlamıştım. Alman arkadaşlar şehirden üç at, bir de
kılavuz tedarik etmişlerdi. Karanlık bir geceyi bekliyorlardı. Nihayet böyle bir gece
geldi. Üç atla, bir kılavuz lagerin tahta perde duvarından uzakça ve belli bir yede
bekledi. Kararlaştırılan dakikada arkadaşlar zifiri karanlık içinde ve Rus nöbetçilerinin
dikkatsizliğinden faydalanarak tahta duvarı aştılar. Ertesi gün bu kişilerin yokluğu belli
oldu. Lagerde derin bir araştırma başlatıldı. Lager hemen sıkıyönetime alındı. Bütün
eğlenceler, oyunlar yasaklandı. Birkaç gün pavyonlarda kapalı kaldık. Rus komutanlığı
her tarafa atlılar saldı. Aradan bir hafta geçti. Rus komutanlığı kaçanların tutulduğunu
bir genelde ile bildirdi. Önce buna inanmak istemedik. Ne var ki bir hafta sonra kaçan
iç alman arkadaşın cenazeleri develerin sırtında lagere kadar getirildi. Zalim Rus
komutanlığı cenazeleri develerin semerleri üstünde gelişigüzel bağlatmış kiminin başı
aşağı sarkmış, kiminin bacakları yerden sürünecek karda askıda kalmış, bu durumda
esirlerin gözü önünde dolaştırdıktan sonra cenazeleri lager kıdemlisine teslim edildi.
Bu olay beni çok kederlendirdi.” Hüsamettin Tuğaç, Bir Neslin Dramı, Çağdaş Yayınları,
İstanbul 1975, s. 118-121.
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varlığına dikkat çekilmektedir. 1915 yılı başlarında ise esirlerin sayısı
birkaç misline çıktığında, durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine
esirler yoluyla bulaşıcı hastalıklar Rusya’ya taşınabilir endişesiyle birçok
Türk esirinin Kafkaslarda bırakıldığı ileri sürülmüştür. Geriye kalan esirler
de Çarlık Rusya’sı sınırları içerisinde trenle Tiflis ve Bakü’ye revir ve
hastanelerin bulunduğu noktalara tahliye edilmişlerdir. Esirlerden hasta
ve yaralı olanlar süreli olarak burada tutulurken, sağlık durumu iyi olanlar
imparatorluğun uç noktalarına gönderilmiştir.
Sevkiyatı yapılan ilk esir kafilesiyle garlarda karşılaşan Tiflis
ve Bakülüler bu insanların genel durumunu gördüklerinde dehşete
düştüklerini hatıratlarda belirtmişlerdir. Rostov-Don hattından 7.1.1915
tarihinde çekilen bir telgrafta; Büyük bir bölümü Sarıkamış’ta esir düşen
Türklerin görünüşü dehşet vericidir. Çoğunun elleri ve ayakları donmuş durumda.
Onlar küçük bir dokunuşta acı içinde şiddetle bağırıyorlar. Birçoğu oldukça zayıftı.
30’dan fazla Türk esir yolculuk sırasında ve revirlerde aşırı zayıflıktan ölmüştür.504
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Kötü şartlardan oluşan bir seyahat geçirdikten sonra Türklerin
sağlık durumları daha da bozulmuş, bir de sağlık şartları bakımından
elverişsiz barakalara yerleştirilince ortam neredeyse hastalıklara davetiye
çıkarır hale gelmiştir.
Açlık ve hastalık olağan şeylerdir; askerlere savaş koşulları gerekçe
gösterilerek gittikçe daha az yemek verilmesi ve hijyenik koşulların
eksikliği sebebiyle tifüs, tifo ve kolera olmak üzere hastalıkların artmasına
ve yayılmasına yol açmıştır.505 Bunların yanı sıra esirlerin yakalandıkları
hastalıklar şu şekildedir: Sıtma, dizanteri, ishal, kolera, zatürre, yılancık506,
kansızlık, kulak hastalıkları507, bronşit, kan çıbanı, eklem romatizması,
504

Sıbgatullina, age., s. 232.

505

Cemil Kutlu, Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rusya’daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların Yurda
Döndürülme Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü,
Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. 128-129.
506

Yılancık, deride meydana gelen iltihap sonucu ortaya çıkan bir hastalık türüdür.
Ayrıntılı bilgi için bk. Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Türk
Tarih Kurumu, Ankara 2010, s. 224.
507

Esirler arasında özellikle sağırlık ve mutizm (konuşmayı her şart altında reddetme
durumu) dikkat edilmeyen kulak hastalıklarının sonucu gösterilmektedir. Geniş bilgi
için bk. Özdemir, age, s. 400.
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yaralar (aldıkları darbelerden dolayı), organlarda su toplanması, bağırsak
ve göğüs hastalıkları, iskorbüt’508dür.509
Kamplardaki aşırı kalabalık, şiddetli olan soğuklara maruz kalınması
ve esirlerin giysilerinin yetersiz olması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların
önüne geçmek imkânsızlaşmıştır.510 Yine kamplarda elbiselerin dezenfekte
edilmemesi ve esirlerin banyo yapamaması bit, pire gibi haşerelerin de
esirlere dayanılmaz sıkıntı vermesine sebep olduğu gibi, Ziya Yergök bu
konuyla olan mücadelesini bitten boğulmak deyişiyle onaylamaktadır.511
Ölümcül hastalıkların kurbanlarını özellikle kışın yakalamış olması
ölüleri gömmeyi olanaksız hale getirmiştir. Donmuş cesetler yerlerin
çözülmesine kadar esir barakalarının yanında odun gibi istif edilmiştir.
Bu şok edici sahneler esirler arasında kısa yorumlarla geçiştirilmekteydi.
Ölen arkadaşlarının donmuş cesetleri karşısında esirlerin hissizleşmiş
olmaları ihtimaldir. Ancak yinede bu durum bilinçaltlarında yer edinmiştir
denilebilir. Psikolojik olarak bu durumla başa çıkmak için yaşadıklarını
bastırma yoluna gittikleri düşünülmektedir. Özellikle hayatta kalan esirlerin
yıkım sebebi, bu ölümlerin nasıl olduğu ve daha sonra cesetlere nasıl bir
muamele yapıldığını bilmeleridir. Toprak yumuşayınca mezar kazılmasını
mümkün kılan ilkbahardaki çözülme başka bir korkunç manzarayı gözler
önüne sermiştir.512 Cesetler düz bir el arabasına üst üste yığılıyor kamplara
birkaç kilometre uzağına götürülerek el arabası içindeki cesetler açık
şekilde bekletilen çukurlara boşaltılıyordu. Mezar olarak açılan çukurlar üst
kısmına kadar dolmadıktan sonra kapatılmıyordu.513 Cesetlere dokunmak
bile istemeyen Rus muhafızlar onları birer kütükmüşler gibi çukurlara
508

İskorbüt, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan diş eti şişmesidir. Ayrıntılı bilgi için
Ruslara esir düşen Hasan Basri Efendi, esaret günlerinde kaleme aldığı günlüğünde,
sebzesizlik yüzünden dişlerinde ortaya çıkan iskorbüt için, en birinci deva lahanadan
yaptıkları turşu olduğundan bahsetmektedir Bedrettin Görgün, Hasan Basri Efendi Bir
Gemi Katibi’nin Esaret Hatıraları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, s. 209.
509

Kutlu, agt, s.128-129.

510

Mehmet Çetinkaya, Vatan Yıldızlardan Uzak Mı, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2011,
s. 52.
511

Yergök, age., s.136.

512

Yanıkdağ, age, s. 34.

513

Kutlu, agm, 2007, s. 250.
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yuvarlamak için süngülerinin ucunu kullanmışlardır. Bu durumda esirler,
arkadaşlarının cesetlerine yapılan bu haksız muamele karşısında çekingen
bir tutum sergilemiş olsalar da, onlarda yaşanan sahneler kendilerinin de
gelip geçici olduklarını hatırlatmıştır.

Sonuç
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda farklı cephelerde savaşmış
hem düşmana esir vermiş, hem de esir almıştır. Özellikle Rusların eline
esir düşen Türklerin durumu içler acısıdır. Türk esirler yolculuk esnasında
açlık, soğuk ve kötü muameleye maruz kalmışlardır. Aynı zamanda
Rusya’nın çeşitli yerlerine zor şartlar altında sevk edilmişlerdir. Öte
yandan uluslararası antlaşmalarla da esirlerin hakları sözde garanti altına
alınmış olsa da, Türk harp esirleri adi suçlularmış gibi ağır bir muamele
görmüş ve kendi canlarının derdine düşmüştür.
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I.CİHAN HARBİ DÖNEMİ RUS TAŞRASINDA
OSMANLI ESİRLERİ
Alfina SİBGATULLİNA*

Giriş

R

usya ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarihinde savaşlar ve bu
savaşlarda esir düşen askerler konusu, son dönemlerde,
araştırmacıların oldukça ilgisini çekmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında
Ruslara esir düşen Osmanlı askerlerinin kaderi, Türkiye’de daha çok
hatırat türü kaynaklara dayanarak genellikle soğuk Sibirya esir kampları ile
alakalı değerlendirilmektedir. Fakat o dönemde basılan Rusça gazetelerde,
ulaştığımız arşiv belgelerinde ve Rus uzmanların yaptığı çalışmalarda
Türklerin İç Rusya bölgelerinde, Volga nehri kıyılarındaki taşra şehir ve
köylerde de bulunduğu hakkında haberler mevcuttur. Bu durumu birkaç
nedenle anlatılabiliriz:
1. Omsk, Çita, İrkutsk gibi Sibirya şehirlerine demir yoluyla
gönderilirken, esirler Penza, Sızran, Samara garlarında duraklamış,
yolculuk esnasında hastalananlar belli bir süre için tedaviye alınmış, vefat
edenler ise buralarda defnedilmiştir.
2. Savaşın başında Rus hükümeti Osmanlı esirleri, Panislamizm ve
Pantürkizm endişesi nedeniyle Rusyalı Müslümanların topluca oturduğu
bölgelerden uzak tutmak istese de, savaşın ilerlediği yıllarında buna fazla
* Prof. Dr., Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Moskova / Rusya
alfina2003@yandex.ru
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dikkat edilmemiş ve Türkler Tambov, Samara, Kaluga, Vyatka gibi il ve
vilayetlerde de ikamet etmişlerdir.
3. Sibirya’daki esir kamplarının ve diğer toplama yerlerinin
aşırı şekilde dolması neticesinde artık savaş esirlerinin Rusya’nın iç
bölgelerinde kalmasına izin verilmiştir: Onlar savaşın doğurduğu iş gücü
açığını kapatabilmek amacıyla değişik iş alanlarında istihdam edilmiştir. Bu
bölgelerde bulunan Osmanlı esirlerin genelde serbest dolaşma ve çalışma
imkânlarına sahip olduğu görülmektedir. Rus gazeteleri, Osmanlıların
bulunduğu şehirlerde kahvehane, fırınlar açtığı, ayakkabıcılık, temizlik,
gazete satıcılığı vs. işlerde çalıştığını yazmışlar, yerli halkla kurduğu
ilişkilerden bahsetmişler. Bu tür haber ve vesikalar I. Cihan harbinde
Rusya’da esarette bulunan Osmanlıların genel portresini çizmek ve
Rusların gözünde Türklerin ahlak yönünü belirlemek için de hizmet
etmektedir.
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Türkiye’de esasen yaygın olan ve Türk araştırmacıların da genellikle
vurguladığı bir görüş üzerinde durmak istiyorum. Rusya’da bulunan
Osmanlı askerleri hakkında söz ederken, Rusların onlara özellikle eziyet
çektirdiğini, Müslüman oldukları için diğer düşman ordularından alınan
esirlerden farklı davrandıkları vurgulanıyor ve buna karşın Türklerin Rus
esirlerine insancıl yaklaştıkları ileri sürülmektedir: ’Ruslar tarafından esir
alınmalarından itibaren apoletleri sökülerek ayaklar altında çiğnenen, dinlerine,
hükümet ve devletlerine küfür edilen, kendilerinden daha küçük rütbeli Rus
subaylarına resmi saygı göstermeye mecbur edilen ve üzerlerinden elbiseleri alınmış
durumda gezdirilen savunmasız Türk esirleri’514 portresi sunulmaktadır.
Tabii bu fikirlerin bir kısmının gerçek olduğundan şüphemiz
yoktur. Almanya, Avusturya-Macaristan ordusu esirleri yanında Osmanlı
esirlerinin Rus hükümeti karşısında daha az itibar gördüğü, çünkü Slav ve
Hıristiyanlıkla ağırlıklı din ve milliyet ayrışımına önem verildiği, Rusya’da
bulunan tüm esirler arasında insan haklarının sağlanması ve savunması
konusunda Osmanlıların en kötü durumda olduğu söz konusudur. Fakat
burada Türk ve İslam düşmanlığından daha ziyade I. Cihan harbi dönemi
Rusya’nın doğal ve ekonomik koşulları da hesaba alınmalıdır. Şunu da
514

Nebahat Oran Arslan, Birinci Dünya Savaşında Türkiye’deki Rus Savaş Esileri, IQ Kültür
Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 77.
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aklımızda tutmalıyız ki, I. Cihan harbi esnasında Rus esaretinde 2 milyon
200 bin- 2 milyon 300 bin kişi bulunmuştur. Rusya’da asker ve sivil olarak
64.500 Osmanlı vatandaşı esarette bulunmuştur, bunlar Rusya’da bulunan
tüm esirlerin ancak 3, 28 % teşkil etmiştir.515 Savaşın ilk aylarında sadece
Avusturya askerinden yüz bin kişi Ruslara esir düşmüştür. Rusya devleti
bu kadar esir almaya kesinlikle hazır değildi. Savaş esirlerinin takviyesi,
sevkiyatı konusu genel olarak o dönem Rus hükümetinin en zayıf
taraflarından biri olmuştur. Sarıkamış’ta çok kısa bir süre içinde büyük
miktarda esir düşen Osmanlı askerinin Tiflis’ten Ryazan-Ural demir yolu
üzerinden Sibirya tarafına gönderilmesi esirler arasında büyük rakamlara
ulaşan can kaybına yol açmıştır. Bunun genel nedenleri şunlardır:
1. Savaşın ilk yıllarında Rusya’da esirlerle ilgilenen tek bir resmi
organın bulunmaması, birkaç bakanlık ve müdürlük kendi aralarında
bu konuyu çözemedikleri, esir kayıtlarının düzgün şekilde yapılmaması;
Osmanlıların bileşimi ve yerleşimi, kayıtı, tahliyesi, mali, yiyecek ve
tıbbi temini, hastalık ve ölümleri ile ilgili konuların ilk dönemde ciddiye
alınmaması, evrakların düzenli tutulmaması. Osmanlı’da Rus esirlerinin
az olması516 nedeniyle de Rus hükümetinin Osmanlı ile asker değişimi
meselesine gereken ilgiyi göstermemesi anlaşılmaktadır.
2. Demir yollarının savaşın başlangıcında çok sayıda insan taşımaya
hazırlıksız yakalanması, vagonların ve personelin yetersiz olması, bu
nedenle 1914-1915 kışının dehşetli soğuklarında esirlerin saman döşenmiş
hayvan vagonlarında gönderilmesi, demir yollarının insanların az yaşadığı
bölgelerden geçmesi ve duraklama517 imkânının az olması. Petersburg
Telgraf Ajanlığının haberine göre, 1 Aralık1914 ten 24 Ocak 1915’e kadar
tek bir Tiflis şehri üzerinden 14.220 Türk askeri ve 326 subayı Ryazan-Ural
demir yoluyla Penza istikametinde İç Rusya’ya gönderilmiştir.
3. Türk ordusunun Sarıkamış muharebesine hazırlıksız, aç, yorgun,
515

V. V. Poznahirev, Turetskiye Voyennoplennıye i Grajdanskiye Plennıye v Rossii v 1914-1924
gg. Dokumentı, Faktı, İssledovaniya, S-Petersburg 2014, s. 29.
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Ruslar Türkiye’ye 5. 500 kişi esir vermiş, bu da tüm Rus esir sayısında sadece 0,
23 % oranını teşkil etmiştir.
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1914 yıl Rus süreli yayınında yerli halkın trenlerle gelen Türk esirlere acıdığını,
ekmek ve su verdiğini yazılmaktadır.
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kış ve savaş şartlarına uygun olmayan elbiselerle girmesi. Zaten esirlerin
kendi itiraflarına göre, onların birçoğu savaşa çiftlikte çalışırken alınmış
ve üzerlerinde hangi giysi varsa, onlarla savaşmak zorunda kalmış, sıcak
giyim ve üniforma gibi bir şeyi hiç görmedikleri anlaşılmaktadır. Rusya
sınırına yakın köylerden askeri birliklere günlük kıyafetleriyle katılan
çiftçilerin bu kıyafetleri dağlarda günlerce süren çarpışmalardan sonra
artık paçavraya dönüşmüştü. Bu yüzden esir düşenlerin birçoğunun ayak
ve kollarının donması, eksi 30 dereceli soğuklarda yalın ayak ve yırtık
ince elbiseden olması; açlıktan çeşitli hastalıklara yakalanması; aralarında
doktorların bulunmaması gibi unsurlar da önemli nedenlerdendir518.
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4. Tiflis’te esirleri muayene edecek yeterli doktor kadrosunun
bulunmaması ve bu nedenle hasta olanlarla sağlam olan esirlerin aynı
vagonlarda haftalarca yol gitmesi ve bu yüzden salgın hastalıkların
artması. Yol üzerindeki Aleksandropol, Yelizavetpol, Derbent, Petrovsk,
Mineralnıye Vodı, Tihoretskaya istasyonlarının esirleri kabul edecek
durumda olmaması ve oralarda da doktorların bulunmaması.
5. Rus savaş yetkililerinin, Kafkas cephesinde esir düşenlerin
takviyesinde muhafız konusunu ilk dönemde genellikle göz ardı etmesi.
Her 100 esire 6 muhafız verilmesi ve esirlerin tren durakladığında
dışarı çıkmasını sağlamak üzere her trene 10 askerin belirlenmesi savaş
şartlarında bir kural olurken, Kafkas cephesinde o kurala ancak 1915
Ocak sonlarına doğru uymaya başlamışlar. Bu nedenle, Kafkas Ordusunun
Tiflis Garnizonundan verilen muhafızların sayısı oldukça az olup yol
boyunca bu az sayılı asker de esirlerin kaçmasından korkarak vagonları
açmamayı uygun görmüşlerdir. Neticede, esirlerin tuvalet ve hava alma,
vagonların havasını değiştirme gibi sorunları giderilmemesi, hafta boyuna
temiz hava almadan, pislikler içinde yol giden esirlerin sıhhi durumunu
daha da kötü etkilemiştir. İliklere kadar işleyen soğukta esirlere ancak iki
günde bir defa yiyecek verilmesi açlıktan ölenlerin sayısını arttırmış519.
518

Alfina Sibgatullina, “Rusya Gazetelerine Göre I. Dünya Savaşında Esir Düşen Türk
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V. V. Poznahirev, “Nekotorıyı Nedostatki Evakuatsii Turetskih Voyennoplennıh s
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Yetkililer tarafından bu sorunlar ancak 1915 Ocak ayında fark edilmiş, o
sorunlar giderilene kadar da Sarıkamış esirlerinin çoğunluğu artık Rusya
iç bölgelerine ve Sibirya taraflarına sevk edilmiştir.
6. Uluslararası Kızıl Haç komitesinin Osmanlı esirleri ile temelde
ilgilenmemesi. Rus yetkililerin Osmanlı Hilal-i Ahmer’i ile irtibat
kurarken karşılıklı güven sorunu yaşadığını ve bu yüzden kontakların
ağır ve çok yavaş yürütüldüğünü, İstanbul’dan gelen talepler karşısında
Petersburg’un Osmanlı esir sayısını ve kamplarda yerleşim malumatını
vermekte endişelendiğini görüyoruz.
Bu nedenler ve yetkililerin görevlerini ihmal etmesi yüzünden
salgın hastalıklar Rusya’nın iç bölgelerine taşınmış ve yerli halkı da büyük
tehlikeye sokmuştur. Mesela, Türk esirleri takviyesi yapılan demir yol
üzerinde en önemli istasyonlardan biri olan Volga kıyısındaki Samara
şehri bu tehlikeye maruz kalan büyük transit şehirlerden biriydi.
1914 yılının Aralık ayı sonlarında Samara’ya ulaşan ilk trenlerin
birini karşılayan Samara belediye meclisi vekillerinden A.N. Naumov
kendi hatıratlarında şöyle yazıyor:
’İlk vagonun sürgüsünü ve kapısını açtığımızda, biz hemen
irkilerek, geriledik: çünkü açık vagonlardan ayak ve kolları donmuş,
gözleri açık kalmış birkaç ölü beden düştü. Esen kalanların durumu
da onlardan pek farklı değildi. Çoğunluğu tifüs hastalığından
bilincini kaybetmiş ve sayıklıyordu. Diğerleri koleradan bükülmüş,
kangrenden ateşler içinde yanıyordu. Hastalık bulaşmamış olanlar
ise harekâtsız halde bir köşeye sığınmıştı. Bazı vagonlar tümüyle
ölülerden ibaretti. Böyle ’ölü dolu vagonların şehrimize gelmesi
Samara halkını çok özdü. Bazen vagonlardan çıkartılan cesetler
istasyonda öylesine birikiyordu ki, belediye onları gömmeye
yetişemiyor, bundan dolayı şehir dışında araziler kiralayıp, Türklerin
meyitleri orada istif edilmekteydi. Bu büyük ve korkunç istifler
üzerine gaz yağı dökülür ve orada yakılırlardı. Naaşlar derin çukura
doldurulur ve gömülürlerdi.
Hayatta kalan Türkler daha da çok zorluk doğururlardı. Çünkü
şehir hastaneleri Batı cephesinden dönen yaralılarla doluydu, Kafkas
cephesinden getirilen salgın hastalık taşıyan Türk esirlerine orada yer
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bulunması imkânsızdı. Belediyeye, onları izole etmek için, merkezden
uzak yerlerde özel sektörden evler kiralamak işi düşüyordu’.520

256

Her gün Samara’ya esir Türklerle dolu 4 tane tren geliyordu, artık
onları yerleştirecek yer kalmamış, şehirde bulunan boş büyük binalar,
Dunayev fabrikası, demiryol istasyonuna bağlı sebze deposu, zeminlere
saman döşenerek, hasta esirlere bakım yeri olmuştu. Şehir belediyesinden
esir sevkini durdurmak gerektiği konusunda Petersburg’a gönderilen
telgraflar cevapsız kalmış, durum çok kritik noktaya yaklaşmıştı. Esirlerin
muayenesine ve tedavisine bakan Rus doktorlar ve hemşirelerden
birçoğu kendileri de hastalanarak ölmüş, onların yerine artık tıp fakültesi
öğrencileri getirilmişti. Samara tarihçilerinin yayınladığı arşiv belgelerine
göre521, 1915 yılın sadece Ocak-Nisan aylarında Samara şehrinin çeşitli
hastanelerine gelen Türk esirlerinin sayısı 3 854 olup, orada 1073 kişi
ölmüştür. Savaş devamında ölen askerlerin tam sayısı belli olmadığı gibi,
ilk dönemde Türkler Samara şehrinin Müslüman kabristanında gömülmüş,
1915 yılının Ekiminden itibaren Türkler için özel arsa ayrılmış ve 1930 lı
yıllara kadar mezarlık ’Türk mezarlığı’ diye adlandırılmış. Samara şehri
dışında, Bezençuk, Batraki, Sızran, Bezımyanka, Tomılovo gibi yerleşim
yerleri yakınlarında da Türk esirlerin gömüldüğü bilinmektedir.522
Büyük Prens Oldenburg’un 18 Ocak 1915’ te aldığı bir kararla,
durum biraz düzelmeye başlamış; esir Türklerin Rusya’nın iç bölgelere
takviyesini geçici şekilde durdurmak ve 11 Şubat 1915’ ten itibaren
onları Kafkas Savaş bölgesinde yerleştirme kararı verilmişti. Bu da Nargin
adasındaki Türklerin içler acısı durumunu tetiklemiştir. Rus uzmanlardan
V.Poznahirev, Omskiy, İrkutskiy, Priamurskiy gibi Sibirya bölgelerinde
tutulan Türklerin sayısı 1918 yılı başına 18.700 kişi, Rusya’nın Avrupa
kısmı sayılan Moskovskiy, Kazanskiy bölgelerinde 8.500 kişi, Kafkas askeri
520
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bölgesinde 37.300 kişi tutulduğu ayrıntılarını yazmaktadır523.
Diğer esirlerden farklı olarak Osmanlı esirleri arasında yaşlıların
bulunması göze çarpmaktadır: Alman ve Avusturya esirlerinde 17’ den 47
yaşa kadar ortalama 30 yaş farkı bulunurken, Türkler arasında 14 yaştan
65 yaşa kadar askerler bulunmuştur. Bu yüzden yaşlı esirlerin daha çabuk
hastalanması ve ölmesi doğaldır. Genelde Türk esirlerinin yakalandığı
hastalıklar tifüs ve iskorbüt olup, Rus uzmanların fikrince Rusya’ya tifüs
salgınını Türk esirler getirmiş ve salgının etkisi iç savaş döneminin sonlarına
kadar sürmüştür. 1915 yılın ortalarında artık Rusya’nın 39 eyaletinde bu
hastalıklar salgınlık yaratmış ve yerli nüfus arasında ölümlere yol açmıştır.
Rusya İmparatorluğu Bakanlar Kurulu savaşın ilk aylarından itibaren
harp esirlerini çalıştırma konusunda kanun ve kararlar kabul etmiştir. 17
Mart 1915’te kabul edilen ’Savaş esirlerini özel sanayi müesseselerinde
çalıştırma’ ve ’Savaş esirlerin tarım işlerinde çalıştırma’ konusunda kararlar
çıkmış ve İç Rusya bölgelerine gönderilen esirler, bu kararlar nezdinde
başlarına nöbetçi dikilmeden çalıştırılmış. Muhafız askerler, ancak esirler
suç işledikten sonra cezalandırmak için müdahale edebilmişlerdir. 1915
yılından sonra esirleri çalıştırma prosedürü daha da kolaylaştırılarak, geniş
bir tablo haline gelmiş ve Alman, Avusturya ordusu esirleri ile beraber
Türk esirler de Rus taşrasında göze çarpmaya başlamıştır. Türklerin hem
Sibirya’da hem İç Rusya’da topluca çalıştığı yerler maden ve demiryolları
inşaatı olmuştur. İç Rusya’da bu Bryansk madeni, Yekaterinski demiryolu
yanındaki maden, Sulin demircilik fabrikası, Petrograd, Tula, Ryazan,
Donbass madenleri v.s. olmuştur.
Meslek yönünden de Türkler Avrupalı esirlerden fark taşımış:
genellikle Türkler çiftçi ve esnaf sınıfından olmuş ve Rusya’da ucuz iş gücü
teşkil etmişlerdir. Avrupalı esirler daha çok tesviyeci, çilingir, elektrikçi,
şoför, eczacı olarak çalışırken, Türkler genelde limanlarda, fabrika ve
hızarhanelerde amele ve hamal olmuş, şehir merkezlerinde ekmek
fırınlarında ve çayhanelerde iş bulabilmişler, bahçıvanlık, kapıcılık, seyyar
gazete satıcılığı yapmışlardır.
523
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257

Alfina SİBGATULLİNA

Esirlerin bir kısmı tarım ve ziraat işlerinde çalışmış ve özel
çiftliklerde yıl boyunca kalabilmiştir. Bu dönemde onlar ev sahipleri ile
yakından tanışmış, oranın adet ve dillerini öğrenmiş, yavaş yavaş aile
üyesi gibi kabul edilerek, onlarla beraber sofraya oturabilmişler, hatta
evlilikler yapmışlardır. Osmanlı esirlerinin belli bir kısmının zaten sivil
olduğu, savaş başlanırken Rusya’nın Karadeniz kıyılarında ticaret yapan,
balıkçılıkla uğraşan kişiler olduğu da gözden kaçmamalıdır.524
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Özel iş yeri bulmak veya açmak için eyalet başkanından izin alınmış
ve esirin ikamet ettiği yer sınırları içinde çalışmak şartı ile serbest gezme
hakkı bulunmuş. Mesela, gazeteler Kaluga eyaleti ve şehrinde 1915 yılın
yazında Türk esirlerin dükkân, kahvehane açtıklarını yazmış, Tambov
şehrinde ise sarıklı Türklerin açtığı fırın yerli esnafa rekabet olduğu
görülmektedir525. Bunun dışında Türkler eskiden içki satan meyhaneler
yerine alkolsüz meşrubat kvas üretme ve satma işini öğrendikleri de
bilinmektedir. Birçok yerde Türk esirlerin fırın işinde çok becerikli
olduğunu gören esnaf özellikle fırınlarına onlardan işçi almak istemiştir.
Büyük fabrikalarda çalıştırılan esirlerin iş emniyeti konusu genellikle
dikkate alınmadığı için, iş kazaları yaşanmıştır. Hak ettikleri maaşın yarısı
muhafız, bakım ve barınma için alınmış, çeyreği de yetkili bakanlıklar
hesabına yatırılmış, geri kalanı da esirlere verilmiş. Ortalama ele verilen
para günde 50 kapiktir.
Diğer esirler, ayrıca Alman askerlerinin daima isyan çıkarması,
çalışmak istememesi, her şeyden şikâyet etmeleri yanında Osmanlı
esirlerinin çalışkan, sabır ve uysal olduklarının farkına varan devlet
yetkilileri ve yerli halk, bu yüzden de en ağır ve zor işleri onlara yüklemiştir.
Buna Osmanlıların eğitim yönünden zayıf, fakat fiziksel yönden kuvvetli
olmaları, fabrikalarda onlara işi öğretecek derecede tercümanların
bulunmaması gibi nedenler de eklenmektedir. İç Rusya’da yaşayan halkın
90% genel olarak yabancı dil bilmediği için savaş esirleri ile bir birini
524

Vitaliy Poznahirev, Аlfina Sibgatullina, “I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya’daki Sivil
Osmanlı Esirleri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Kış, S 26, 2015, s. 57-76.
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Alfina Sibgatullina, İki İmparatorluk Arasında Rusyalı Müslüman Türkler, Doğu
Kütüphanesi, İstanbul 2014, s. 245.
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anlama sorunu yaşanmıştır. Vatana gönderilen mektuplara uygulanan
sansür ayrıca Osmanlı uyrukluları etkilemiştir. Onların dışında tüm savaş
esirleri ayda 2 tane kapalı mektup ve 4 kartpostal gönderme hakkına sahip
olurken, Türk esir subay ve erler ise sadece haftada bir olmak üzere 4 satırı
geçmeyen açık mektup gönderebilmişlerdir526.
Rus taşra şehirlerinde ikamet eden sarıklı Osmanlıların yıpranmış
sivil elbiselerle gezmeleri, buna rağmen sürekli abdest alma ve namaz
kılma ihtiyacı duyduklarından temizliğe önem vermeleri, hayata tutunma
çabası göstermeleri de yerli halkın dikkatini çekmiştir. Mesela, bir Rus
gazetesinin 1914 yılsonu sayılarında ’Türk Şehri’ ismi altında basılan bir
yazısında Borisoglebsk şehri böyle tasvir edilmektedir:
‘Her yerde sarık, fes, sürekli hareket halindeki güneyli

tipler, kahvehaneler... Bütün bunlar savaş yüzünden meydana geldi.
Borisoglebski’ye 2.500 Türk esir sevk edilmiş ve bunların hepsi
Borisoglebski’ nüfusunun tamamen ’kendi içinde eritmiştir’. Güneyliler
akla gelmeyecek derecede hareketliler. Yerlilerden birinin dediğine göre,
şehirde sanki en az 25.000 Türk varmış gibi görünmektedir, zira gün
içinde bir kişiye en az on defa karşılaşırsınız. Eğer bu halkı hareketli
ve uyumlu olmasıyla fikir yürütecek olursak, Türklere dejenere olmuş
bir millet diyemeyiz; hayat şartlarına uyum sağlamaya çalıştıklarından
dolayı, onların hızlı olmasına şaşmamak lazım. Esirler, geldikleri
günün üzerinde henüz bir hafta süre geçmemesine rağmen, pek çok
şeyi başarmış görünüyorlar... Birisi ’sabah- akşam’ telgraflı gazete
satmak için koşturuyor, diğeri bir düzine tepsi satıyor, başka birisi özel
yapım tatlılar taşıyor ve arabacıya kendi milli mutfağının yemeğini –
çiğ börek ikram ediyor... Bütün birahanelerin yerini kahvehaneler almış
durumda. Binalara o kadar çok talep var ki, bazen camlarda alışılmışın
dışında ’Bu ev satılık değildir’ ilanlarına rastlamak mümkündür.
Yerli halk, yabancıların böylesine akın etmesine iyi niyetle
bakıyor, onlardaki hareketlilik ve canlılığa şaşırıyor, sokaklarda, köşe
başlarında onlarla sohbet ediyor. Bütün bunların yanında ucuz Türk
ekmeğini Ruslarınkine tercih ediyorlar. Ancak, hayat mücadelesinde
Türkleri sıkı rakip olarak gördüklerinde acaba, yerli halk hala bu iyi
526

A. L. Samoviç, Soderjaniye Pisem iz Russkogo Plena v Godı Pervoy Mirovoy Voynı, http://
www.gramota.net/materials/3/2013/4-2/38.html
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niyetini muhafaza edecek mi, bunu söylemek çok zor’527.

Osmanlıların, domuz eti veya yağı olabilir diye şüphelenerek, bazen
kamp ve iş yerlerinde çıkarılan yemekleri yememeleri ve aç kalmaları
gibi hususlar da defalarca yaşanmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak için
her zaman elverişli şartlar olmazsa da, Türk esirlerin dini inancı asla
zedelenmemiş, aksine en zor durumlarda bile iman ve Allah sevgisi onları
ayakta tutmuş, hayata bağlamıştır. Müslüman esirlerle temasta bulunan
taşra halkının genelde onların dini hayatlarına karışmadığı, bu konu ile
anlaşmazlıklar ve kavgalar çıkarmadığı görülmektedir.
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Rusya’da savaş yıllarında ve sonrasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik
kriz nedeniyle 1917 yılından itibaren esirler daha da kötü duruma düşmüştür.
Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk anlaşması, Türk esirlerin
tamamen serbest kalması ve ülkelerine geri dönmesi için fırsat verse de,
Rusya’daki siyasi karışıklıklar yüzünden onlar ortalıkta parasız, yardımsız, aç
ve çaresiz halde kalmışlardır. Rusya’da iç savaşı patlayınca tamamen dağınık
durumda kalan Osmanlılara Rusya Müslümanları, ayrıca Kazan ve Azerbaycan
Türkleri yardıma koşmuş: Kazan, Ufa, Bakü, Samara, Saratov, Kastroma,
Yaroslav, Astrahan ve başka birçok şehir ve kasabalarda cemiyet-i hayriyeler,
yardım komiteleri ve gizli teşkilatlar kurarak esirlere yiyecek, giysi ve para
yardımı toplamışlar, onların vatanlarına dönmesinde destek olmuşlardır.
I.Dünya savaşı döneminde Ruslara esir düşen Osmanlı askerlerinin
genel portresini çizmeye kalkarsak, onların arasında Türklerle beraber
Arap, Kürt, Ermeni, Çerkes, Laz, Tatar ve diğer milletlerden de askerlerin
bulunduğunu, fakat Rusların onların hepsini ’Turki’ (Türkler) diye
adlandırdığını görürüz. 1914-1915 yılında çıkan Rusça süreli yayının
belgelerine göre, iç bölgelerde yaşayan halk vagonlar dolusu getirilen
aç, yorgun, hasta ve yaralı, yırtık giysili, yalın ayaklı, soğuktan donmuş
zavallı esirlere gerçekten acımış ve onlara karşı düşmanlık beslememiştir.
Trenleri karşılamaya gelen yerli halkın elinden su ve ekmeğini alan Türk
esiri de buna değer vermiş, senelerce Rus taşrasında kalan esirler ise Rus
hayatını, kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuş ve ağır kaderlerini az
da olsa kolaylaştırmaya çalışan insanlara minnettar olmuştur.
527

Zakavkazskaya Reç, 1914. S 289.
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NERİMAN NERİMANOV VE NARGİN ADASINDAKİ
ESİRLER
Nesrin SARIAHMETOĞLU*

Giriş

S

avaş ile barışın anlamlandırılması tarih boyunca çok farklı
düşünceler, teoriler ve sistemlerle açıklanmaya çalışıldı. Bu
kavramlar çoğu zaman siyasi tarihin ana malzemesi iken sosyal, ekonomik
ve hatta düşünce tarihinin de bir konusu olarak ortaya kondu.
Tarihte meydana gelen savaşlar, sonucunda imzalanan antlaşmalar,
bu savaşların oluş nedenleri ve yol açtığı sorunlar, barış antlaşmalarının
içerikleri ve bu süreçte yaşananlar tarihçilerin esas konusunu teşkil
etmektedir. Savaş ve barışın bu düzlemde ifadesi pek çok teorisyenin farklı
düşünce temelleriyle konuyu açıklamasını mümkün kılmış ve çoğu kez
de eleştirel bir bakış açısıyla gündeme taşımıştır. Söz konusu savaş ise
mutlaka barıştan da bahsedilecektir. Daha doğrusu savaşlar sebepleri ne
olursa olsun esas önemli olanın barış olduğu unutulmamalıdır. Bundan
yola çıkarak savaşların yok edici etkisi ve kayıpların boyutları dikkate
alındığında konunun insanlık açısından da önemli bir gerçeklik olduğu
görülmektedir. Savaşlarda can kayıpları aynı zamanda tarafların mağlubiyet
ve başarısı olarak da değerlendirilmektedir. Ancak esir alınanlar veya esareti
yaşamak zorunda kalanlar bu savaşların belki de en görünmez unsurudur.
* Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul / Türkiye, nesrins@superonline.com
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Onlar ne ölüdürler ne de mensup oldukları taraftadırlar. Savaşmışlardır
ancak başarılı olamayıp karşı tarafın esareti altına girmişlerdir. 528
Birinci Dünya Savaşının siyasi askeri vb. alanlarda kapsamlı
incelemeleri yapılırken bir önemli husus olarak savaş esirleri konusu
sadece milletlerarası hukukun değil aynı zamanda insanlık tarihinin de bir
parçası olarak ortaya çıkar.
Bu çalışmada Azerbaycan Bolşeviklerinin Çarlık rejimi ve savaş
karşıtı söylemleri temelinde Dr. Neriman Nerimanov’un Nargin
Adası’ndaki durumu açık ve net bir şekilde ortaya koyan tespitleri ve
Nargin Adası’na gönderilen asker ve sivil halkın durumlarını yerinde
gözlemleyip kaleme aldığı yazılarla kamuoyunun ve mahalli teşkilatların
dikkatini çekmek adına yürüttüğü faaliyetler değerlendirilecektir.
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Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Azerbaycan’da Siyasi ve
Sosyal Hareketler
Birinci Dünya Savaşı başlamadan Azerbaycan petrol sanayisinin
mühim bir kısmı İngilizlerin ve Fransızların üzerinde söz sahibi oldukları
bir duruma geldi. Petrol firmalarından %37’si İngilizlerin elinde
bulunuyordu. İngiliz sermayesi Bakü petrol sanayine o derece nüfuz etmişti
ki, 1912’de Rotschild’in Hazar-Karadeniz Şirketi ve Mazut şirketinin hisse
senetlerinin %80’ini, 1913’de ise Şibayevler, Rus Petrol Şirketi ve Kafkas
Petrol Şirketi hisse senetlerinin bir haylisini satın aldı.529
528

Esir kelimesi ise Arapçada savaş tutsağı karşılığında kullanılan ip vb. şeyleri
sıkıca bağlamak anlamındaki esr (isare) kökünden gelmektedir. Esir kelimesinin kök
anlamından hareketle mahpus anlamında kullanıldığı da görülmektedir. Devletler
hukukunda esir 1856 Paris Deklarasyonunda ve daha sonraki çeşitli sözleşmelerde
savaş kurallarıyla ilgili düzenlemelere gidilirken savaş esirlerine uygulanacak muamele
1874 Bürüksel Deklarasyonunda 12 madde halinde ele alınmış ancak onaylanmamış ve
uygulanmamıştır. 1899 Lahey Konferansında II. Sözleşme ve 1907 Lahey Konferansında
IV. Sözleşmede esirlere nasıl davranılacağı 17 madde halinde düzenlenmiştir. I. Dünya
Savaşı sırasında bu düzenlemenin yetersiz kalması üzerine 1929 Cenevre Sözleşmesi ile
tamamlayıcı bazı tedbirler alınmıştır. II. Dünya Savaşında da sözleşme yeniden gözden
geçirilmiştir. 1949 Cenevre Sözleşmesi bu konudaki en kapsamlı düzenlemedir. Savaş
esirleriyle ilgili 143 madde vardır. 1974 ve 1977’de iki ek protokol de imzalanmıştır.
529

1917’ye kadar Azerbaycan petrol sanayisine yatırılan 226 milyon 875 bin rublenin
dış sermaye payı 112.660.000 ruble olup, bunun 54.315.000 rublesi İngiliz, 48.310.000
rublesi Fransız ve 10.000.000 rublesi Alman sermayesi idi.
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1914’de Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaşa giren ülkelerin
Azerbaycan ile ilişkilerinde de bazı planları vardı. Almanlar, Kafkasya’yı
bilhassa Bakü petrollerini ele geçirmek istiyorlardı. 31 Ekim’de Rusya,
Osmanlı Devleti’ne savaş açınca, Kafkasya Cephesi meydana geldi.
Kafkasya cephesi Batum’dan, Güney Azerbaycan’da Urmiye Gölüne
kadar uzanıyordu. Türk ordusu hücuma geçip Batum’a ayrıca Güney
Azerbaycan’a girerek galibiyetler elde etti. Dünya Savaşı Çarlık Rusyası’nın
bütün ekonomisini yeniden kurmayı, ekonominin bütün ağırlık merkezini
savunma sanayisine devretmeyi talep ediyordu. Azerbaycan da bu sahada
petrol dayalı sanayisi ile önemli bir rol oynayacaktı, fakat petrol sanayisi
savaş dolayısıyla büyük sıkıntılar içindeydi. 1914’de şehir yönetimi
ordunun ihtiyaçları dolayısıyla şehre gelen yiyeceklerin aksadığını görerek
durumun düzeltilmesi için orduya müracaat etti. Mesele sadece yiyeceklerin
zamanında ulaşmaması değildi. 14 ve 16 Şubat 1916’da çoğunluğunu
Rus kadınların meydana getirdiği kalabalık dükkanları yağmaladı. Üç
gün süresince sokaklarda tam bir kargaşa yaşandı. Sonuçta dokuz kişi
öldü, 57 kişi de yaralandı.530 Karışıklıklar şehre askerlerin gelmesiyle
bastırılabildi. Ancak Bakü’ye gelen askerler karışıklıkların giderilmesi için
polise ya istemeden yardım etmiş ya da yağmacıların tarafını tutmuştu.531
Petrol için talep edilen miktarın, zamanında ulaşmaması, nakliyatın kötü
yapılması gibi sebepler sıkıntının kaynağını oluşturuyordu. Bununla ilgili
olarak petrol kuyuları kazılması hayli geciktirilince, petrol hasılatı da
aşağı seviyeye düştü. Savaş yıllarında çıkarılan petrolün hepsini hükümet
aldı. Petrol üretim sanayisinin gerekli malzemelerle donatılmayışı, bu
sanayinin teknik açıdan geri kalmasına yol açtığı gibi, çıkarılan petrolün
tamamının işlenmesine de imkan vermiyordu. 1917’de de çıkarılmış
petrolün sadece yarıdan biraz fazlasını işlemek mümkün oldu. Petrolde
yaşanan bu durum diğer sanayi dallarında da bir takım olumsuzlukların
yaşanmasına sebebiyet verdi.
530
531

S. E. Sef, Borba Za Oktyabr v Zakavkazi, Moskva 1932, s. 9-10.

Bakü’de yaşananların benzeri Gürcistan’da Tiflis, Suhumi, vb. şehirlerde de yaşandı.
Yiyecek tedarik eden sayısız kuruluş meydana geldi. Fakat bu çabalar halkın düzenli
bir teşkilatlanmaya sahip olmaması yüzünden fazla tesirli olamadı. S. E. Sef, ayn.esr.,
s. 22-23, 25.
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Savaştan önce Azerbaycan işçileri ciddi siyasi ve sosyal bir
potansiyeldi. 1897’de Bakü’de 100 binden fazla işçi vardı. Savaştan önce
bütün Azerbaycan’da sayıları 242 bine ulaşıyordu. Bu sayıya köyde çalışan
işçiler de (ister devamlı, ister mevsimlik) dikkate alınacak olursa, işçi
sayısının yarım milyona ulaştığı görülecektir. Savaş başladığında Çar,
25 Haziran 1915’de başka halklardan olan 18 yaşından 43 yaşına kadar
olan şahısların savaşla ilgili işlerde seferberliğe çağrılması hakkında
kanun çıkarıldı. Bu kanun hayata geçirilirken Kafkasya’daki Müslüman
halkın mukavemetiyle karşılaştı. Genel memnuniyetsizliğe karşı ihtiyatlı
davranan Kafkasya’daki hükümet organları II. Nikola’dan 25 Haziran
kanununu geri almasını istediler. Çar, arka cephe işlerine mecburî
seferberliği “Gönüllü” seferberlikle bir tutmaya razı oldu. Gönüllü
seferberlik aslında genel seferberlikten hiçbir şekilde ayrılmamaktaydı.
Gönüllü seferberlik neticesinde, Azerbaycan köylerindeki erkeklerin
bir haylisi cephe gerisinde, aslında ise cepheye yakın yerlerde istihkâm
kurmak, yol ve köprüler yapmak gibi işlerde çalıştırılmak üzere askere
alındı.532 Bu arada IV. Devlet Duması’na seçilen Caferov533 ve diğer
Azerbaycan sermayedarları Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz Rusya’yı
desteklediler. Duma’nın Müslüman fraksiyonu üyesi Caferov ve başka
üyelerin de imzası bulunan, Petrograd’da çıkan Milliyet Mecmuası’nın 21
Ağustos 1914 tarihli sayısında “Rusya’nın Müslüman Ahalisine” başlığı
altında,
532

E. İ. Guliyev-E. İ. Memmedov, Azerbaycan Tarihi, Bakı 1964, s. 179;N. Devlet, “Rus
ve Sovyet Silahlı Kuvvetlerindeki Türklerin Rolü”, X. Türk Tarih Kurumu Kongresi-Bildiriler,
Ankara 1991, s. 811-830.
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Memmed Yusuf Caferov (1885-1938), 1885’de Bakü’de doğdu. Ali İskender
Caferzade’nin küçük kardeşidir. St. Petersburg’daki IV. Devlet Duması’nda Bakü, Gence
ve Erivan eyaletlerinin Müslüman halkın temsilcisi seçildi. M. Y. Caferov Kadet Partisi’ne
girerek, Duma’da yaptığı konuşmalarda çarlık idaresinin Azerbaycan’daki siyasetini
şiddetle eleştirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde F. H. Hoyski’nin ilk kabinesinde sanayi
ve ticaret bakanı oldu. Aynı yıl Hoyski’nin liderliğindeki kabine istifa edince, Caferov
vazifesini bırakmak mecburiyetinde kaldı. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Gürcistan’daki diplomatik temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası
düzeyde tanınmasında Caferov’un hizmeti büyüktür. 2 Şubat 1920’de Azerbaycan
Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi. Parlamento Başkanı A. M. Topçubaşov Bakü’de
olmadığı için, M. Y. Caferov onun görevini 27 Nisan 1920’ye kadar icra etti.
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“Biz Rusya vatandaşları geçirdiğimiz dönemin ciddi olduğunu

anlayarak vatanımızın şerefine, liyakatine ve bütünlüğüne kastetmiş
düşmanların hücumunu ortadan kaldırmak arzusu ile dolduk…”

şeklinde bir bildiri yayınladı.534
Böylece askere alınma ve vatanın müdafaası gibi konularda Bolşevikler
ve hükümet ciddi bir anlaşmazlık içine girdi535 Bolşevikler yaptıkları bütün
faaliyetlerde savaşın lüzumsuzluğu üzerinde propaganda yaparak, bu savaşta
hükümete destek veren partileri ve liderlerini suçladılar.536 Bunlardan biri de
Musavat Partisi ve onun lideri M. E. Resulzade idi. Musavat Partisi, milli
burjuvazinin zayıflığını, onun çarlık idaresine bağlı olduğunu aksettirerek,
savaşta vatanı müdafaa edip, hükümetinin galibiyet elde etmesi taraftarıydı.
Partinin yayın organı olan Açık Söz gazetesi 2 Ekim 1915’de ilk sayıdaki baş
makalesinde “...Biz de muvaffakiyetler ve galibiyetler arzu ediyoruz”, diye
yazıyordu.537 Yine IV. Devlet Duması, savaşta yardım sağlama işini düzenli
hale getirmek için 6 Aralık-10 Aralık 1914 tarihleri arasında Petrograd’da
özel bir kurultay teşkil etti. M. Asadullayev ve Müftizade gibi temsilcilerin
başkanlık ettiği bu kurultay Çar’a ve ailesine edilen dualarla açıldı. Daha
sonra Kafkasya cephesine, yani Osmanlı Devleti’ne karşı gönderilmek
üzere Rusya Müslümanları adıyla ön cephe sıhhiye grubu kuruldu.538 Kaspi
534

Z. İ. İbrahimov, “Birinci Dünya Muharibesi Dövründe Bakıda ve Azerbaycanda
İngilab Herekatı”, Azerbaycan Tarihine Aid Megaleler Mecmuesi, s. 87.
535

Azerbaycan Bolşevikleri, savaş karşıtı gösterilere başlayıp, savaşın gerçek amacını
kendi görüşlerine göre halka izah ediyorlardı. M. Azizbeyov, Y. Zevin, İ.Fioletov, M.
Basin bu çalışmalarda liderlik yaptılar. Savaş zamanı ülkenin çeşitli yerlerinden Bakü’ye
birçok göçmen geldi. Onlara yardım amacıyla Göçmenlere Yardım Komitesi kuruldu.
Bolşevikler bu komitelerde nüfuzlarını arttırdılar. Göçmenlere Yardım Komitesi’nin
Başkan Yardımcısı M. Azizbeyov idi. Bakü’de açılan Halk Evi İdare Heyeti’nin Başkanı
N. Nerimanov, bu evden halkın siyasi bakımdan eğitilmesi için istifade etmekteydiler.
Bakü proleterleri de savaşı bir ölçüde nefretle karşılamakta ve protestolarda
bulunmaktaydılar. 1914’de savaş aleyhine pek çok miting yapıldı. Balahanı’daki
gösterilere katılanlar polis müdürünü taşa tuttular. Ayrıca Elizavetpol, Yevlah, Akstafa,
Tovuz, Hacıbulak ve Deller’de orduya çağrılanların itirazları duyuldu.
E. İ. Guliyev-E. İ. Memmedov, Azerbaycan Tarihi, s. 179.
536

Z. İ. İbrahimov, ayn.mkl, s. 87; A. Rayevski, Musavat Fırkesi ve Onun Eks-i İnkılabçılığı,
çev. E. Agakişiyev, Bakı 1929, s. 10.
537
538

A. Rayevski, ayn.esr., s. 7.

A. Arşaruni-O. Gabidullin, Oçerki pan-İslamizma i pan-Turkizma v Rossii, Moskva 1931,
s. 50-51

267

Nesrin SARIAHMETOĞLU

ve Dirilik mecmuaları “…Bütün Rusya ahalisi ister Muhammed ümmeti,
ister İsa ümmeti hepimiz sadakatle çalışıp vatanımızı tecavüzden korumaya
mecburuz” diyerek Çarı destekleme kararı aldılar. 539
Azerbaycan Bolşeviklerine göre 1914-1918 Savaşı dünyayı
emperyalist devletlerarasında yeniden bölmek adına yapılan bir savaştı.
Emperyalist devletler savaşa girerek dünyayı bölmek gibi esas amaçlarının
yanı sıra siyasi amaçlarına da ulaşmaya çalışıyorlardı. Bolşevikler,
burjuvazinin hâkim dairelerin savaş vasıtasıyla halk kitlelerini siyasi
mücadeleden ayırmaya, savaş öncesinde yükselen ihtilal hareketlerini
boğmaya, bunu milliyetçilik girdabında yok etmeye, işçi sınıfının arasına
nifak sokmaya ve sonuçta siyasi krizi kendi menfaatlerine çözümlemeye
çalıştıklarını iddia ediyordu. Neriman Nerimanov ise savaş ve savaştan en
çok zarar gören insanlar konusunda hassastı.

Birinci Dünya Savaşı ve Nargin Adası
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Nargin Adası, Hazar Denizi’nde Abşeron Yarımadası’nın güney
bölümünde Bakü’yü denizden ayıran bir coğrafi mekân özelliğine sahiptir.
Bakü’nün 10.5 kilometre ilerisinde bulunan Büyük Zire Adasının 1.4
km2 lik bir alanı vardır. Uzunluğu 3.1 km, genişliği 900 m’dir. Rölyefi
kayalıklardan oluşan bu adanın kuzey ve güney bölümleri dar, kuzey batı
sahili dik ve sarptır. Bitki örtüsü zayıftır. Bu tanımıyla dikkat çeken Nargin
bugün “Büyük Zire” adıyla tanınmaktadır.540
3.5 km2 yüzölçümüne sahip Nargin Adası savaştan önce de
hapishane olarak kullanılmaktaydı. Yapı olarak bir deniz feneri vardı.541
539

Kaspi, 1 Yanvar 1915, Dirlik, 1 Kasım 1914.
Daha fazla bilgi için bk. N. Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi, Türk Kültürünü
Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985.
540

Adaya 1719 yılında Çar I. Petro (Pyotr) döneminde “Nargin” adı verildi. Fin
Körfezi’nde bulunan Nargin (Estoncada “dar boğaz”) Adasına benzettiği için, Adaya
bu ad verildi. 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra ada yeniden
“Büyük Zire” olarak adlandırılmaya başladı.
541

11 Aralık 1884 yılında Abşeron’da gemilere yol göstermek amacıyla adada ilk fener
yapıldı. Fener 1941 yılında Alman savaş uçaklarının dikkatini çekmemek için Sovyet
Askeri Kumandanlığı tarafından yıkıldı. 1958 yılında yeniden onarılarak faaliyete
başladı. 18 metre yüksekliğinde olan fener, optik navigasyon sistemi ile donatılmış olup
güneş enerjisinden de istifade etmektedir. “Böyük Zirə Mayakı” Report Az, 7 Aprel
2015, http://metbuat.az/news/83381/boyuk-zire-mayaki.html (31.03.2017).
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Manzara itibariyle gri, kayalık alanda yabani otlar ve terkedilmiş birkaç
çürük balıkçı teknesinin dışında herhangi bir oluşuma rastlamak mümkün
değildi. Hapishane ahşaptan yapılmış barakalardan ibaretti. Pencereleri
olmayan bu barakalara gün ışığı sadece damdan açılan pencerelerden
girebilirdi. Tuvaletler mahkûmların yattıkları barakaların içinde idi. Yatak
yerine tahtadan alelacele yapılmış divanlar vardı. Bu divanlar her barakada
olmayıp ancak birkaç barakada mevcuttu. Diğer baraklarda ise mahkûmlar
toprak döşemenin üzerinde yatmaktaydılar. Hastalar da sağlıklı olanlarla
aynı yerde idi. Kış aylarında barakalar ısıtılmıyordu. Adada su olmadığı
için şehirden getirilirdi. Bu durum mahkûm yakınları için de çok zordu ve
onlar yardım için Hacı Zeynelabidin Tagiyev’e müracaat etmeye mecbur
oldular. Tagiyev’e mahkûmların ağır durumlarından bahsedip kendilerinin
ise onlara yardım etme imkânının olmadığını dile getirdiler. Zira denizde
sık sık fırtına olduğu için sandalla oraya gidip gelmek mümkün değildi.
Hacı Zeynelabidin onların bu isteklerini dikkate alarak şehrin Şamahı yolu
denilen bölümünde inşa ederek bitirdiği değirmen binasının içinde bazı
değişiklikler yaparak burayı hapishane haline çevirdi ve 1910’da onu hazır
vaziyette hükümete devretti. Şehir halkı her fırsatta Hacı’ya memnuniyetini
bildirdi. O günden itibaren Nargin’deki hapishaneden bütün mahkûmlar
yeni hapishaneye nakledildiler. Şehirden sürgün edilecek mahkûmlar da
böylece Sibirya’ya sürgün edilmediler.542
Aralık 1914’den başlayarak Kafkasya cephesinde Rusya ile
savaşan Türk ordusunun esir edilen asker ve subayları Rusya’nın çeşitli
hapishanelerine yerleştirildiler. Rusların eline esir düşen Türk askerlerinin
sayısı 60-70 bin civarında idi. Enver Paşa’nın komuta ettiği Sarıkamış
Harekâtında 15 bin asker ile birlikte IX. Kolordu Komutanı İhsan Paşa
ve 300 civarında asker Ruslar tarafından esir alınan ilk kafileyi teşkil
ediyordu. Esirler öncelikle Bakü yakınlarında Hazar Denizi’nde bulunan
Nargin Adası, İç Rusya ve Sibirya’daki kamplara götürdüler. Kuzey ve
güney Kafkasya’da büyük miktarda Ukrayna, Türkistan gibi yerlerde ise
az sayıda esir vardı. Böylece Türk esirleri diğer milletlerin (Almanlar,
Avusturyalılar ve Bulgarlar vb.) esirleriyle birlikte Rusya’nın büyük bir
542

Qılman İlkin, Türk Ordusu Bakıda, (Xatirələr), AzAtaM, Bakı 2003, s. 3-4.
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bölümüne dağıtıldı.543
Tagiyev’in şehirde hapishaneye dönüştürdüğü değirmen binası
sayesinde Nargin Adası’na mahkûm yollanmamış ve Ada terkedilmişti.

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra bu terk edilmiş Ada ve yıkık
dökük harabe halindeki hapishane hükümetin işine yaradı. Çünkü savaş
başladıktan birkaç ay sonra cephelerden özellikle Sarıkamış cephesinden
şehre akın akın esirler buraya getirilmeye başlandı. Türk esirler Güney
Kafkasya’ya getirildiklerinde, Çarlık Rusyası’nın Nakil ve Sıhhiye Yüksek
Komiseri olan Prens A.P. Oldenburksi, hem onların ağır vaziyetinden hem
de halk arasında meydana getirebileceği tesirden rahatsız olmuştu. Bunun
için Çarlık, Türk esirlerin Türk ve Müslüman çoğunluğun olduğu bölgelerde
gözden uzak yerlerde tutmak istedi. Nargin Adası hem gözden uzak hem de
esirlerin kaçamayacağı bir ada olması dolayısıyla tercih edilmişti.544
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Esirlerin Nargin’e gönderilmesi Bakü’de çok ciddi sıkıntılara sebep
oldu. M. E. Resulzade, A. M. Topçubaşov, N. Yusufbeyli vb. aydınlar buna
tepki gösterdiler. Hatta din adamları da bu meselede aydınlara destek
verdiler. 545
Esirler arasında savaş esirlerinin yanısıra sivil esirler de vardı. Bunlar
savaştan önce Rusya’ya çalışmak veya ticaret yapmak üzere gelenlerdi.
Ayrıca bir miktar İttihat ve Terakki karşıtı siyasi mülteci de mevcuttu.
Bu kişiler savaş sırasında Ruslar tarafından sivil esir olarak ayrı kamplara

543

Birinci Dünya Savaşında Türk esirlerinin sayısı hakkında bk. ATASE, A.1-6, D.1620, K.1.1486, F.1-42; Yusuf Akçura, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Rusya Üsera Murahhası
Yusuf Akçura Bey’in Raporu, Dersaadet 1335/1919, Cemil Kutlu, ” I. Dünya Savaşında
Rusya’daki Türk Esirleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 43, Erzurum 2010,
s. 319-328.
544

Musa Qasımlı, Azərbaycana Getirilmiş Osmanlı Hərbi Әsirlərinin Taləyi, Ayna qəzeti,
2 Avgust 2000; Bingür Sönmez, “Sarıkamış-Kafkas Cephesinden Sonra Yerli Halk ve
Esirlerin Durumu”, 1914’ten 2014’ 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşını Anlamak.
Uluslararası Sempozyum 20-21 Kasım 2014, ed. Dr. Öğr. Alb.Zekeriya Türkmen, Harp
Akademileri Kumandanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2014, s. 319-336.
545

1915 yılında Bakü’ye ilk Türk esirlerinin gelişi ve gruplar halinde Bakü sokaklarından
geçirilerek, gemi ile Nargin Adası’ndaki esir kampına götürülmeleri halkın dini ve milli
hislerinde derin bir üzüntü yaratmıştı. Xegani Memmedov, Azerbaycan Xalkının Milli
İstiqlal Mubarizesi, Elm Neşriyatı, Bakı 2005.
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yerleştirilmişlerdi.546 Nargin Adası’nda sadece harp esirleri değil, Doğu
Anadolu’nun Rus işgaline maruz kalan Kars, Ardahan ve Erzurum’da
yaşayan aralarında yaşlılar, kadın ve çocukların da olduğu sivil halk da
vardı. 100 binden fazla sivil halkın 10 bine yakını Nargin’de diğerleri
ise Rusya’nın iç bölgelerine bilhassa Sibirya’daki çeşitli askeri kamplara,
hapishanelere bölüştürüldü. Nargin Adası bu kamplardan biri idi. Ruslar,
Nargin’e öncelikle Kafkas cephesinde esir aldıkları Türkleri topladı.
“Cehennem Adası”, “Yılanlı Ada” “Arsa-i Kerbela” “Makber” ve Ceziretü’lMort” olarak adlandırılan Ada esaret hayatını bütün zorluklarıyla yaşamak
durumunda kalan esirler için son derece elverişsiz ve dayanılmazdı.
Savaş süresince tahta barakalara yerleştirilen esirlerin ardı arkası
kesilmedi. Onların hepsini barakalara sığdırmak da mümkün olmadı.
Esirlerin çoğu oturdukları yerlerde geceliyorlardı. Ada’da 8 binden fazla esir
vardı.547 Bunların yarısı Türk, geri kalanları ise Alman ve Avusturyalılardı.
Bakü Hayriye Cemiyetinin, esirleri erzak ve kıyafetlerle temin etme
girişimlerine rağmen yapılan yardımlar yetersiz kalıyor ve esirlerin
durumu günden güne kötüleşiyordu. Soğuk ve açlık büyük kayıplara yol
açmaktaydı. Barakalar ısıtılmıyor, su yeterli olmuyordu. Hastalar tedavi
edilmiyordu. Esirler arasında memnuniyetsizlik artıyordu.548
546

Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s. 440-441; Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura Bey’in Raporu, s. 50; “Yusuf Akçura’nın
İzahatı Rusya’daki Esirlerimiz Hakkında”, Türk Dünyası Gazetesi, 2 Ekim 1919.
547
548

Basiret, 12 Dekabr 1917.

Türk subaylar da Petrograd’a gönderdikleri telgrafta kendi kötü durumlarından
şikâyet etmekteydiler. Arif adlı bir esir Türk subayı düştükleri ağır durumu yazdığı bir
şiirinde şöyle tasvir etmişti:
Nargin dedim, fakat nedir
Nasıl yer o acaba
Deniz içinde kocaman büyük
Siyah bir kum
Ceziredir fıtrat onu
Yılanların yatağı
Yaratmıştır insanları
Öldürmeye bayağı
Cellad o yer müzalimin
Vahşetlerin meskeni
İsmi koyulmalı mezar ve yahud
İslamların medfeni
Qılman İlkin, ayn.esr., s. 6.
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Bu arada Bakü’de matbuat organları Kaspi, Açık Söz, Basiret, Sada-yı Kafkas

gibi gazeteler birlik ve beraberlik ruhuyla halkta bir dayanışma oluşturmak

için sayfalarında esirler ve harpzedelere yardım konusunu hararetle işlemeye
başladılar. Savaştan ve cephelerden haberler veren Açık Söz gazetesi etrafında

toplanan aydınlar ise Anadolu Türklerine ve esirlere yardım etmek amacıyla
(toplantılar, tiyatro oyunları vb.) birçok faaliyet gerçekleştiriyorlardı.549

Çarlık döneminde esirlerin yaşayışları bir dereceye kadar
karşılanırken 1917 İhtilalinden sonra bu durum tamamen değişti. Adaya
ait hatıratlarda bu durum “Bolşevikler maaşları kestiler, askeri rütbeleri
ortadan kaldırarak bütün esirleri serbest bıraktılar. Rusya’nın pek çok
yerindeki kamplarda olduğu gibi Nargin Adası’nda da hayat zorlaştı”
denerek ifade edilmekteydi. 550
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Bakü’de yayınlanan 30 Kasım 1917 tarihli Açık Söz gazetesindeki
bir makalede koşulların zorluğu ifade edilmekteydi. Makalede, esirlerin
murahhasları ve Danimarka heyet üyesi Alman tabip ile Nerimanov
ve Mehmedov Ağa Mehmet İbrahimov ve yardım cemiyetinden T.
Mürselov’dan oluşan bir heyetin esirlerin durumunu yerinde incelemek
üzere Nargin Adasına gittiği, bu heyet üyelerinin esirlerin yaşam şartları
karşısında kendilerini ağlamaktan alıkoyamadıkları belirtiliyordu.
Hastanenin kapasite itibariyle yetersizliği dile getirilirken 1200 esirin
“balık gibi istif edilmiş” ölümü bekledikleri, diğer tarafta 30 cenazenin
549

2 Ekim1915’te Bakü’de yayına başlayan ve Cuma günleri yayınlanan Açık Söz gazetesi
o zamana kadar Kafkasya Müslümanı veya Tatarı denilen halkın Türk olduğunu açıkça ve
ısrarla ortaya koyarak, bu hususta harp sansürü ile de mücadele etmek zorunda kaldı.
Kendini gündelik Türk gazetesi diye tanıtan Açık Söz ile beraber ümmet ve ümmetçilik
devri kapandı, milliyet ve Türk milliyetçiliği devri başladı. “Müslüman” tabiri sadece
dinî müesseselere hasrolunarak, diğer hususlarda “Türk” kelimesi kullanıldı. Milliyet
ve Türklük davasını müdafaa amacı ile kurulan Açık Söz gazetesinden başka Türk birliği
gayesini esas alarak yeni bir parti olarak Musavat Partisi teşekkül etti. Mehmet Emin
Resulzade’nin başkanlığındaki gazetenin adının hemen altında Siyasi-ictimai ve edebi
Türk gazetesi. Basım yeri: Nikolayevski sokağı M. Elekberov’un Matbaası, post No. 357
yazıyordu.
Nəsiman Yaqublu, Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə,
Bakı 1999.
550

Ergun Göze, Rusya’da Üç Esaret Yılı. Bir Türk Subayının Hatıraları, İstanbul 1991,
s. 67-69; Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Rusya Üsera Murahhası Yusuf Akçura Bey’in
Raporu, s. 93.
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üst üste atılmış vaziyette olduğu, bir günde açlık, susuzluk ve soğuktan
30 kişi öldüğü, giysilerinin ve yatakları olmadığı, birçoklarının ise yastık
yerine tuğla parçaları üzerinde ve tahtada yattığından vücutlarının yara
içinde olduğu anlatılmaktaydı.551 Komisyon üyeleri durumu gördükten
sonra ilgili makamların haberdar edildiğini yazan makalede; Komisyon’un
Bakü’ye 150 hasta getirdiği ve boş yer bulunca diğerlerinin de getirileceği
bilgisini veriyordu. Bu esirler arasında 700 kişinin vatanlarına gönderilmesi,
diğerlerinin de sırayla nakledilmelerinin gerektiği belirtiliyordu. Yardıma
muhtaç durumda olan esirlere yardım amacıyla şehirde bir cemiyet
kurulmuş ve faaliyete başlamıştı. Bundan sonra Cemiyetin Nargin
Adası’na 2195 Rublelik et, soğan, nohut, fasulye gibi yiyecek maddeleri
gönderdiğini ve daha büyük miktarlarda yardımda bulunulacağını taahhüt
ediyordu. Ancak bunun için, bu çaresiz insanlara yardım edebilmek için
şehir halkının yardımlarının beklendiği de vurgulanmaktaydı.
Muhtaçlara Yardım Cemiyetinin Muavini Oruç Oruçov552, “İhtiyaç
büyük olduğundan yardım da o ölçüde olmalıdır. Sözün kısası insaniyet
namına yardımlarınızı esirgemeyiniz. Elbise, çamaşır, yorgan, yastık gibi
şeyler kabul olunur. Her gün saat 10:00’dan 14:00’e kadar Muhtaçlara
Kömek Cemiyeti’nin” Cemiyyet-i Sıhhiye Şubesi’ne başvurulabilir, diyerek
halkı Nargin’deki esirlere yardıma çağırıyordu.553
551

Oruç Orucof, “Nargin’de Türk Әsirlərinin Halı”, Açık Söz, no. 617, 30 Noyabır 1917.
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Oruç Oruçov, 1906-1907 yılları arasında Bakü’de Oruç, Kamber ve Abuzer Oruçov
kardeşlere ait bir matbaa vardı. Oruç Oruçov makalelerini burada yayınlıyordu. Matbaa
dönemin en yeni teknolojik unsurlarını kullanmaktaydı. Örneğin matbaanın elektrikle
çalışması müstesna bir durumdu. Çünkü elektrikle çalışan baskı tezgâhları çok pahalıya
mal olduğundan bunu her matbaa sahibi alamazdı. Oruçovlar da bastıkları her kitabın
üzerine matbaanın adını “Oruçov Kardaşların Elektrik Matbaası” olarak belirtmekteydiler.
Bu matbaa Azerbaycan kültür hayatının gelişiminde çok önemli bir yere sahipti. Neriman
Nerimanov’un bütün eserleri A. Hakverdiyev’in, Abbas Sıhhat’in, Abdullah Şaik’in,
Üzeyir Hacıbeyov’un ve Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin eserleri düzenli olarak burada
yayınlanırdı. Dünya edebiyatından tercümelerin yer aldığı eserler de basılmaktaydı.
“Basım” ve “baskı” kelimeleri devrin zarurî taleplerini bilhassa çarlığın esaretinden
kurtuluş gibi manaları ifade etmeye başladı. Hükümetin kitap neşri konusundaki baskısı,
idarecilerin lakaytlığı, din adamlarının mukavemeti ciddi engeller teşkil etse de çalışmalar
aralıksız devam etti. Oruç Oruçov, 1910-1911 yılları arasında Güneş ve Muhtaçlara Yardım
gazetelerinin editörlüğünü yaptı. Azerbaycan Edebiyyatı Tarihi, c. II, Bakı 1960, s. 381.
553

Oruç Orucof, ayn.mkl.
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Bu makalenin etkisi daha sonra görülecekti. Yusuf Akçura Kızılay
murahhası olarak 1917 yılı sonlarında Rusya’ya henüz gelmişti ve bütün
sıkıntılara rağmen esirler için elinden gelen yardımı yapmaya başlamıştı.
Osmanlı Devletini durumdan haberdar eden yazı Hariciye Nezareti adına
Müsteşar Muavini tarafından kaleme alınmış olup “Harbiye Nezaret-i
Celilesine Nargin Adasındaki Esirlerin Durumu Devletlü Efendim
Hazretleri diyerek başlıyor ve 21 Mart 1334 (1918) tarihli ve 688 numaralı
tezkireye ilave olduğu ifade ediliyordu. Nargin Adasında tutsak olan Osmanlı
esirlerinin durumu hakkında Bakü’de yayınlanan Açık Söz gazetesinin 30
Kasım 1917 tarihli nüshasında yer alan makalenin tercümesinin Stockholm
Elçiliğine Bakü’den bilgi edinilmek üzere gönderildiği, Mart 1918 tarihli
161 numaralı daha önce gönderilen telgrafla bir İsveçli subayın beyanatına
göre Almanya ve Avusturyalı esirlerin durumunun Osmanlı esirlerinden
daha iyi olduğu belirtilmekteydi. Gazete tarihinin üç buçuk ay öncesine ait
olduğu dikkate alınırsa bu süre içinde Osmanlı esirlerine yapılan yardım
ile son zamanlarda durumlarında bir iyileşme görüldüğü şeklinde bir
değerlendirme getiriliyordu.554

Dr. Neriman Nerimanov ve Nargin Esirleri
Nargin Adasındaki Türk savaş esirlerine ilk kez dikkat çeken
Neriman Nerimanov oldu.555 Azerbaycan’ın yakın dönem tarihi içinde
Nerimanov, siyasi hayatının yanısıra hekim ve yazar kimliği ile de
karakteristik bir özelliğe sahiptir. Bütün bunların ötesinde Nerimanov’un
fikirleri, Bolşevik kimliği ile belki de üzerinde en çok tartışılan tarihi
biyografilerden biridir. Ancak onun kendi ifadesiyle insan sevgisi her şeyin
üzerinde idi. Savaşları yıkıcı etkisini her fırsatta dile getiren Nerimanov,
554
555

ATASE, K. 2190, F.5-271-110.

Neriman Nerimanov (1871-1925), Azerbaycan’ın önde gelen komünist liderlerinden
biridir. Tiflis’te doğmuş olup, ilk tahsilini yine burada tamamlamıştır. Bir müddet
öğretmenlik yaptıktan sonra 1902’de siyasi olaylara katılmış, yeraltı Hümmet Bolşevik
teşkilatına girmiş ve bu teşkilat 1917’de resmileşince de burada çalışmalarına devam
etmiştir. 28 Nisan 1920’de Kızıl Ordu Azerbaycan’a girerken ihtilal komitesinde rol
oynamıştır. 1921’de Azerbaycan SSC’nin milli komitesinin başkanlığını yapmıştır.
Neriman Nerimanov hakkında daha fazla bilgi için bk. Nesrin Sarıahmetoğlu, Mücadeleye
Adanan Hayat Neriman Nerimanov, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2012.
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savaş-barış ve vatanseverlik konularındaki görüşlerini gerek eserlerinde
gerekse devrin matbuatında kaleme aldığı fikir yazılarıyla ifade etti.
N. Nerimanov, Çarlık rejiminin vatan anlayışına zıt bir siyaset

takip ettiğini, idarecilerde vatanperverlik duygusu olmadığını, “İdareciler
vatanın mahvolmasına çalışmaktadırlar” diyerek, iddia etmekteydi.556
Vatan anlayışını açıklayan Nerimanov, “İran’da Kanun Esasi ve Meşrutiyet”
adlı makalesinde;
“Vatan sadece ata babaların mezarları olan yere denir. Yani
orada doğmuş olmalısın. . Vatan senin günlük ekmeğini vermeyerek
seni kendi toprağından kovalayan, seni kendi çocuklarına hasret
bırakan yer midir? Bir memleket ki, senin vücudunu hiç kabul
edip senin kanını emip karşılığında vücuduna güç, aklına hareket,
ruhuna besin vermesin. Böyle bir ülkeye vatan denir mi?” diyerek
yazıyordu. 557 Nerimanov, böyle bir yere vatan denemeyeceğini
belirtmekte ve “Çünkü vatan insanın evidir. Nasıl ki, evinde her
şeye hakkın hukukun varsa nasıl ki, evinin mutsuzluğu seni keder
denizine düçar edip, mutluluğu sevindiriyorsa kendin için vatan
dediğin memlekette bu haklarının olması gerekir… Bu duygular,
bu sevgi, bu haklar olmazsa bu memlekete vatan denemez” diyerek
vatan anlayışını somut bir şekilde izah etmekteydi. 558

Vatanının gelecekteki mutluluğu ve özgürlüğünü hiçbir zaman
başka halkların saadetinden ayırmayan, onların birini diğerine karşı
kışkırtmayan aksine bütün halkların samimi ve güzel yaşamaları için
mücadele eden Nerimanov’un düşüncelerinde ferdin menfaatleri vatan ve
halkın menfaatleri ile birleşmişti.
“Siz kendinizi bir milletten kabul ediyorsanız sizin için belli
bir vatan varsa bu milletin, bu vatanın derdi, kederi sizin derdiniz
kederinizdir veya bir millet veya bir vatan sizi kendi öğelerinden
kabul ederse sizin derdiniz kederiniz millet ve vatan için umumi
dert ve keder olacaktır.”559
556

N. Nerimanov, “Dövr-i Cedid”, Heyat, no.116, 30 May 1906.
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Nər, “İranda Qanun Esası və Məşrutiyyət”, Həyat, no. 167, 30 İyul 1906.
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Ayn. mkl

559

“Hefte Feryadı”, Həyat, no. 97, 5 May 1906.
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Nerimanov’a göre, her iki taraf birbirinin menfaatlerini müdafaa
etmeliydi. Kısacası “Vatan, millet, halk için ayrı ayrı öğeler için, farklı
kişiler ise vatan, millet için” onun gelişmesi adına çalışmalıydı. Sadece
sözle değil, günlük faaliyetler ile de vatanın ilerlemesine çalışanlar her
zaman takdir edilmekteydi. 560
Vatanın refahı herkesi sevindirmeliydi. Vatan ve halk için, onun
ekonomik ve kültürel gelişmesi, ayrıca maarif ve okulun gelişmesi uğrunda
çalışmak vatanın her bir evladı için en önemli ve şerefli bir görevdi. Ona
göre, zengin olma düşüncesinde olanlar, para kazanıp bir milyonu iki
milyona çıkartmak, dükkânlarını büyütmek, tek katlı evlerini iki üç kata
çıkartmak için gece gündüz çalışanlar millet ve vatan derdi çekmeyenlerdi.
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Hayatın manasını sadece yemekte, içmekte görenlere karşı çıkmakta
halka, vatana hizmet etmeyi insan için çok önemli ahlaki bir özellik kabul
etmekteydi. Ayrıca insanların liyakatlerinin onların vatana hizmetleri ile
ölçülmesi fikrindeydi. Vicdan ve vatanseverlik hislerini altına satanlar,
vatanın kadrini bilmeyenlerdi. “Bir kere düşünmek gerekir. Vatanın değerini
vatanla manevi bağı olan, vatanla bir yerde ağlayıp bir yerde gülen insanlar
bilir” diyerek vatan ve insan arasında organik bir ilişkiden bahsetmekteydi.
“Hiç kimse kendisi için değil, ancak vatan, memleket için
çalışırsa onun seçme ve seçilme hakkı var. Bu şura idaresinin
temelidir. Her fert aklını, gücünü, memleketin her yönden gelişmesi
için kullanmalıdır. Yani bir kişi, herkes için herkes bir kişi için
çalışmalıdır. Bu fikrin bayrağı altında bütün emekçiler toplanıp
kendi emeklerini ancak memleket için sarf etmelidirler.”561

Nerimanov’a göre gerçek vatanseverlik herkesin vatan yararına
çalışması idi. Ona göre, başkalarının emeği ile yaşayanlar için vatan,
memleket millet insaniyet sözleri boş bir kelimeydi. Bakkalın sabahtan
akşama kadar kendi dükkânında oturup ticaret yapmasının yani
başkalarının emeği ile meydana gelen şeyleri satıp onunla yaşamasının
vatanseverlikle hiçbir ilgisi yoktu. Savaş zamanı vatan zor durumda iken
560

Hüseyn Әhmədov, Nəriman Nərimanovun Pedagoji Fikirləri, Maarif Nəşriyyatı, Bakı,
1979, s. 95-96.
561

Kommunist, no. 10, 15 Yanvar 1922.
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“bu tip insanlar ağlamazlar, gülerler. Çünkü pazar gelişir” ve bunlar
menfaatleri için zenginleşirler. Bu insanlar bahçıvanın ektiği elmaları
kolayca sattıkları gibi memleketi de satarlar” diyordu.
Kişiliğinde de bu özellikleri taşıyan Nerimanov’un dünya görüşünde
vatanseverlik ve insani duygular çok yoğundu. Savaş ve barış hakkındaki fikirleri
de onun öncelikle 1905 Rus Japon Savaşı ile ilgili yazılarında görülmektedir.
Rus-Japon Savaşı hakkında Bolşevik fikirleri çok netti. Azerbaycan Bolşevikleri
bugün meydana gelen soyguncu emperyalist savaşların istismarcı sınıflara
hizmet ettiğini, halk kitlelerine ise sonsuz musibet ve felaket getirdiğini onları
dilenci durumuna soktuğunu düşünüyordu. Onun için halk bu tür yağmacı
savaşlara karşı mücadele etmeliydi. 1905 Rus-Japon savaşından itibaren
görüşlerini ifade ettiği ve savaşla hayatların nasıl yok edildiğini kamuoyu
oluşturmak adına her fırsatta gazetelere yazdığı makaleler ile dile getiriyordu.
Nerimanov, 1905 Rus-Japon Savaşında Çarlığın mağlubiyeti
münasebetiyle Hayat gazetesinde “Ne Yaman İş” adlı bir makalede bu
savaşı başlatanlardan biri olması dolayısıyla Çarlık Rusyası’ndaki devlet
adamları ve generalleri işaret ederek;
“… vatanı satan, aldanan, derin derin uçurumlara atan, elsiz
ayaksız vatandaşlarımızın bire bin sayısını arttıran bu ağalardır…
Fakat bu kurbanları veren vatan ve millet şimdi düşmanlarını tanıyıp
bilmeli, onları kendisi suçlamalıdır” diyerek halk kitlelerini “savaş
canilerine” karşı mücadeleye çağırıyordu. 562

Nerimanov, savaşlar ve onların yıkıcı sonuçlarından bahsettiği
makalelerinde bilhassa Birinci Dünya Savaşı’nda Rus Ordusu tarafından
esir edilen ve Azerbaycan’ın Nargin Adasına gönderilen asker ve sivil halkın
durumlarını yerinde gözlemleyerek kaleme aldı. Bu yazılar, döneminde
çok ses getirdi ve Azerbaycan’da ciddi bir kamuoyu oluşturdu.563
562
563

Nər, “Nə Yaman İş”, Həyat, no. 146, 20 Avgust 1906.

Daha fazla bilgi için bk. Akif Aşırlı, Nargin Adasında Türk Әsirləri, Elm və Təhsil,
Bakı, 2011; Betül Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında Azerbaycan Türklerinin Anadolu
Türklerine Kardaş Kömeği (Yardım) ve Bakü Müslüman Cemiyete Hayriyesi, Ankara
Atatürk Yüksek Kurumu 2000, s. 167-170; Betül Aslan, “I. Dünya Savaşında Nargin
Adası’nda Türk Esirler, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 42, Erzurum, 2010, s. 283-305.
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Nargin Adası’nda esirlere insan gibi davranılmıyordu. Kışta soğuk,
buzlu gecelerde kuru toprak döşemenin üstünde esirler birbirine sığınıp
sabaha kadar titriyorlardı. Türk esirleri içinde ise savaşa iştirak etmemiş,
sivil halktan yaşlılar, 14 yaşından 70 yaşına kadar kadınlar ve çocuklar
da vardı. Soğuklar şiddetlenince tahta barakalarda yaşayan esirler açlıktan
hastalıktan ölmeye başladılar. Hükümet organlarına yapılan müracaatlar
gönderilen şikâyetler ve dilekçeler sonuçsuz kaldı.
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Türk esirlerinin gayri insani şartlarda bulunmalarına karşı ilk itiraz
sesi o zaman Hümmet gazetesinin564 redaktörü Neriman Nerimanov’dan
geldi. Nargin Adasına onların yakarışlarına yardım elini uzatmak için gitti.
Bu noktada ideolojik fikirler, mantık, savaş veya barışın temel dinamikleri
vb. kavramlar önemini kaybetmişti. Nerimanov’un Nargin’e gitmesini
sağlayan tek belirleyici unsur onun vicdanı oldu. Nitekim Adaya ayak basar
basmaz gördüğü manzara onu derinden sarstı. Askeri kamplarda esirlerin
durumunun çok kötü ve dayanılmaz olduğu hakkında ilk defa resmi olarak
Neriman Nerimanov, Hümmet gazetesinin 28 Kasım 1917 tarih ve 21 no’lu
nüshasında “Göz Yaşı Dökdürten Cezire” makalesi ile konuyu dile getirdi.
Neriman Nerimanov bu makalede esir kamplarındaki durumu son derece
564

Ekim 1904’de işçiler arasında faaliyet göstermek üzere, Bakü Komitesi’ne bağlı
olarak kurulan Hümmet teşkilatı kendilerinin kurduğu gizli matbaada Hümmet gazetesini
neşretmeye başladı. Hümmet gazetesinin ilk sayısı Ekim 1904’de çıktı. Gazetenin mesajı
mücadele konularında halkın aydınlanması, halklar dostluğu fikirlerinin tebliğ edilmesiydi.
Altı sayı çıkan gazete Şubat 1905 tarihinde matbaanın polis tarafından dağıtılmasına kadar
devam etti. Ekim 1904’den Şubat 1905’e kadar birkaç yüz nüsha tirajla neşredildi. Aynı
zamanda gazetede çeşitli ilânlar ve broşürler de basılıyordu. Devrin mühim hadiselerine yer
veril mesine bilhassa dikkat edilmekteydi. Bu yayınlar sadece Bakü’de değil Azerbaycan’ın
diğer eyaletlerinde ve güney Dağıstan’da da ses getirdi. 3 Temmuz 1917’de Hümmet
Bakü’de neşredildi ve büyük ün kazandı. 30 Temmuz 1918’de 113. Sayısı çıktı (ilk 35
sayısı haftalık, 36-43. Sayıları gün aşırı sonraki sayıları ise günlük) Hümmet’in ilk 16 sayısı
dört sayfa daha sonrakiler iki sayfadır. Redaktörü Neriman Nerimanov olup daha sonra
Bunyatzade, Efendiyev, H. Sultanov bu görevi üstlenmişlerdir. Hümmet 1919’dan sonra
Astrahan’da yayınlanır. Son sayısı Mayıs 1920’de çıkar.
Hümmet Partisi ve yayın organı gazete hakkında daha fazla bilgi için bk. İ. S. Bagirova,
Politiçeskie partii organizatsii Azerbaydjana v naçale XX veka 1900-1917, Elm, Baku 1997, s.
29-39; H. İ. Hesenov, Azerbaycan’da Marksizm-Leninizm İdealarının Yayılmasında Hümmet
Bolşevik Teşkilatının Fealiyeti (1904-1920)-çi İller, Bakı 1986, s. 7-8; N. Sarıahmetoğlu,
“Azerbaycan’ın Bolşevik Partisi Hümmet”, Toplumsal Tarih, sayı 5, Mart 1998, s. 5660; C. L. Quelquejay, “Islam and Identity in Azerbaijan”, Central Asian Survey, sayı 2
1984, s. 35; T. Swietochowski, “National Consciousness and Political Orientations in
Azerbaijan 1905-1920”, Transcaucasia, Michigan 1983, s. 209-232.
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çarpıcı bir üslupla dile getirdi:
“Keşke ben bu cezireye gitmeseydim. Keşke bir deri bir
kemik bedenleri sıfatsız yüzleri görmeseydim. Keşke “efendim,
su”, “efendim, yemek”, “efendim giyecek” sözlerini duymasaydım.
Keşke çıplak, dudakları soğuktan titreyen, yüzleri morarmış annesizbabasız küçücük çocuklarla konuşmasaydım. Keşke hastanelerde
başları tuğlanın üzerinde can veren yiğitlerle karşılaşmasaydım!

1200 insan evladı bugün ölüm sırasında duruyor. 6 bini
ise buna hazırlanıyor. Tifo mu? Veba mı? Veya başka bir bulaşıcı
hastalık bunları adaya kurban edecek?
Hayır, hayır.
Açlık, susuzluk ve soğuk. Müslümanlar “efendim su”
diyerek gözlerinize baktığında sanki “Siz insan mısınız? İnsaniyete
ait kanunlarınız var mı? Siz millet evladı mısınız? Zavallı millet
evlatlarına cevabınız ne” demek isterler. Ben ağladım, Her gün
hastalar arasında gün geçiren, günde türlü türlü hastaların
inlemelerini duyan, onların son dakikalarını bilen ben, kendimi
tutamayarak ağladım… Ağlamamak mümkün mü? Zamanında
anne babanın göz nuru ve daha sonra vatan kahramanı bir insan
şimdi planlar meskeni olan susuz bir adada can verirken, kuru,
patlamış dilini çıkartarak: “efendim su!”, “efendim yemek!” diyor.
Şimdi ben de kulakları duyanlara, vicdanları uyananlara yüzümü
çevirerek o zavallı ada esirlerinin sözlerini tekrarlıyorum: “efendim,
su”, “efendim, yemek”, “ giyecek. Bu gözyaşı döktürten ada sizi
bekliyor, size ümit bağlıyor. Emin olunuz siz de benim gördüğümü
görseydiniz ve elinizden bir şey gelmediğini düşünseydiniz, siz de
benim gibi “keşke bu adaya gelmeseydim” derdiniz.565

Nerimanov’un bu makalesi kamuoyunun, milli güçlerin ve mahalli
idare organlarının dikkatini çekti ve acilen Bakü Şehir Duması nezdinde
adadaki durumu kontrol etmek için 6 kişiden oluşan özel bir komisyon
teşkil edildi. Başkanlığına da Nerimanov teklif edildi.
Taşnak partisinin üyeleri dışında bu teklifi herkes kabul etti. Acil
yardım edilmesi ve halktan bu amaç için yardım toplanması kararı alındı.
565

N. Nərimanov, “Göz Yaşı Tökdürən Cəzirə”, Hümmət, no. 21, 28 Noyabr 1917.
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Hasta esirler şehre taşındı, iyileştikten sonra tekrar Nargin Adasına değil,
Zığ’daki bira fabrikasında kurulan kampa gönderildi.
Neriman Nerimanov Ada’da gördüklerinden etkilendi. Bu insanların

kaderi, faciası yazarı gerek fiziki gerekse ruhi yönden sarstı. Onun
adada duyduğu sesler sonuçta vatanları için savaşan insanların sesiydi.
Nerimanov’un vatan kavramına bakışı netti ve vatan için kendilerini feda
eden bu insanların yakarışına duyarsız kalmadı. Son derece dramatik
insan manzaraları karşısında Nerimanov hiçbir şey yapmadan beklemeyi
tercih etmedi. Adada gördüğü dehşetli sahneler uzun süre onun aklından
çıkmadı. Matbuat sayfalarında, toplantılarda feryat etti bütün Türk
kardeşlerini onlara yardım ellerini uzatmaya çağırdı. Yetkililere yağdırdığı
nefret ve kızgınlık neticesiz kalmadı. 566
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Adaya ikinci kez gittiğinde Nerimanov esirlerin hayatlarını daha
yakından gördü şüpheli görünen her şeyi komutana ileterek o anda halletti
Komutana bu kitlesel ölümlerin sebebini sorduğunda ona sadece bir
kelime ile “açlıktan” cevabı verildi. Esirler hiçbir zaman doyarak yemek
yemiyorlardı ayrıca susuzluk da onların güçten düşmesine ve ölümlerine
yol açıyordu.
Nerimanov bütün esirlerle ayrı ayrı görüştü, onları teselli etmeye
çalıştı ve hepsinin derdini öğrendikten sonra komisyonun raporunu
hazırlayıp hükümete sundu. Bu bildirisinin ardından adadaki durumun
iyileştirilmesi için kendi kişisel tekliflerini ileri sürdü.
Hümmet gazetesi 5 Aralık 1917 tarih 22 no’lu sayısında Neriman
Nerimanov’un esirlerle ilgili komiteye verdiği bilgileri yayınladı. Burada
Nerimanov, Nargin’e daha fazla esir gönderilmemesi, yaşlılar ve savaşa
katılmayan halk, özellikle çocukların vatanlarına gönderilmesini teklif
ediyordu. Durumu ağır olan, çeşitli hastalıklardan acı çeken hasta
tutuklular hapishanenin dışına, şehre nakledilerek gerekli tedbirlerin
alınması da Nerimanov’un teklifleri arasındaydı. Gazete, bu tekliflerin bir
kısmının kabul edildiğini bildirmekteydi. 300 hasta esirin şehirdeki 16.
Fakir Hastanesine yatırıldıklarını ve esirlerin durumlarının öncekinden
566

Qılman İlkin, ayn.esr., s. 9-10.
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daha iyi olduğunu haber vermekteydi.567
Bolşevikler, Sovyet’te Nargin Adasında tutulan esirlere yardım
konusunu gündeme taşıdılar. Bu meseleye nasıl dikkat çekildiğini Hümmet
gazetesi 5 Aralık 1917 tarihli nüshasında “Biraz da Utanmak Lazım”
başlıklı bir makale yayınladı.
“Birkaç yalancı pehlivan bugün ortaya çıkıp birçok şey
konuştukları için biz kendimizi borçlu görerek bunu yazıyoruz.
Esirlerin halini hem Cemiyet-i Hayriye hem gayri Müslüman
teşkilatlar hem de Tiflis’te oturan Müslüman vekiller tarafından
Şimdi bu işleri başlatan ve bu yolda korkmadan açıkça esirlerin
halini halka bildiren kimdi? Hangi parti idi? Ancak Bolşevikler ve
ancak onlar hem icra Komitesi’nde hem de Duma’da bu konuyu açıp
sözlerine devam ettiler ve etmektedirler.568

Nerimanov Bakü Şehir Duması’na konuyu gündeme getirdi.
Görüşmelerde hapishaneye gittiği sırada; Adanın durumunun her
yönden kötü olduğunu, buradaki evlerin insanlar için yapılmadığını, bu
evlerin karanlık, nemli, soğuk barakalardan meydana geldiğini, bunların
soğukluğuna sebebin sadece ısıtılmamasından kaynaklanmadığını, çünkü
burada hiçbir zaman soba yakılmadığını zira Ada’da odun bulunmadığından
bahsetti. “Bu barakaların soğuk olmasına tahtaların aralarında olan delikler
ve damların üzerindeki camsız pencereler sebeptir” diyerek aslında çok kolay
çözümlenebilecek bir durumun neden görmezden gelindiğini sordu.569 Bu
arada Nerimaov’un Nargin Adası’ndaki esirlerle ile ilgili bütün konuşmaları
her zaman büyük bir ilgi ile karşılanmaktaydı. Bunlardan biri İsrafil
Bey’in Sona hanıma Nerimanov’un Bakü Duması’ndaki bir konuşmasını
aktarmasında da görülmektedir. Bu konuşmada Azerbaycan Türklerinin
savaşın bütün olumsuzlukları yanısıra Ermeniler ile de mücadelesi
yer almaktadır ki, bu daha sonra ihbar raporları vb. şekillerde yardım
faaliyetlerini yürütenlere karşı da bir yaptırım şeklinde ortaya konmuştur.
Nerimaov bu konuşmasında Ermeni subay ve doktorların esirlere yaptığı
567

“Nargin Cəzirəsi”, Hümmət, no. 22, 5 Dekabr 1917.

568

“Bir Az Da Utanmaq Lazım”, Hümmət, no.22, 5 Dekabr 1917.

569

“Nargin Cəzirəsi Barəsində Yoldaşımız N. Nərimanovun Dumada Dediyi Sözlər”,
Hümmət, no. 23, 11 Dekabr 1917.
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işkenceleri dile getirdiğinde ve onların Adadaki görevlerine son verilmesini
istediğinde Ermeni vekiller kendisini halkı Çara karşı kışkırtmakla ve
sözlerinin de ihtilal içerikli olduğu suçlamasını yöneltmişlerdir. 570
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Esirlerin ölüm sebebinin hastalıktan, susuzluktan, açlıktan ve yılan
sokmasından hayatlarını kaybettiğini belirten Nerimanov, burada ağır
şartlarda yaşam mücadelesi verildiğini dile getirdi. Adada su her zaman
ciddi bir problemdi, zira Nargin Adası’nda su yoktu. Su temizleyen sistem
de bozuk olduğu için buraya şehirden mavnalarla su taşınmaktaydı.
Mavnalar sık sık geciktiği için beş gün hatta bir hafta susuz kalınmaktaydı.
Hapishaneyi mezarlığa benzeten Nerimanov, burada her gün 40-50 insanın
öldüğünü, 7 bin sağlam insanın da hayatlarının sonlarını beklediklerini
Duma’da yaptığı bir konuşmada milletvekillerine anlattı. Bu makalede
ayrıca Nerimanov 1917 Mayıs ayından Kasım ayına kadar ölenlerin sayısal
bir listesini de veriyordu. Fakat Nerimanov bununla yetinmedi. Vicdanlara,
kalplere seslendi:
“…Ancak taş yürekli olup bu vicdansızlığa devam etmek
gerekir. Kızgın ve sinirli bir halde iken insan insana bu derece
acımasız davransa bu belki normal olabilir. Fakat yavaş yavaş her
saat, her gün haftalar aylar yıllarca bu harekette bulunmak insanca
bir davranış değildir. İnsan evladına bu şekilde muamele değil özgür
570

Nerimanov “Sayın milletvekilleri. Anadolu’dan getirilen Türk esirlerin durumları
dayanılmazdır. Onlar için endişe etmek, kaygı duymak lazımdır. Üstelik esirlere karşı
ihanet edenler de günden güne artmaktadır. Nargin’deki Ermeni subaylar onlar dövmekte,
işkence etmektedirler. Bu hainliğin neticesinde her gün 30-40 esir ölmektedir. Maalesef
ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da vardır. Bu mu dediğiniz hümanizm? Dehşetli bir
olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Nargin’deki hekimler 400 esiri göz ameliyatı yapmak
adı ile kör ettiler. Mazlum insanları bu duruma sokan suçlular niye cezalandırılmıyor?
Ben Ermeni subaylara savaşın belalarına maruz kalan bu zavallı insanlara neden böyle
davranıyorsunuz diye sormak istiyorum? Bu hakkı size kim verdi? Adada Türk esirlere
karşı yapılan bütün suçların araştırılmasını teklif ediyorum. Ermenilerin Nargin gibi soğuk,
kötü bir ortamı olan Ada’da olmalarına son verilsin. Ermeni subay ve doktorlar Adadaki
askeri hizmetin dışında kalsın.” Nerimanov’un bu hararetli konuşması Ermeni vekillerin
kızgınlığına ve tepkisine yol açtı. Hatta bir vekil “Nerimanov ve onun taraftarları savaşı
fırsat bilip halkın milli hislerini coşturmaktadır. Bugün bile konuşmalar Kafkasya hatta
Bakü için korkuludur. Bu sözlerden ihtilal kokusu gelmektedir. Onun için halk Türkleri
bir kurtarıcı olarak görmekte ve Türkler ne zaman gelip bizi Rus esaretinden kurtaracaklar
demektedir. Bu fikirler halkı Çara karşı kışkırtmak demektir ve Nerimanov’un sözleri de
saçmalıktır”
Ferhad Sabiroğlu, “Duman Adada Gəcələyir”, Aydınlık Yol, aydınlıkyol.az/newsview/187/
Duman-adada-geceleyir. 6.02.2016 (31.03.2017)
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Rusya’da hatta vahşiler arasında bile görünmez.” 571

Nerimanov, Nargin’e yaptıkları büyük çaplı yardımlarla önemli bir
rol üstlenen Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi ile dahi mücadele etti.
Cemiyeti esirlere yeteri kadar erzak göndermemekle eleştirdi. Sonuçta ne
kadar yardım yapılırsa yapılsın yine de yetersiz kalıyordu. Herkes öfkeli,
kızgın ve çaresizdi. 572
Hayatının büyük bölümünü pedagojik faaliyetlere hasreden,
eğitimin her fırsatta ne kadar önemli olduğunu dile getiren Nerimanov,
adadaki çocuklar için bir mektep açılması meselesini de ortaya attı. Geç
de olsa sonuçta mektep açıldı, ama bu sonucu olmayan bir girişim olarak
kaldı. Sınıf olamadığı gibi eğitim için gereken hiçbir araç gereç de yoktu.
Çok geçmeden Nerimanov’un faaliyetleri bu amaçla başlattığı
çalışmalar ve onun halkı yardımlaşmaya çağıran daveti giderek genişlemeye
başladı. Aydınlar da bu hareketi destekledi. Sultan Mecid Ganizade’nin
esirlerin Nargin’de çektikleri zulmden kederlendiğini ve bütün aydınları
onlara yardıma çağıran bildirisiyle hareket giderek daha fazla büyüdü.
Mustafa Bey Elibeyov Hümmet gazetesine gönderdiği mektubunda Adada
olan 2900 kişinin beşinin kadın olup bunların da tahminen 14, 30, 35, 60
ve 70 yaşlarında olduğunu yazıyordu.573
571

Nargin Cəzirəsi Barəsində Yoldaşımız N. Nərimanovun Dumada Dediyi Sözlər”;
Manaf Süleymanov, Eşitdiklərim Ohuduqlarım Gördüklərim, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı, Bakı 1989, s. 214-215.
572

Bakü Müslüman Hayriye Cemiyetinin idare heyeti İsmailiye binasında bulunuyordu.
Cemiyet en önemli faaliyetlerini Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaptı. İlk önce Bakü ve
civarında faaliyet gösteren cemiyet, savaştan sonra nizamnamesinde bazı değişiklikler
yaparak Kafkasya cephesinden gelenlere, anne ve babasını kaybedenlere, esir düşmüş
Türk askerlerine yardım etti. Cemiyetin nizamnamesi savaştan kaçıp gelen insanlara
yardım edilmesi için bir madde ilave edilerek hukuki yönden resmîliği sağlandı.
Cemiyet-i Hayriye aynı zamanda fakir öğrencileri barındırma vazifesini de üzerine
almıştı. Cavid Cevadov, Azərbaycanda Xeyriyyecilik Hərəkata, Elm Nəşriyyatı Bakı 1999,
s. 22-32; Ayrıca Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesinin Kafkasya cephesinden gelen
Müslümanlara yardımı hakkında bk. B. Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında “Azerbaycan
Türkleri’nin Anadolu Türklerine Kardaş Kömeği (Yardımı) ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s.122 vd.
Akif Aşırlı, Nargin Adasında Türk əsirləri, Elm və Təhsil, 2011, Akif Aşırlı, Nargin
Sarıkamış-Kafkas Cephesi Esirlerinin Dramı, yay. haz. Bingür Sönmez, 3. bsk, Babıali Kültür
Yayıncılığı 2013; s.20; Q. İlkin, ayn. esr., s. 13-14.
573
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Adadaki esirlerin bu acı kaderi Nerimanov’un hastalanıp
Heşterhan’a gitmesine kadar yine ağır ve dayanılmaz olarak kalmaya
devam etti. Nerimanov, Heşterhan’da iken Türk esirlerin I. Kurultayı’nın
yapılmasında da etkili oldu.574 Daha sonra Nargin Adası esirlerinden
Hafız Feyzulla ve Mustafa Hemdini’nin Adada yaşananlara dikkat çektiği
ve kendilerine yardım eli uzattığı için gönderdikleri teşekkür mektupları
Neriman Nerimanov için ayrıca değerliydi. 575
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Zaman geçtikçe mahkûmlar arasında Ada’dan kaçmayı
başarabilenlerin sayısı arttı. Bu zor şartlar altında yaşayan subay ve erler
her zaman kurtuluş yolu aradılar. Onlara Azerbaycan Türkleri de yardım
etti. İçlerinde bazı cesur kişiler yüzerek Şıh köyüne çıkıp kurtuldu. Sandalla
ya da tek tek kaçanların sayısı günden güne arttı. Bakü köylüleri de onların
neler yaşadıklarını bildikleri için kaçmalarına yardım etti ve köylerinde
gizledi. Fakat kaçanlar Nargin’e yakın köylerde kalmaya ihtiyatlı oldular,
başarabildikçe kuzeydeki köylere yöneldiler. 28 Nisan’a kadar Bakü
köylerinde saklanan esirlere rastlamak mümkündü. Böylece 1917 yılının
Ocak ayından Aralık ayına kadar 500 subay ve er kaçmayı başardı.
Burada şüphesiz Nargin’den esirlerin kaçırılmasında Azerbaycan
toplumunun hemen her kesiminden gönüllülerin bu faaliyetlere
katkısından da bahsetmek gerekir. Nargin Adasındaki Türk esirlerinin
durumlarını düzeltmek ve yardım edebilmek için Azerbaycan Türkleri
“Kardaş Kömeği” “Muhtaçlara Yardım” ve Türk Esirlerine Yardım
Komitesi”ni oluşturdu. Bu sayede Adaya yiyecek, giyecek, temiz su
götürüldü. Hatta bazı esirlerin Ada’dan kaçmalarına yardım edildi. 1905
yılında kurulmuş olan Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti savaştan dolayı
çalışmalarının yönünü değiştirerek Güney Kafkasya’dan Doğu Anadolu’ya
yöneltti, kimsesiz çocuklar Bakü’ye, Şekiye, Gence’ye, Şuşa’ya getirildi.
H. P. Sultanov’un576 başkanlığında, merkezi Tiflis’te olan komitenin
574
575

Q. Məmmədli-N. Məhərrəmov, Həyat Salnaməsi, Yazıcı Bakı 1987, s. 320.

Həsən Həsənov Nəriman Nərimanov’un Milli Dövlətçilik Baxışları ve Fəaliyyəti,
Bakı 2005, s. 50.
576

H. P. Sultanov (1879-1941) Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrinde meclisin
Musavat milletvekilidir. Fetali Han Hoyski kabinesinde Harp Nazırı, daha sonra da
Tarım Bakanlığı görevlerine getirilmiştir. Şuşa, Cebrayıl ve Zengezur uyezlerinin valiliği
görevini de üstlenmiştir.
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1916-1917 yılını kapsayan faaliyetleri sonucunda yüzlerce çocuk bakım
evlerine verildi, onların eğitimi, sağlığı, beslenmesi sağlandı. Bu arada
Hayriye Cemiyeti’nin en önemli amaçlarından biri de Nargin Adasında
mahkûmiyet hayatı yaşayan Türk asker ve subayları kaçırıp, onları çeşitli
bölgelerde güvenli ortamda yerleşmelerini sağlamaktı.577
Bütün yaptırımlara rağmen Azerbaycan Türklerinin esirlerle
temasının kesilmesi veya onlarla irtibatlarının kurulmasının engellenmesi
mümkün olmadı. Kayıklarla adaya giyecek, erzak taşıyan Azerbaycan
Türkleri adadan esirlerin kaçırılması faaliyetini teşkil ediyorlardı. Bütün
risklere ve zorluklara rağmen Azerbaycan Türkleri savaşın seyrinin
Osmanlı Devleti lehine dönmesine katkı sağlamak ümidiyle Nargin’den
esirlerin kaçmasını sağladı. Bu kaçırılmalarda iştirak etmiş oldukları
gerekçesiyle Murtaza Muhtarov’dan578 İsmail Seferalibeyov’a Ağabala
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Kardaş Kömeği 1917’de Azerbaycan aydınlarının kamuoyu oluşturmak ve gelirinin
Anadolu’daki savaştan zarar gören halka yardım için başlattığı faaliyetlerdir. Bu amaçla
Kardaş Kömeği Dergisi yayınlandı. Mehmet Emin Resulzade’nin sahibi olduğu Açık Söz
gazetesinin matbaasında basılan dergi 1 manattan satışa sunuldu. 1917 Şubat İhtilali
ile Azerbaycan’da Rus sansürü etkisini kaybedince aydınlar yazılarını daha özgür kaleme
aldılar. Kardaş Kömeği Dergisinde harpzedelere kıyafet dikenler, Tiflis yetimler yurdu, tıbbi
yardım grubu, Bakü yetimler yurdunun ranzalarının görüldüğü bir yatak odası, Cemiyet-i
Hayriyenin halka un dağıtırken görüntülenen fotoğrafları vb. çarpıcı fotoğraflar da yer
almaktadır. Qardaş Köməyi/Kardeş Yardımı, İpəkYolu Nəşriyyatı, Bakı 2012
578

Diplomasız petrol mühendisi olarak şöhret kazanan Murtaza Muhtarov, Azerbaycan
petrol sanayi tarihinde önemli bir isimdir. 1890’da yaptığı “Podrat kazma” şekliyle
Bakü’nün, Balahanı, Surahanı, Ramana ve Sabuncu petrol bölgelerinde petrol
kuyularının kazılmasında önemli rol oynamıştır. Muhtarov’un kendi özel madenleri de
vardı. Muhtarov’un aynı zamanda podrat kazma yapan iki fabrikası da vardı. Bunların
en büyüğü Sabuncu’da bulunmaktaydı. Bu büyük fabrikalarda işçilerin bir kısmı kazma
işi ile diğer bir kısmı da kazma levazımatının üretilmesi ve tamir edilmesi ile meşgul
oluyorlardı. Muhtarov şirketinin St. Petersbug, Moskova, Grozny ve Maykop’da ofisleri
olup imal ettiği petrol levazımatını Amerikan pazarları da dahil olmak üzere yurt dışına
gönderiyordu. Adı Bakü’nün en zengin ve güçlü işadamları arasında ilk on sırada yer
almaktaydı. Muhtarov bütün yardım cemiyetlerinin çalışmalarına yakından iştirak ederek
maddî yardımını esirgememişti. Bilhassa eşi Liza (Tuganova-Muhtarova) Hanım bütün
hayatı boyunca yoksul kız çocuklarına yardım eden bir eş olarak toplumsal konularda çok
duyarlıydı. Eşinin bu çalışmalarına destek olan Muhtarov, satın aldığı bir arazide kimsesiz
çocuklar için iki tane yetiştirme yurdu açmış ve bunları Liza Hanım’ın idaresinde olan
Müslüman Kadın Hayriye Cemiyeti’ne devretmişti.
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Guliyev’den579 hatta Müslüman Kadınları Cemiyeti Başkanı Sona
Hanım Hacıyeva hakkında soruşturmalar başlatıldı. Bu soruşturmaların
büyük bölümü Aleksandr Boganoviç Agopyan’ın ihbar mektupları esasında
oldu. Buna rağmen toplumun hemen hemen her kesiminden gönüllüler
bu kaçırma faaliyetlerinde yer aldılar.580
Bu kaçış öyküleri daha sonra çeşitli hatıratlarda yer aldı. Nargin’den
kaçanların büyük bölümü Türkiye’ye dönerken bir kısmı Azerbaycan’da
kalmayı tercih etti ve Azerbaycan’ın birçok köyünde hayatlarını sürdürdü.
Gelenlerin subay veya er olmasına bakmayarak köy halkı onları saygıyla ve
misafirperverlikle kabul etti. Onların torunları ve torunlarının çocukları
bugüne kadar bu bölgelerde yaşamaktadırlar ve kendilerini yerli Azerbaycan
Türkleri olarak kabul ederler. Bir kısmı dedelerinin vaktiyle Türkiye’den
gelmiş olduğunu bilirken bir kısmı ise bundan tamamen habersizdir.
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Bu arada Azerbaycan’da kalan askerlerin Ermeni-Bolşevik ittifakının
Azerbaycan halkına karşı yürüttüğü planlı hareketleri engellemek
için çeşitli bölgelerde teşkil edilen direnişlere katıldığını, bildiklerini,
tecrübelerini yerli halka öğrettiklerini de belirtmek gerekir.
579

Ağabala Hacıkuluoğlu Guliyev Bakü’nün Keşle köyünde yoksul bir ailenin çocuğu
olarak 1862’de doğdu. Bir süre sonra babası Keşle’den Bakü’ye geldi. Ağabala, Tatausov’un
değirmeninde işçi olarak çalışmaya başladı. Her şeyi öğrenme arzusu kısa zamanda
işinde ilerlemesine yol açtı. Kanaatkârlığı sadece işçi olarak çalıştığı dönemlerde değil,
şahsî hayatında da çok çarpıcı bir özelliğini oluşturuyordu. Ağabala değirmenler kralı
olarak tanınmasının yanı sıra aynı zamanda bir hayırseverdi. “Bakü Müslüman Hayriye
Cemiyeti” 1905’de kurulduğunda ilk üyelerinden biri oldu. Guliyev, un kralı olarak
tanınmış olsa da Hazar petrollerinin nakli konusunda da faaliyette bulunuyordu. 1878’de
Bakü’den Batum’a petrol boru hattı döşenmesi konusu ortaya çıkınca hiçbir mühendis
bu sorumluluğu üstlenmek istemedi. Şahov bu konu ile ilgilendiğini söyleyince Bakü
zenginleri ve Ağabala Guliyev, Şahov’a destek olma taahhüdünde bulundular. Hattın
döşenmesi için kurulan şirketin başkanlığını da Ağabala Guliyev yaptı. 1907’de Müslüman
Hayriye Cemiyeti faaliyetlerini arttırdı. Ağabala Guliyev, Birinci Dünya Savaşı sırasında
Bakü’ye gelen göçmenlerin yiyecek, içecek, barınma ve giysi problemleri konusunda
cemiyete tam destek vermişti. Türkçü olarak tanındığı için Nargin Adası’ndaki esirlerin
kaçırılma faaliyetinden dolayı suçlandı Guliyev, daha sonra 1918 Mart Olayları olarak
geçen Ermeni-Bolşevik saldırılarına karşı direnmek üzere Azerbaycan Ordusuna katıldı.
Halkın kendini savunabilmesi için silahların dağıtımını üstlendi.
Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür, Petrolün Sihirli Dünyası: Bakü, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2007.
580

Ermenilerin, savaş sırasında gerek cephe hattında gerek esirlere muamelede gerek
yardım faaliyetlerine engel olmak adına yürüttükleri çalışmaların son halkasını ihbar
raporları teşkil etmektedir.
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Nargin’den Sibirya’nın çeşitli bölgelerindeki esir kamplarından
kaçan Türk esirlerin Azerbaycan İstiklal Mücadelesine katılmaları karşılıklı
destek ve paylaşımın ulaştığı en yüksek seviyedir.

Sonuç
Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşen Türk askerlerinin
bir bölümü Hazar Denizinde bulunan Nargin Adası’na gönderildiklerinde
bu mekan ve üzerinde yaşayanların ilişkisi insanlık dışı birçok olayın da
başlangıcını teşkil etti. Bu Adadaki esirler esaretin türlü ızdıraplarını
yaşarken aynı zamanda işkencelere vb. birçok zalimce muamelelere de
maruz kaldılar. Adaya ilk dikkat çeken Dr. Neriman Nerimanov idi. Onun
Nargin ile ilgili kızgınlığı ilk önce yazdığı yazılarla ortaya kondu. Daha
sonra yaptığı konuşmalar ve Adaya gerçekleştirdiği seferlerle buranın
bir anlamda mezarlık olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Bu arada
Azerbaycan halkı olağanüstü teşkilatlanarak esirler konusunda gerek
yardım faaliyetlerini gerekse büyük risk taşımasına rağmen Ada’dan
kaçışları özveriyle gerçekleştirdi. Esirlerin daha sonra kaleme aldıkları
hatıratlarda Azerbaycan Türkleri gerek adaya yaptıkları yardım gerek
Ada’dan kaçışların temin edilmesinde üstlendikleri rol gerekse Azerbaycan
köylülerinin kendilerine her şekilde kucak açması sevgi, saygı ve büyük bir
minnettarlık hissi ile ifade edilmektedir. Bu aynı zamanda Azerbaycan ve
Türkiye arasındaki ilişkilerde hiçbir dış etkene bağlı olmaksızın dostluğun
ve kardeşliğin de bir göstergesidir.
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irinci cihan harbi tarihin akışını değiştiren, Avrasya bölgesinde
yeni jeopolitik dengeler ve devletlerin ortaya çıkmasına neden
olan çok kanlı bir harp olarak dünya tarihine geçmiştir. Bazı tarihçilerin
vermiş olduğu rakamlara göre bu dönemde savaşan taraflarca yaklaşık 8
milyon asker ve subay esir alınarak insanlık onuruna yakışmayan kötü
şartlar altındaki esir kamplarında esir hayatı yaşamak zorunda bırakılmıştır.
Bu esirlerin önemli bir kısmı çeşitli salgın hastalıklar ve aclıktan hayatını
kaybetmiştir. Çarlık Rusyasının esir kamplarında çok daha elim hadiseler,
insanlık dramları yaşanmıştır. Rus tarihçilerin vermiş oldukları rakamlara
göre, Çarlık idaresi birinci cihan harbinde yaklaşık 2 milyon asker ve sivili
esir almış, bunlarında yaklaşık altmış bini Osmanlı ordusunun payına
düşmüştür.
Çarlık Rusyasının ardından Sovyet Rusyası da ideolojik saikler,
Azerbaycan Türklerinin Türkiye’ye karşı ilgi ve yakınlığını zayıflatmak
amacıyla tarih yazılımı alanında müstemlekecilik siyasetini sürdürmüştür.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işğal güçlerince Kafkas cebhesinden
esir alınarak Azerbaycanın Nargin adasına yerleştirilen binlerce asker ve
sivil Türkün insanlık onuruna yakışmayan şartlar altında vermiş oldukları

* Dr., Türk-İslam Merkezi Müdürü, Bakü / Azerbaycan, t.nusretoglu@mail.ru
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yaşam mücadelesi, Azerbaycan Türklerinin o esirlerle olan gönül bağı,
ilişkileri, yardım çabaları 70 yıl boyunca objektif bir biçimde araştırılarak
aydınlatılmamıştır. Özellikle Azerbayacan halkının desteğiyle aydınların,
müteşebbislerin oluşturduğu “Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi”,
“Muhtaçlara Kömek Cemiyeti”, “ Bakü Müslüman Kadınlar Cemiyet-i
Hayriyesi”, “ Bakü Müslüman Milli Komitesi “, “ Gence Milli Müslüman
Komitesi”, “Necat Cemiyeti”, “Kardeş Yardımı Dernegi” gibi cemiyetler
aracılığıyla Balkan ve I. Dünya Savaşı sırasında mültecilere, Anadoludaki
kardeşlerine verdiği destek, Rus işğaline uğrayan Türkiyenin doğusunda
yaşayan muhtaç kimselere, yetim ve yoksul çoçuklara yönelik yardım
faaliyetleri, Nargin adasında ölüme terkedilmiş olan Türk esirlerinin
durumunun iyileştirilmesi, onların esirlikten kurtarılarak tekrar Türkiyeye
geri götürülmesi için gerçekleştirmiş olduğu yoğun çabalar ancak
bağımsızlık döneminden sonra bazı araşdırmalara konu olabilmiştir.
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Daha Balkan savaşından itibaren cephelerden gelen acılı haberler
Azerbaycan Türkleri üzerinde büyük tesir bırakmıştır. Savaşın seyriyle
ilgili bu olumsuz haberler üzerine savaşan Osmanlı askerleri başta olmakla
zor durumda kalan bölgenin sivil ahalisine yardım etmek için çalışmalar
başlamıştır. Bakülü zengin iş adamları bu amacla Bakü Müslüman
Cemiyeti Hayriyesi’ni harekete geçirmiş, 1911 yılında yapılan Cemiyet
toplantısında başta Cemiyetin bütün şubeleri olmak üzere ahalinin infak
için seferber edilmesi, herkesin durumuna göre yardımlarda bulunması
kararı alınmıştır.581
Fahrettin Erdoğan hatıralarında şöyle yazıyor:
“Bakü’de Cemiyeti-Hayriyesi’nin toplanma yeri olan
İsmailiyye binasında Bakü milyonerlerinden Tağıyev Hacı
Zeynelabidin efendi listenin başında gelerek yarım milyon altın
para verdi. Diğer zenginler de 100.00 den az olmamak üzere herkes
kudreti nisbetinde bağış yarışına katıldı.”582

Hacı Zeynelabidin Tağıyev her şeylerini geride bırakarak yurtlarını
581

Sebilülreşid, IX/38-320, (1328) s. 226; Mirzebala, Milli Azerbaycan Hareketi, s. 66-67;
B. Aslan “Kardeş Kömegi (yardımı)” ve Bakü Müslüman Cemiyeti-Hayriyesi, s. 47-50.
582

F. Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, İstanbul 1954, s. 47-48.
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terk etmek zorunda kalan Balkan mültecilerine maddi-manevi her
türlü yardım yapmakla kalmamış aynı zamanda 1913 yılının sonlarında
temsilcisini de Türkiyeye göndererek fabrikalarında üretdiği malları uygun
fiyatlarla Osmanlı ordusuna satmak teklifinde de bulunmuştur. Onun
bu faaliyetleri Çarlık Rusyasının Gizli Polis İdaresinin de dikkatinden
kaçmamış, bir ara Türk casusu ithamıyla gözaltına alınmıştır.583
Bakü’deki Türk Konsolosluğu binasının önünde “Hilal-i Ahmer”e
yardımda bulunmak için Azerbaycan halkı mahşeri bir kalabalık halinde
toplanıyordu. Bu heyacandan ürken Çarlık idaresi Türk Konsolosluğunu
kapatmıştır.584
1911’de Azerbaycan’da kurulan Musavat Partisi Balkan savaşı
esnasında bir beyanname yayınlayarak milleti uyandırmaya ve Türkiye’ye
yardıma davet ediyordu. İstanbulda çıkan Sebilülreşad dergisinde yayınlanan
beyannamede şöyle yazılıyordu:
“...Dindaşlar! Biliniz ve agah olunuz ki, yegane ümidimiz ve çarei-necatımız
Türkiye’nin istiklal ve tarakkisindedir. Eğer biz şimdi de kendimizin evvelki
hissiliğimizden vazgeçmezsek, dünyanın gözü önünde hak, islamiyet ve
milletimizi kaybedip ağyare ecir, tabi, adeta esir olacağımız şek ve şüpheden
aridir.... Trablus, Bosna-Hersek, şimdi de Balkan meselesini çıkarıp her
taraftan toplar, tüfekler bombalar, hancer ve nizalarını alarak alemi-islam’ın
kalbine sapladılar. Onu parçalamak ve tamamile payımal etmek istiyorlar...”
Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesinin Birinci Dünya Savaşı
sırasında yardım heyetleriyle Anadoludaki işgal bölgelerine giderek
harpzedelere yiyecek, giyecek, ilaç yardımları yaptıkları gibi Çarlık
Rusyasının Kafkasya Valiliği nezdinde onların her türlü haklarını da
savunmaya özen gösterdiyi biliniyor. 585
Kafkas cephesinde savaşın başlamasıyla Rus ordusunun ve Ermeni
çetelerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalan Batum ve Kars bölgesinin
Müslüman halkı son derece ağır bir duruma düşmüştü. Hayriye Cemiyeti
583

Aşırlı Akif, Nargin (Sarıkamış-Kafkas Cephesi Esirlerinin Dramı), İstanbul 2013, s. 9.

584

Mehemmet Emin Resulzade, Musavat Partisinin Kuruluşu, s. 11.

585

Kardeş Yardımı, Bakü 2016, s. 142-156.
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tarafından bölgeye gönderilen Hüsrev bey Sultanov oradaki olayları şöyle
tasvir ediyordu:
“Savaş başlar başlamaz Karsta Ermeniler haddini aşarak

harekete başladı ve Müslümanları öldürdüler...Orada Rus Hükumeti
bir icraat yapamamış, belki de olayların olmasına müsamaha
göstermiştir. Bunu ayrıca düşünmelidir. Çünki Ermenilerin
Müslümanlara karşı düşmanlığı kadar özerk büyük Ermenistan
idealine ulaşmak için oraları Müslümanlardan temizlemek
düşünceleri de vardı.. Sınırlardaki Oltu, Tavus, Kars, Ardahan,
Kil, Çaldır, Artvin ve Ardanuç bölgelerinde Ermeni çetelerinin
Müslümanları katletmelerine karşılık hükumetin en iyi icraatının
olaylara göz yummak olduğuna dair yüzlerce örnek getirilebilir.”586
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Cemiyet-i Hayriye, A. Topçubaşov başkanlığındaki bir heyeti
Kafkasya Genel Valisi Grandükün yanına göndermiş, heyet Doğu
Anadoluda Ermeni çetelerinin de aktiv iştirakiyle Türklere karşı yürütülen
zulüm ve katliamların önlenmesi talebinde bulunmuştur. Rus yönetimi
yardım heyetine şöyle cevap vermiştir.
“siz Kafkasyalı Müslümanlar, bizim düşmanımız olan
Türklere yardım etmek istiyorsunuz. Savaş vaziyetinin devam ettiği
bir ortamda Rusiya buna izin vermez.”587

“Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi”, “ Bakü Müslüman Kadınlar
Cemiyet-i Hayriyesi”, “ Bakü Müslüman Milli Komitesi “ gibi cemiyetler
Nargin adasında kaderine terk edilmiş Türk esirlerinin dertleriyle
dertlenmiş, onlara yiyecek, giyecek, ilaç götürmüş, evlerinde ağırlamış,
yaklaşık 500 kadar Türk esirin adadan kaçırılmasını planlamış ve bunu
başarmıştır.588
Birinci Dünya Savaşının başlamış olduğu 29 Ekim 1914 tarihinden
Türk-Rus savaşının fiilen son bulduğu 15 Aralık 1917 tarihine kadar en
fazla Türk asker ve sivilin esir alındığı cephe Kafkasya cephesidir. Rus
586

Husrev Paşa Sultanov, “Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Harbzedelere Yardım
Şubesinin Faaliyetleri”, Kardeş Yardımı, s. 142.
587

Aşırlı Akif, Nargin, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2013, s. 23.
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tarihçisi V.V. Poznahirevin verdiyi bilgiye göre de Ocak 1918 itibariyle
Türk esirlerin yerleştirildikleri bölgeler ve esirlerin tamamı içindeki
oranları açısından Kafkas Bölgesi %57, 8 ile çoğunluğu oluşturmaktadır .
Poznahirev Rusyadaki arşiv belgelerine dayanarak yaklaşık 8-10 bini sivil
olmak kaydıyla savaş sırasında alınan Türk esirlerin toplam sayısını 64.500
olarak göstermiştir.589
Bu rakam kesin olmamakla birlikte Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
tarafından 1917 yılı sonlarında Türk esirlerinin durumu hakkında bilgi
almak için İskandinavyaya gönderilmiş olan Yusuf Akçuranın verdiği
rakamlarla da örtüşüyor. Akçura raporunda Rusyada 60.000 Türk esirin
bulunduğunu ve bunun yaklaşık yarısının Kuzey Kafkasyaya yerleştirildiği
hakta bilgi vermektedir. Sivil esirlerin büyük çoğunluğu Kars, Ardahan,
Batum, Erzurum, Erzincan gibi Anadolu’da Rusların işgal ettikleri
yerlerden götürdükleri genellikle Ruslarca şüpheli telakki edilen,
Ermenilerin iftiraları sonucu Rus askerleri tarafından yakalanan yaşlılar,
küçük çocuklar ve kadınlardı.590
Çarlık yönetiminin, sivil esirleri de askeri esirler olarak yansıtma
çabaları, çocuk-yaşlı, asker-sivil ayırımı yapılmadan bütün esirlerin aynı
kamplarda tutulması sivil esirlerin sayısnın tesbiti açısından engeller
oluşturmaktatır.
Kafkasya Cebhesinde esir götürülmüş asker ve subayların önemli
bir bölümünün yerleştirildiği veya başka esir kamplarına gönderilmek
üzere orada tutulduğu bir istasyon kampı olan Nargin adası çok önemlidir.
1915 yılının başlarında kurulmuş olan Nargin esir kampından sadece
1917 yılında yaklaşık 20 bin Osmanlı esiri Rusyanın farklı kamplarına
gönderilmiştir.
Nargine esir kampının kurulması fikri Sarıkamış faciası sonrası
ortaya çıkmıştır. Rus Ordusu 15 bin Osmanlı askerini Sarıkamışta esir
alınca ve bir de bunların üzerine Kafkasyanın başka cephelerinden getirilen
589

V. V. Poznahirev, “1914-1924 Yılları Arasında Rusya’daki Asker ve Sivil Savaş Esirleri:
Belgeler, Gerçekler, Araştırmalar”, St. Petersburg, “Nestor-İstoriya”, 2014, s. 56.
590

Açık Söz, 4 Dekabır/Aralık 1917, No. 620.
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esirler eklenince açlık, susuzluk, ağır koşullar altında salgın hastalıklar,
ciddi sayıda sorunlar başkaldırmıştır. Türk esirlerin daha önce gönderilmiş
olduğu Samara kampı da dolduğu için esir alımı durdurulmuş ve Hazar
denizinde, Baküye en yakın bir ada olan Narginde böyle bir esir kampının
kurulması fikri doğmuştur. Kafkasyadaki esirler arasında salgın hastalıklar
ciddi boyutlara varınca bu hastalıklar Rusyaya taşınabilir endişesiyle de
esirlerin çoğunluğunun Kafkasyada bırakılması eğilimi ağırlık kazanmıştır.
Rusya İmparatorluğu Nakil ve Sıhhiye Yüksek Komiseri Prens Oldenburksi
27 Ocak 1915 tarihinde Bakü Donanmasının komutanı admiral E. V.
Klyupfele mektup yazarak Hazar adalarının birisinde böyle bir kampın
kurulması için izin istemiştir. E.V.Klyupfelin onayı sonrasında, Kafkas
Cephesi’nde savaş devam ederken gerekli incelemeleri yapmak üzere Prens
Oldenburski Tiflis’ten Bakû’ye gelerek Bakû Şehir Polisi Müdürü albay İ. P.
Martinov ve Bakû Gubernatörü V.V. Alişevski ile birlikte Nargin adasında
incelemeler yapmış, adanı esirlerin tutulması açısından amaçlarına uygun
bulmuş, burada barakalar inşa edilmeye başlanmıştır. 591
3.5 km kare yüzölçümüne sahip, Bakü körfezini denizden
ayıran Nargin, eski ismiyle Büyük Zire (Arapça cezire kelimesinden
türemiştir) Abşeron yarımadası’nın güneyinden 15 kilometrekare
uzaklıkta bulunmaktadır. Hazar’a çıkan deniz yolları Büyük Zire - Nargin
adasının çevresinden geçiyor. XVIII yüzyılda Rusya’nın “Svyatoy Gavril”
(“Kutsal Cebrail”) firkateyni bu yerlere gelip çıktığında denizciler Büyük
Zire’ni Baltık Denizi’ndeki adaya benzetmiş, I Petro’nun şanına Nargin
adlandırmışlar. 1915 tarihinden itibaren bu yılanlı ada Azerbaycan
Türklerinin hafızasında dramlar, vahşetlerin yaşandığı hüzünlü ölüm adası
olarak kendine yer edinmiştir. Azerbaycan şairlerinin şiirlerinde de bu
hüzün iz bırakmıştır. Nargin yalnız Anadolu Türklüğünün değil Azerbaycan
Türklüğünün de fedakar, kahraman, vatansever evlatlarını alıb götürerek
Türkiyeyle Azerbaycanı acıda da birleştirmiştir. Önce Osmanlı askerleri,
sonra da 1918-1920 tarihlerinde bağımsız Azerbaycan cumhuriyyetinin
Milli Ordusunu kurmuş olan Türkçü, Milliyetçi subaylar bolşevik
inkilabının hemen akabinde hapsedilerek Nargin adasına götürülümüş ve
591

Musa Kasımlı, “Azerbaycana Getirilmiş Osmanlı Herbi Esirlerinin Talehi”, Ayna 2
Ağustos 2008.
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bu ölüm adasında kurşuna dizilmiştir. On ikisi general 27 albay olmak
üzere Azerbaycan Milli Ordusunun 290 subayı Rus işgali sonrası adada
vahşice katledilmiştir. Bunların arasında Azerbaycanın ilk savunma bakanı
Habib bey Selimov,, general İbrahim ağa Usubov, general Emir Kazım
Kacar, general Abdulhamit bey Kaytabaşı, Alyar bey Haşımbeyov da vardı.
Nargin adasında daha önce tahtadan yapılmış barakalardan ibaret
bir hapishane vardı. O zamanlar bina olarak bu adada yalnız bir deniz
feneri vardı. Mahpuslar için tahtadan birkaç ranza yapılsa da genellikle
onlar toprağın üzerinde uyumak zorundaydılar. Mahpus yakınları Hacı
Zeynelabidin Tağıyeve müracaat ederek Narginin ağır koşullarından
şikayetlenmiş, ondan yardım istemişlerdi. Hayırsever iş adamı Tağıyev
de yeni inşa etmiş olduğu değirmen binasında bazı deyişiklikler yaparak
buranın hapishane olarak kullanılması için çarlık yönetimine teklifte
bulunmuş bu teklif kabul görmüştür.592
Nargin hapishanesi boşaltıldıktan sonra savaşın başlamasıyla
birlikte oradki kullanışa yararsız haldeki eski barakalara Sarıkamış
cephesinden esirler getirilmeye başlanmıştır. Daha 1915 yılının başlarında
Nargin esir kampına yaklaşık 10.000 esir getirilmiş, her barakaya 125
kişi yerleştirilmiştir. Kampın barakaları tahtadan yapılmış, döşemesizdi.
Duvarlar ise her türlü dış tesire açık, örtüsüz ve kireçsizdi. Bu sebeple
şiddetli rüzgar barakları örselemiş, pencerelerde kırılan camların yerine
kağıt parçaları ve paçavralar sokuşturulmuştur. İklim şartlarına uygun
çatılar yapılmadığı için yağmur ve şiddetli fırtınalar esnasında yağmur suları
ve aşırı miktarda kum açık yerlerden içeri girerek koğuşların her tarafına
nüfuz ediyordu. Adaya ilk getirilen esirlere kamp idaresinin verdigi tek şey
ince saman şitlerdi. Bunun dışında yorğan, yastık gibi eşyalar verilmemişti
ve kısa sürede parçalanan şiltlerin yerine yenisi de verilmiyordu. Sonradan
adaya getirilen esirlerin çoğu tahta üzerinde yatıyordu. Adaya yoğun olarak
esir sevkedildigi zamanlarda bir krevette 2 esir yatırılıyor, bazen de toprak
üzerinde uyumak zorunda kalıyorlardı. Kampın mustakil yemekhanesi ve
çamaşırhanesi yoktu. Esirler yemeklerini yattıkları koğuşta yapıyorlardı.
Bu nedenle de farelerin istilasına uğramıştı. Bu durumlarda periodik olarak
592

Gılman İlkin, Türk Ordusu Bakıda, AzAtam, Bakı 2003, s. 3.
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tathirat/dezinfeksiyon işlemi yapılmadığından kamp sıhhi şartlardan çok
uzaktı. Dr.Aleksandrov bu durumu: “...pek kuvvetsiz ve ölüme yakın olan
esirlerin üzerinde milyonlarca sinek vardı” şeklinde ifade etmektetdir. 593
Tiflisten demiryoluyla Baküye oradan da Rusyanın farklı bölgelerine
nakledilen Türk esirlerin yolboyu çekdiği sıkıntılar, yaşadığı acılar, ölümler
haktaki haberler istasyon bölgelerinde yaşayan Müslüman Türkler
arasında yayıldıkça adeta “Kardeş kömegi” parolası ile tarihte eşi-benzeri
görülmemiş bir yardım çalışmaları da başlamıştır.
Bir esir Türk subayı trenle Azerbaycanın Gence şehrinin “Deliler”
istasyonundan geçerken karşılaştığı manzarayı şöyle anlatmıştır:
“...Vagonumuzun etrafında köylülüer görünmeye başladılar.
Bize çay ve sigara ikram ettiler. Hepsinin yüzünde kederli
çizgiler vardı. Pencereden yüzlerine dikkatle bakıyordum. Dille
söyleyemedikleri acılarını bu çizgilerden aktığını görüyordum. Orta
boylu, top sakallı bir köylü boynunu omuzuna doğru kırmış, gözleri
yaşarmıştı. Gözlerimiz bir-birine bir süre takılı kaldı. Nihayet doldu
ve taştı. Esir bir Türk subay ile Gence’li bir Türk köylü konuşmadan,
tanışmadan bütün içlerini bir-birlerine dökdüler. Moral varlıkları

296

bir-birile kucaklaştı. Hiç ölmeyen kutsal duyğu”.

594

Bakü’de Türklerle karşılaşan esirler onlardan çok sıcak ilgi ve
yardımlar görmüşlerdi. Alış-veriş için muhafızlar nezaretinde Bakü şehrine
çıkarılan esir subaylardan biri:
“Bakü müslümanlarının hakkımızda gösterdikleri hissiyat-i
aliyeyi hiç bir vakit unutmayacağım. Bu gün bize edilen ikram ve
i’zaz o derecede idi ki, şehirde daha fazla dolaşarak bir çok yerlerini
görmek niyyetinde iken sarf-ı nazar ederek trene avdet ettik”. 595

“İkdam” gazetesinin 3 mart 1915. no. 60 sayısında yazıyor:
“Azerbayan Türkleri Bakü’ye getirilen Türk askerlerini görmek için Bakü
593

Cemil Kutlu, I Dünya Savaşında Rusyda’ki Türk Savaş Esirleri ve Bunların Yurda
Döndürülmeleri Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. 89-90.
594

Tuğaç, Bir Neslin Dramı, İstanbul 1975, s. 23-24.

595

Cemil Kutlu, agt, s. 67-68.
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İstasyonu’na akın etdiler. Onlarla konuşmak ve yardımçı olmak için büyük
çaba sarfediyorlardı. Fakat çoğu zaman esirlerin başında bulunan Rus
askerler halkı trenlere yaklaştırmıyordu.”
Kafkas Cephesi’nde Ruslara esir düşerek Rusya’nın iç bölgelerine
gönderilen Faik Tonguç, hatıralarında Bakü İstasyonu’ndan geçerken
gördüklerini şöyle anlatmaktatdır: “Kafkasya’nın Tiflis’ten sonra
ikinci büyük şehri olan Bakü, minareleri kubbeli camileriyle uzaktan
görülüyordu. Şehir ve civarının beşte dördünü Türkler teşkil ediyormuş.
...Bizi istasyonda indirmediler, bizi görmek için İstasyona akışan halkı
bizden uzak tuttular. Hat boyunca toplanmış binlerce insan saf gözlerini
bize dikmişler, esir kardeşlerini eşsiz hüzünle seyrediyorlardı. Yüzleri,
renkleri kendilerine benzeyen, vagon pencerelerinden gördükleri başların
kendilerinden birer parça olduğunu anladıklarına şüphe yoktur”. 596
Demir yoluyla Bakü’ye eşalonla getirilen binlerce askeri esir
geceler deniz limanından “Knyaz Borodanski” gemisinde Nargin adasına
taşınıyordu. Bakü zenginleri ve halk ayaktaydı, neye mal olursa olsun
kardeşlerine yardımda bulunmak için ada’ya sızmanın yollarını arıyorlardı.
Nargin Adası’nda tutulan askeri esirlerden Hakkı Mehmet de
buradan kurtulduktan sonra, 1 Şubat 1918 tarihli ifadesinde, Azerbaycan
Türklerinin esirlere yaptıkları yardımlar hakkında şunları kaydetmektedir:
“...Bu zamana kadar Bakü milyonerlerinden merhum İsrafil Gacırof ’un
zevcesi Seniha Hanım her hafta zabitan ve efradımızı ziyaret ederek birçok
muavenette bulunmuş, hatta hastalarımıza bizzat pansuman ve masaj gibi
büyüklükler de göstermişti. Fakat bir müddet sonra Ruslar bu hanımın
da adayı ziyaret etmesini men etmişlerdi. “Verilen yemekler pek fena,
ekmek çamur gibi idi. Bakû milyonerlerinden Müslüman bir zat Rusların
verdikleri siyah unu alarak onun yerine beyaz un ita edip pek büyük bir
iyilikte bulunmuştur.” 597
1915 Yılı Nevruz Bayramı’nı Azerbaycan halkının önüne bir
596
597

Faik Tonguç, Birinci Cihan Harbinde Bir Yedek Subayın Hatıraları, Ankara 1960, s. 112.

Betül Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda Türk Esirler, Atatürk
Universitesi, TAED, Erzurum 2010, s. 41-42.
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kardeşlik imtihanı olarak koyan Azerbaycan Türk gazeteleri, bunu
kendileri için de bir imtihan olarak görmekteydiler. Nitekim, yaklaşam
Nevruz Bayramı dolayısıyla gazete sahipleri ve yazarları Bakü’de, Necat
Maarif Cemiyyeti idaresinde toplantı yaparak, “Kardeş Kömeyi” adıyla
geliri harpzede Müslümanların ve Nargin’de zülme uğrayan esirlerin
yararına kullanılacak bir gazete çıkarmaya karar verdiler.İlk önce gazeteyi
çıkarmak üzere bir heyet oluşturuldu. Bu heyete “İkbal” gazetesinden
Mehmet Emin Resulzade, “Seda” gazetesinden Haşım bey Vezirov,
“İkdam”gazetesinden Mahmut Nedim Karagözov seçildiler. Alınan karar
gereği “Kardeş Kömeyi” gazetesinin ilk sayı Nevruz bayramının ikinci
günü çıkarılacak, o gün Bakü’de başka bir gazete yayınlanmayacak, yalnız
“Kardeş Kömeyi” çıkacak ve çalışanlara ücret ödenilmeyeeck, her kes
gönüllü çalışacaktır. 598
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“Kardeş Kömeyi” gazetesi bir gün geikmekle 11 mart 1915’te bir
nusha olarak çakıraılıyor.599 Gazetenin imtiyaz sahipliğini ve sorumlu
müdürlügünü Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi başkanı Mirza
Asadullayev üzerine aldı. Gazetenin çıkarılması için gerekli olan kağıtı
Haşım bey Vezirov, Orucov Kardeşleri ve “İkdam” gazetesinin sahibi
Ali Muhtar Alekperov temin etti. Bazı kaynaklar gazetenin satışından
elde edilen gelirin Kars çevresinde yaşayan Müslüman harpzedelere
gönderildiğini bildirse de dönemin gazetelerinde biriken paranın
Nargindeki Türk esirlerinin ihtiyacı için harcanacağı yönünde de haberler
yayınlanmıştır.
Cemiyet-i Hayriye esirlerle daha yakından ilgilenebilmek ve serbest
bir şekilde yardımların ulaşmasını sağlamak amacıyla, Bakü’deki Türk
esirlerinin “resmi himayeciliğini” üzerine almak istemiştir. Hükumet
nezdinde yapılan girişimler sonucunda resmi izin alınmış ve böylece
Cemiyet, esirlerin bulundukları yerlere rahatlıkla girip çıkma ve oraları
kontrol edebilme hakkına sahip olmuştur. Cemiyet ilk olarak Nargin
Adası’nda giyecek ve yiyecek sıkıntısı çeken Türk esirlerin yararına olmak
üzere halktan yardım toplamaya başladı. Bu amaçla çeşitli etkinlikler,
598

“Kardeş Kömegi”, 11 mart 1915.

599

“Açıq söz” qazetesi 1917-ci il 7 Aralık.
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toplantılar tertip edildi, tiyatro günleri düzenlendi. Haftada bir gün (Pazar
günleri) Nargin’deki Türk esirlerinin Bakû’ye çıkarılarak gezdirilebilmesi
için de izin alındı.Böylece Türk esirlerin haftada bir gün de olsa o çok kötü
şartlardan kurtulup rahat etmeleri, dinlenmeleri sağlanıyordu.600 Çarlık
Rusyasının devrildiği günlere kadar Nargin adasındaki durum böyle devam
etti, lakin inkilabla birlikte ciddi bir yönetim boşluğu da ortaya çıkmış
oldu, durum daha da kötülüşdi, günlerle adaya yiyecek, içecek gitmedi.
O günlerde adadaki insani drama dikkat çeken isimse Azerbaycanın ünlü
aydını ve siyaset adamı Dr. Neriman Nerimanov oldu.
“Hümmet” gazetesi 1917, 28 Kasım tarihli sayısında şöyle
yazıyor: “Nerimanov Bakü Dumasına seçildikten sonra onu uzun

zamandır rahatsız eden Nargin adasında bulunan Türk esirlerinin
durumu ile ilgileniyor. O, fikirdaşlarıyla birlikte Duma’da bir
komisyon kurarak Nargin adasına gönderilmesi gerekliliyini beyan
ediyor. Diğer yandan Muhtaçlara Kömek Cemiyeti, esirler için yardım
kampanyalarını sürdürürken, Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
Türk esirlerin durumunu daha yakından görmek ve ihtiyaçlarını daha
iyi tetkik etmek üzere adaya Mustafa Bey Alibekov’u göndermiştir.
Mustafa Bey burada yapmış olduğu incelemeler sonucunda, Nargin
esir kampında 9 binden fazla esir bulunduğu hakta bilgi vermiştir”.

«Açıq söz» gazetesi 1917-ci il 7 Aralık tarihinde yazıyor: Bakü Şehir
Duması “Soruşturma Komisyonu” üyeleri Neriman bey Nerimanov,
Ebdülbağı Memmedov, Ağa Muhammed Mürselov, Almanya, Danimarka ve
İsviçre büyükelçilik çalışanları Nargin adası’nda tutuklu bulunan Türklerin
durumu ve yaşam koşulları hakta bilgi almaya gittiğinde dahşete düştüler.
Binlerce asker ve sivil esir tahta barakalarda sağlıksız ortamda yatıyordu.
Baraklar arasında yapılan çadırlarda durum daha dayanılmazdı. 400
kişilik hastanede ağır hastalara tıbbi yardımda bulunmak için ilaç sıkıntısı
yaşanıyordu. Tutukluların benzi atmış, her turlu maddi ve manevi sıkıntı
çekiyorlardı. Haftalarca içme suyu verilmiyordu. Rus ve ermeni muhafızlar
esirleri ciddi rejimde tutuyor, aşırı kaba davranıyorlardı. “Soruşturma
komisyonu” üyeleri Nargin’de gördüklerini şöyle yorumluyor:
600

Betül Aslan, agm., s. 44.
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“Cezire’de (cehennem adası) yaşanan korkunç durumun
izlerini gören komisyon üyeleri hıçkıra hıçkıra ağlamaktan
kendilerini tutamadılar. 400 kişilik hastanede 1200 hasta balık
gibi bir birinin üzerine dökülmüştü, bazıları can veriyordu, kimisi
“Efendim su”, “Efendim yemek” diye yakarıyordu. Diğer tarafta bir
kaç gün önce ölmüş 40 esirin naşı birbirinin üstüne yığılmış halde
duruyordu. Cezirede günde 40 kadar esir açlıktan, susuzluktan
soğuktan, hastalıktan ölüyordu. Sırtlarına giymeye bir şey, ısınmak
için yakmaya yakıtları yoktu. Bazıları başlarının altına tuğla
koymuşlardı .Tahte üzerinde uyumaktan çoğunun yanlarında büyük
yaralar oluşmuştu. Adada 700 kadar seksen yaş üzeri yaşlılar, 2
yaşından 15 yaşına kadar çocuk vardı ve bunların hepsi Kafkasya
cephesi’nden getirilmişti. Burası bir cezire (ada) değil, mezardır.
Öyle bir mezardır ki 1000 kişiye kadar adam böyle bir kuyrukta o
mezara gömülmek sırasını bekliyor”.
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Neriman Nerimanovun 28 Kasım 1917 tarihli «Hümmet» gazetesinde
“Göz Yaşı Döktüren Cezire” makalesi toplumun vicdanında büyük
bir infiale neden oldu. Nerimanov şöyle yazıyordu: “Keşke ben bu cezireye
(Nargin’e) gitmeseydim, keşke bir deri, bir kemik vücutları, hayata yumulmakta
olan gözleri, ah-zar eden insanları görmeseydim. “Efendim, su!”, “Efendim, yemek”,
“Efendim, kıyafet!” diye çekilen ah-u zarları duymasyadım. Çıplak, dudakları
soğuktan titreyen, yüzleri bozarmış babasız-anasız küçük balalarla söyleşmeseydim.
Hastanede başları tuğla üste can veren askerlere karşılaşmasaydım! Bin iki yüz insan
yavrusu hazır ölüm nobetinde, altı bin de bu kuyruğa hazırlanıyor. Tifmi, vebamı
veya bir baska hastalık mı? Hayır. hayır!
Açlık! Susuzluk ve soğuk! ...Gözlerine baktığımda sanki
demek istiyorlar: Siz insanmısınız? İnsaniyyete dair yasalarınız
var mı? Zavallı millet yavrularına cevabınız nedir? Ben ağladım,
ben günboyu merezler arasında gün geçiren, türlü-türlü hastaların
feryatını duyan, onların son dakikalarına alışık biri olmama rağmen,
gördüyüm manzaraya dayanamadım ağladım ...”

Azerbaycan basını adada tutulan Türk esirlerin Rus ve Ermeni

muhafızlar tarafından dövüldüyü, zalim muamelelere maruz bırakıldığı
yönünde de makaleler yayınlamaktaydı601
601

Açık Söz, 15 Ocak 1918.
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Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu milli komiteler Nargin’deki
Türk esirlerin durumlarını iyileştirmek, güncel ihtiyaçlarını karşılama gibi
faaliyetlerin dışında, onların adadan firar ederek Türkiye’ye ulaşmalarını
sağlamak için de gizli çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu konuyla ilgili Rusya,
Azerbayacan ve Türkiye arşivlerinde pek çok belge mevcuttur. Konuyu
daha çok Rusya arşiv bilgileri esasında aydınlatmaya çalışacağız. Esirlerin
himayesini kendi üzerine alan Bakû Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,
yukarıda da belirtildiği üzere esirlerin belirli günlerde Bakû’ye çıkarılmaları
için gerekli olan izni alabilmişti. İşte bu izin çerçevesinde 1915 yılının
Temmuz ve Ağustos aylarında “Türk Bayramı Günü” sekiz Türk esir
subay şehre bırakılmış ve bir daha geri dönmemişlerdir. Büyük ihtimalle
bu esirlere Cemiyet üyeleri tarafından yardım edilerek, İran’a kaçmaları
sağlanmıştır ki; bu olaydan sonra Cemiyet-i Hayriye temsilcilerinin
adayı ziyaret etmesine kısıtlamalar getirilmiştir. Nitekim 16 Nisan 1916
tarihli Bakû Arama Polisi Müdürü Rudenkonun raporunda da, Cemiyet-i
Hayriye’nin bu kaçırılma işini planladığı yönünde şüpheler ifade edilmiştir.
Azerbayacn Türklerinin başlattığı “Gardaş Kömeyi (Yardımı)”
faaliyetlerinde en önemli görev üstlenenlerden biri Dr.Xosrov bey
Sultanovdu. Anadolu’ya gönderilen ilk yardım heyetinin başında yer alan
Sultanov, Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi’nin Rus Hökumetinden
Müslüman harpzedelere yardım için izin almasından sonra Cemiyet
tarafından Kafkas Cephesi’nde savaştan zarar gören ve mülteci
konumuna düşen Müslümanlara yardım etmek üzere esas temsilci olarak
görevlendirilmiştir. Bu temsilçiligin merkezi ofisi de Tiflis’teydi.602
Özellikle Bakünün Müslüman petrol milyonerleri şahsi
girişimleriyle, “Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, “Gardeş Kömeyi
Derneği”, “Türk Esirlerine Yardım Komitesi”, “Muhtaçlara Kömek
Cemiyeti” “Müslüman Kadınlarının Hayriye Cemiyeti” aracılığıyla Trabzon
ve Kafkasya bölgesindeki harpzedelere, Nargin ada’sındaki Türk savaş
esirlerine her turlu yardımda bulunmuştur. Azerbaycan komuoyunun
bu işe gösterdiği ilgi ve alaka Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi’ni
olumlu yönde etkilemiştir. Sadece savaş bölgelerinde yaptığı faaliyetlerle
602

M.Aliyev, “Xosrov bey Sultanov” Bakü 1991.
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yetinmeyip, Müslümanların sahipsiz kalmış yetim çocuklarının evlere,
yuvalara yerleştirilmesi ve onlar için sığınacaklar açılması işini önemle
ele alarak, çalışmalarına bu yönde de hız vermiştir. Maddi ve manevi
yardımlar dışında vefat eden esirlerin İslami şartlara göre defnedilmesi
işini de Cemiyetler üstlenmiştir603
Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Narginde tutulan yüzlerce
özürlü esirin adadan tahliye edilerek memleketlerine gönderilmesi için de
yoğun gayret serfetmiştir. 604
Bu cemiyetler esirlerin kamptan firar etmesine yardım etmiş, hatta
bunu örgütlemişlerdir. Kaçan esirlerin önce İran’a geçmeleri sağlanıyor
oradan da Tebriz yoluyla Anadolu’ya gönderiliyordu.
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Azerbaycan’da bulunan esir Türklere Gence Gençlik Örgütü
de yardım etmekteydi. Esirler, Nargin adasındaki toplama kampına
götürülmezden evvel Gence istasyonunda mola verirlerdi, işte bu örgütün
faaliyetleri de bu noktada başlardı. Bu örgüt, eğer vagonlarda taşıma
sırasında ölen esirler varsa bunları İslami şartlara göre defnederdi.
Sadece1914 yılı sonu 1915 yılı başı arası dönemde esirlerin Kafkas
cephesinden taşınması sırasında 15.000 Türk esirinin 7000’i açlık, soğuk
ve bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir.605 . Hasta ve yaralı
esirlere Gence Belediye Başkanı Halil Bey de yardımda bulunmuş ve
Gence valisiyle görüşerek istasyon yakınındaki bir binanın hastane olarak
tahsis edilmesini sağlamıştır. Hastanenin etrafı tel örgüyle çevrelenmiş ve
askeriyeye devredilmiştir. Bu hastanede ortalama 200 esir bulunmaktaydı
ve esirlerin sorumluluğunu kendisi de esir olan Türk subayı Murat Bey
üstlenmekteydi. Naki Keykurun, herhangi bir ücret talep etmeden esirlerin
gönüllü tercümanlığını yapmıştır. 606
Kafkasyalı Türk Gençleri tarafından kurulan”Kafkasya Müslüman
Talebeleri Komitesi” de bu uğurda etkin faaliyetler yürütmüştür.
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B.Aslan, “Kardaş Kömegi (Yardımı) 2000, s. 133.
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Açık söz, 16 ocak, 1918.
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V.V.Poznahirev, age., s. 85.
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M. Akkor. “I. Dünya Savaşında Çeşitli Ülkelerdeki Türk Esir kampları” s. 138.
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“Kafkasya Müslüman Talebeleri Komitesi” üyesi olan gençler gizli
faaliyete geçmişlerdir. Bu gençler Ermeni çetelerine karşı savaşabilmek
için milli orduya gönüllü asker topluyor, Nargin’deki esirleri kaçırmak için
uğraş veriyorlardı. Balıkçı kayıklarını kiralayarak sık sık Nargin’e «balık
avlamaya» çıkıyor, başarıyla dönüyorlardı. Türk subayları kaçırarak bağ
evlerinde saklıyorlardı. Ünlü yazar Gılman İlkin yazıyordu: “Tutukluların
bazıları fırsat bulup kendilerini denize atıyor, yüzerek Bakü’nün Şıh köyüne yaklaşıp
kurtuluyorlardı. Tekne ile tek tek kaçanların sayısı günden güne artıyordu. Bakü
köylüleri de esir Türk’lerin kaçırılmasına yardım ediyor ve köylerde saklıyorlardı.”.607
Nargin adası’ndan kaçırılan Türk esirlerinden Vecihi ve Bahaddin
efendiler Bakü milyoncusu Tağıyevin gayretleri ve fedakarlığı ile İran’a
geçmeye muvaffak oldukalarını ve oradan Süleymaniye yolu ile vatana
ulaştıklarını ifade etmişlerdir. 608
Azerbaycan Türkleri kendi bölgelerinde bulunan Nargin esirlerinin
firarına yardımçı oldukları gibi Avrupa Rusyası’ndan ve Sibirya’dan
kaçıp kendilerine sığınan Türk esirlerini kurdukları menzil örgütleri ile
İran üzerinden Türkiye’ye gönderiyorlardı. Aynı şekilde Bakü Türkleri
Orenburg’dan Türk esirlerin kaçışını organize eden gizli komite için
İran pasaportu temin etmiştir. Kaçırılan esirlere yol harclığı da verilerek
tren yolu ile Aşkabat’a geçişleri sağlanıyor, oradan başka bir gizli komite
aracılığıyla İran’a gönderiliyordu.609
Rusya’lı araştırmacılar Nargin’deki esirlerin firarının Sibirya’dan
başlatıldığını ve bunların arasında bir bağ olduğunu belirtmektetirler
.Albay A.V.Poltaratski’nin ve Jandarma suvari kaptanı Gusakov’un
mahkeme tahkikatlarında ve raporlarında bildiriliyor ki, Mayıs 1915’te,
9’uncu Kolordu Generalı Ali İhsan Paşa Sibiry’adan kaçtı. Bu olaydan kısa
süre sonra Nargin’den kaçışlar başladı. İlk olarak izin alındı, oysaki kaçış
önceden planlıymış. İki ay sonra, Temmuz’un ilk günlerinde izin notuyla
Yüzbaşı Şükrü Şaban, erler Fikri Şakar ve Yusuf İbrahim adayı terk etti.
29 Temmuz’da beş esir – binbaşı Süheyil İzzet ve Ferat Tursun, teğmen
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Gılman İlkin. age., s. 13.
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Tasvir-i Efkar 10 Haziran 1334/1918. No:2486; C. Kutlu. “I. Dünya Savaşında... s. 294.
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Keykurun, Azerbaycan İstiklal Mücadelesinin Hatıraları, İstanbul 1964, s. 38-39.
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Yagub Mustafa- oğlu, teğmen Yusuf Ziya ve Hüseyin Hilmi adayı terk
ettiler. A.V.Poltaratski’nin raporunda kaçışın organize ve iki grup halinde
gerçekleştirildiği, dış destek olmadan bunun mümkün olamayacağı
özellikle belirtiliyor; Bakü Müslümanları esirlerin ada’dan kaçırılması
için ciddi bir şekilde örgütlenmişlerdir. Temmuz sonunda tam 31 polis
operasyonu düzenlendi. Vapurlar ve akla gelen her yer didik-didik aransa
da, hiç bir şey bulunmadı. Aslında esirler bir kaç gün önce özel apartman
dairelerinde ve ucuz otellerde gizli tutuldu. 1 Ağustos tarihinde RusKafkas Derneği üyeleri esirleri İran Astara’sına getirdi. Büyük ihtimal ki,
onlara sahte İran pasportları ve diğer belgeler verilmiştir. Kıyıya yaklaşan
feribot esirlerle beraber Tebriz’e yol aldı.
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Bakü milyoncusu Hacıağa Habibullayev’in şirketine mahsus gemi
ertesi gün Tebriz’e ulaşmıştır. Görünüşe göre, Prens A.P.Oldenburski
başlangıçta işin bu yönünü – Türk esirlerinin Bakü Müslümanları ile aynı
soydan olduğunu dikkate almadı. A.V.Poltaratski zamanında olaydan
haberdar olsaydı Türk subayları 2 Agustos akşamı Astara geçişinde
müayene olunurken orada gözaltına alınabilirdi. Kaçış haberi hızla şehire
yayıldı, Bakü jandarması kaçışı öğrendiginde 7 Ağustosdu.610
Esirlerin kaçırılmasında Müslüman Kadın Cemiyetinin de ayrıca
rolü vardı. Milyoner İsmail Hacıyev’in eşi Sona Hanım Hacıyeva Ada’ya
her gelişinde gıda ve çeşitli hediyeler getiriyordu. Türk esirler bu kadını
çok sever, anne diyorlardı. O, bazı durumlarda geceye kadar adada
kalır, esirlerin kaçırılması için plan yapıyordu. Bu işde Bakü zenginleri
İsmail Bey Safaraliev, Murtuza Muhtarov ve Acar Aşurbekov ona yardım
ediyorlardı.611
Türk esirlerinin sistematik bir biçimde adadan kaçırılması
Çarlık idaresini rahatsız ediyor, Kafkasya Genel Valiliği Bakü Jandrama
İdaresine bu kaçışlara yardım eden şahısların tesbit edilmesi, gerekli
önemlerin alınması için talimatlar veriyordu.Bu talimat doğrultusunda
esir kamplarına, istasyonlara, hayır cemiyetlerine ajanlar yerleştiriyor,
610
611

V. V. Poznahirev, Türk Savaş Esirlerinin Durumu, s. 180.

К. Pahalyuk, Prostranstvo Plena Pervoy Mirovoy: lager dlya turetskih plennıh na ostrove
Nargen.(1915-1918)
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Azerbaycan aydınları, iş adamları sürekli izleniyordu. Akif Aşırlı
arşiv aaraşdırmaları esasında kendisini Enver paşanın kardeşi olarak
tanıtan, Yunan asıllı, Sivastopol doğumlu, akıcı türkçesi olan ajan İvan
Konstantinov Antonoidinden bahsetmektetir. Bu ajan Türkiyeye kaçmak
için imkan arayan bir Türk kılıfında Türk esirlerinin kimlerin vasıtasıyla ve
hangi yollarla Türkiyeye kaçırıldığını tesbit etmeye çalışıyordu 612
Arif isimli bir esir Türk subayı yazdığı şiirde Nargin ceziresini zulm
ocağı, mezar, «islamların metfeni» olarak tarif eder.
Nargin dedin, fakat nedir,
Nasıl yer o acaba,
Deniz içinde kocaman büyük,
Siyah bir kum
Eziredir fıtratı onun,
Yılanların yatağı.
Yaratmışdır insanları
Öldürmeye bayağı.
Cellat, o yer müzalimin,
Vahşetlerin meskeni
İsmi koyulmalı mezar ve yahut,
İslamların metfeni. 613

1916.yılından itibaren esir kamplarının Kızılhaç heyetleri tarafından
ziyaret edilmesiyle birlikde Danimarka ve İsveç Cemiyyetleri de Rusya’daki
faliyyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Almaniya ve Avustrya-Macarıstan
devletleri Rusya’daki vatandaşlarının ve bilhassa savaş esirlerinin
himayesini İsveç ve Danimarka hükumetlerine havale etmişlerdir. İsveç
ve Danimarka ülkeleri bu işin üstesinden gelebilmek için Rusya’daki
faaliyyetlerini “B” şubesi adı altında sürdürmüştür.614
Kısa zamanda Kızılhaç sayesinde “B” şubesi temsilcileri Rusya’nın
612

A. Aşırlı, age., s. 55.

613

Gılman İlkin, age., s. 3.

614

Yusuf Akçura, Raporu, s. 15.
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her tarafındaki Alman ve Avustriya-Macarıstan esirleriyle ilgilenerek
Sibirya ve Kafkasya dahil bütün esir kamplarına ulaştı. İsveç Kızılhaç heyeti
1917. Ekim’inde Güney Kafkas’ya giderek burada en büyük esir kampı
olan Nargin’i ziyaret etmiştir. Kızılhaç temsilcileri Sahil Kand ve Ragnar
Tennman 7 Ekim 1917 tarihli raporlarıyla Nargin’de olup bitenleri dünya
kamuoyunun dikkatine sunmuşlardır. Bu rapor üzerine harakete geçen
Petrograd İsveç Büyükelçiligi, 10 Ekim 1917. tarihinden itibaren Rusya
Dışişleri Komiserligi’ne peş peşe üç nota gönderdi. Notalarda, Nargin’deki
iskan, sağlık ve iaşe durumunun çok kötü oluşu belirtilerek bunların islahı
için tedbir alınması, eğer tedbir alınamazsa kamptaki esirlerin tahliye
edilerek İran hükumetine teslim edilmesi isteniliyordu. Sahil Kand ve
Ragnar Tennman Bakü’de olarken Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, siyasi
parti üyeleri ve Bakü Şehir Duması Askeri temsilcileriyle Nargindeki
şartların iyileştirilmesiyle ilgili bir dizi görüşmeler yapmışlardır.615
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Bolşeviklerin işbaşına geçmesiyle kamplardaki denetim ve kontrol
da kısmen gevşemiş oldu. Bu fırsattan yararlanan Bakü Türkleri adaya
heyetler gönderip esirlerin durumunun iyileştirirlmesi, sorunların tesbit
edilmesi için uğraşmaya devam etmişlerdir. Bakü’de oluşturulan “Amele
ve Asker Vekilleri Şurası’nın Hususi Komitesi” Nargin’e heyet göndererek
esirlerin tabi olduğu kötü şartları belirlemiştir. Bunun üzerine harekete
geçen Bakü Şehir İdaresi, siyasi partiler ve yardım cemiyetlerinin desteğini
de sağlayarak, askeri şura temsilçileriyle yapılan müzakerelerden sonra
Nargin için aşağıdaki kararı almıştır:
1. Nargin adası’na kesinlikle esir gönderilmemesi,
2. Adadaki hastaların Bakü Askeri Hastanesi’ne nakledilmesi,
3. Malüllerin tahliye edilmesi,
4. Alman konsolosluk memurları ve İsveç vatandaşları gibi sivillerin
serbest bırakılması,
5. Adaya yeterli ölçüde su rezervinin sağlanması,
6. Esirlerin kıda rejiminin iyileştirilmesi,
615

C. Kutlu. I. Dünya Savaşında... (ATAŞE. A.1-10, K.2190.D.5.F.3.).
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7. Zaruri camaşırların temin edilmesi.
Bu kararların uygulanması için gösterilen iyi niyete rağmen
İsveç görevlilerinin raporlarından görünen o ki, bu kararların çoğu

uygulanamamışlardır. Alınan tedbirlere rağmen esirlerin durumunda
iyiye doğru degişikligin olmadığını tesbit eden Bakü Müslüman Cemiyet-i
Hayriyesi Türk esirlerine yiyecek ve giyecek sağlamak ve diger ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla İsmailiye binasında “Muhtaçlara Kömek Cemiyeti”adı
altında bir yapılanmaya gitmiş ve Azerbaycan’da yayınlanan gazeteler
aracılığıyla halkı tekrar esirlere yardıma çağırmıştır. Cemiyyetin başkan
yardımcısı Oruç Orucov 1917 yıl 30 Kasım (noyabr) “Açık söz” gazetesinden
halka şu şekilde sesleniyordu:
“Cezirede beşbinden fazla dindaş ve milletdaşılarımız bi-ilaç
bir halde yaşamaktadırlar. Onaların bu gurbet ve esarette tek ümitleri
ancak bizleriz. İhtiyaç büyük olduğu için, büyük yardıma ihtiyaç
vardır. Binaenaleyh insaniyet ve milliyet namına felaketzedelere
merhamet elinizi uzatınız. Her türlü yiyecek, yorğan, döşek, yastık
ve sair yardımlarda bulununuz...”

Nihayet, Bakü Duması “B” şubesi temsilcilerinin ve Neriman
Nerimanov’un başkanlığındaki komisyonun önerilerini kabul etmiş oldu.
Tiflis’e, Kafkasya Genel Valiliğine gönderilen acil telegramın cevabında
Nargin esir kampından en ağır hastaların çıkarılmasına ve ada’daki esirler
için yardım toplanmasına izin veriliyordu. Bundan sonra Müslüman Ulusal
Komitesi ve Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti Nargin askeri kampında
komisyonun belirlediği üç yüz hasta - Türk, Alman ve Avusturyalı esiri
şehirde 16. Lazarette yerleştirdi. Bakü ve Gence şehirlerinde askeri
kamplarda ağır koşullarda acı çeken yaşlılara, kadın ve çocuklara yardım
amacıyla tedbirler alındı, çocuk yurtları oluşturuldu. «Açık söz» gazetesi
(7 Ocak 1917) yazıyordu:
“... Nargin’de esir sıfatı ile yaşamakta olan 130 bebek
Türk yavruları şehre getirilerek Çemberekent önündeki mülkte

yerleştirilmiştir. Bu yavrulara bakmayı «Muhtaçlara yardım»
Cemiyeti taahhüt aldı ve her meharici üstlenmiştir. Bu yetimler
evini korumak topluma her ay 10 bin liraya mal olacak”.
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Bakü’de, Safa Maarif Cemiyeti “Mevlid-i Nebi” dolayısıyla
İsmailiye binasında bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıya başta Hacı
Zeynelabidin Tağıyev olmak üzere, Azerbaycan’ın pek çok önde gelen
şahsiyetleri katılmıştır. Bu esnada Bakü’de bulunan harpzede yetimler ve
esirler için büyük bir ziyafet verilirken, bu toplantının sonunda da onlar
için yardım toplanmıştır. Yine Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde “Mevlid-i
Nebi” dolayısıyla mescidlerde harpzede Müslümanların yararına bağışlar
yapılmıştır. Mesela; Kürdemir’deki mescid’te Hüsnü Efendi vasıtasıyla,
267 rubl 25 kuruş toplanarak Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi’ne
gönderilmiştir. Neşri Maarif Mektebi’nde okutulan Mevlid-i Nebi”den
sonra 188 rubl toplanarak, makbuz karşılığında Cemiyet-i Hayriye’ye
teslim edilmiştir.616
Astsubay Hafız Feyzulla ve Mustafa Hamdi “Hümmet” gazetesinin
1918 yılı 31 Mayıs tarihli sayısında yazıyorlardı:
“Nargin adasında zulüm ve zillete direnen esirler arasında,
anne, baba, akraba ve evlerinden ayrı düşmüş beşten on beş yaşın
altındaki Türk çocuklarının değerli hayatlarının yok olmaması,
istikballerinin temini için şefkatli bir baba gibi ilgi-kalbe sahip olan
Neriman bey cenablarının adada, çocuk gibi gözyaşları dökerek
gezdiğini, bu yetimlerin başlarını sığallayaraq «yavrularım sizi
Bakü’ye götüreceğim” diye vaadiyle bu masumların ahuzarlarını
teskin ettiğini görünce ... ona dualar ettik ...”
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Azerbaycan aydınları yazılarıyla haykırarak Kafkasya Cebhesinde,
Nargin’de yaşananlara isyan ediyor, Türk milletinin, masum insanların
başına getirilen musibetlere karşı seslerini yükseltiyordu. Hüseyin
Cavidin “Harb ve felaket”, Abdullah Şaikin “ Bir Perdeli Dramı”, Ali
Nazminin “Marş ileri”si, Ali Razi Yusufzadenin “Misafirlere”, Ahmet
Cevatın “Zavallı”, Ömer Faik Nemanzadenin “Ben kimim” yazıları
bunlardan bazılarıdır. Gazete ve dergilerde yayımlanan makale ve şiirlerde
Azerbaycan aydınları Osmanlı’nın yıkılış sürecini, binlerce Türk asker ve
mültecisinin cephelerde, kamplarda ölümle, hastalıkla, açlıkla boğuşmasını
hazmedemiyorlardı.
616

“Açık Söz”, 7 Ekim (Oktyabr) 1915, no. 5. “Açık Söz”, 11 Ocak (Yanvar) 1917, no.82.

AZERBAYCAN-NARGİN ADASI’NDAKİ BİR TÜRK
ESİRİN HATIRATI
Okan YEŞİLOT*

B

irinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesi’nde esir olan Osmanlı
askerlerinin bir kısmı Bakü yakınlarında Hazar Denizi’nde
bulunan Nargin adasına gönderilmişlerdi. Nargin adası bir esir kampı
olarak değil istasyon kampı olarak düşünülmüştü. Halk arasında “yılanlı
ada” olarak bilinen Nargin adasına sadece Türk esirler değil başka
milletlerden de esirler getirilmişti. Adada dönemsel olarak değişmekle
birlikte yaklaşık 5.000 Türk esir bulunuyordu. Adaya getirilenler arasında
sadece askerler değil, sivil esirler de vardı.
Çalışmamızın konusunu, Mülazım-ı evvel Hüseyin Hamid Hüsrebani
adlı Türk esirin, esaret günlerinde kaleme aldığı günlük oluşturmaktadır.
Hüseyin Hamid, günlüğünde adayla ilgili bilgiler vermiş ve yaşadıklarını
günlük olarak kaydetmiştir. Günlük İBB Atatürk Kitaplığında; “Bahr-ı
hazer sâhili, Bakü şehri karşısında Narkin Adası yahut zindanı. 1 Mart
1332’den başlar mâba’d-ı hayat ruzmerre-i esâret (1 Mart 1332 - 28 Şubat
1332)” / Hüseyin Hamid (Mülazım-ı evvel) adıyla ve Bel_Yz_K.001246
demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 164 sayfa olan günlük 1 Mart 1332-28
Şubat 1332 tarihleri arasında Osmanlı Türkçesi olarak kaleme alınmıştır.

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul /
Türkiye, okanyesilot@gmail.com
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Nargin Günleri (1 Mart-17 Haziran 1332)
Günlük Nargin adasındaki esaret günlerinden başlıyor. Buradaki

süreçte Hüsrebani’nin aktardıklarından onun maaş aldığını, hatta adada
hizmetçi ve aşçılarının olduğunu öğreniyoruz. Geceleri serbest oldukları,
nöbetçilerin kimi zaman bulunmadığı, bir koğuştan diğerine geçmelerine
izin verildiği, yoklamaların ise düzenli olarak yapılmadığı da aktardığı
diğer bilgiler arasında (s.1). Hüseyin Hamid, 13 Nisan 1332 günü aktardığı
notlarda, adadaki yılanlardan şikâyet ediyor. Adada çok dehşetli yılanların
olduğunu ve bunların denizde de gezindiklerini paylaşıyor (s.18).
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Esirin sıkça verdiği bilgilerden biri de ne yiyip içtiklerine dair.
Aktardıklarından daha çok çorba, yumurta, patates, fasulye, ıspanak,
makarna ve pilav ile beslendiklerini öğreniyoruz. Bunlara ek olarak
bulundukları yerin ada olması nedeniyle kimi zaman- hatta sıklıkla- balık
da yiyebildikleri anlaşılmaktadır (s.8). Ancak aktarılanlardan ağırlıklı
olarak patates, pilav ve makarna ile beslendikleri görülüyor. Hatta
Hüseyin Hamid, 9 Nisan 1332 günü yazdığı notta bu bıkkınlığını şöyle
dile getiriyor: ’Öğleyin çorba patates, akşam patates pilav yedik. Patates
artık canımıza tak dedi’ (s.16).
Hüseyin Hamid’nin günlüğünden, ada günlerinde bir gazeteye
abone olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği görülüyor. Esirin bir
diğer haber kaynağı, adadaki askerlerin aktardıklarıdır. (s.5). Hüseyin
Hamid burada sadece Türkçe gazetelerden değil, adadaki Ermeniler
vasıtasıyla Ermenice gazetelerden de haberler aktarıyor (s.6).
Esir de olsalar, kimi zaman eğlence amaçlı etkinliklerde de
bulundukları anlaşılıyor. Hüseyin Hamid, bunlardan birini şöyle
aktarıyor: “Diğer koğuşlardan arkadaşlar geldiler. Dehşetli cümbüş
yaptık. Gündüzden bir kertenkele ölüsünü güzelce bir kâğıda sardık. Bir

gazoz şişesine de deniz suyu koyduk. … Hoca gazoz diye deniz suyunu
içti. Ramazan da bisküvi diye kertenkeleyi avuçladı. … Sonra şarkı faslı
yapıldı” (s.2). 19 Mart 332’de tuttuğu notlarda ise, gece koğuşun iki
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kısma ayrılarak fincan oyunu oynadıklarını ve mağlup olduklarından diğer
tarafa çay ısmarladıklarını yazıyor (s.9). Yine 22 Mart gününde birinci,
ikinci ve üçüncü koğuştan şarkı bilenlerin bir araya gelerek muhabbet
edecekleri bilgisi verilmiş (s.10). Hüseyin Hamid’nin aktardıklarından
adadaki eğlenceye kimi zaman Rus askerlerinin de katıldığını anlıyoruz. 5
Haziran 1332 günü tutulan notta Ermeni bir Rus askerinin geldiğini, saz
gibi bir şey getirerek çaldığını yazıyor (s.39).
Hüseyin Hamid’nin tuttuğu günlükten, adada iken Rusça öğrenerek
(s.6), bunun yanı sıra roman okuyarak vakit geçirmeye çalıştığını
öğreniyoruz (s.25). Buna rağmen kendisinin ızdırap içerisinde olduğunu
kimi zaman aktardığı şu gibi cümlelerden anlıyoruz: “Vakitler hiç
geçmiyor, ruh ızdırap içinde kalıyor. Ne haldir bu ya Rab. Bizi bu esaretten
ankarib halas eyle”. (s.1). İlerleyen günlerde ada hayatı giderek kendisi
için eziyet haline gelmiş olsa gerek. Nitekim Moskova’ya gönderilecekleri
haberi geldiğinde, 29 Mayıs 1332 günü düştüğü notta adadaki hayattan
kurtulma isteğini şu şekilde dile getiriyor: ’Gitmek yarına kaldı. … ah bu
berbat mahalden bir kurtulsak!’ (s.35).
Günlükten aktarılanlardan kimi esirlerin hastalıklarla ve ağır
psikolojik bunalımlarla boğuştukları görülüyor. Hüseyin Hamid, 18 Mart
1332 Cuma günü efrad arasında tifo salgının başladığı ve bundan sebep
adanın karantinaya alındığı bilgisini paylaşıyor (s.9). 25 Mayıs 1332 günü
ise, bu kez adadaki kolera salgınından bahsediyor (s.34). Kimi zaman bazı
intihar vakaları ve teşebbüslerinin meydana geldiği görülüyor. Örneğin,
ihtiyat mülazımatı Alaeddin Efendi bunlardan birisidir. Hüseyin Hamid,
8 Mart 1332 Salı günü tuttuğu notlarda Alaeddin Efendi’nin, ’Beni
niçin keseceksin, beni niçin öldüreceksiniz’ diyerek aklını kaçırdığından
bahsediyor (s.5). 11 Mart günü ise, bu şahsın kendini denize atarak intihar
ettiği bilgisini aktarıyor (s.6). Günlükte, 18 Nisan 1332 günü bir başka
intihar teşebbüsü bilgisi veriliyor. Bu kez 108. bölükten mülazım-ı evvel
Mustafa Efendi kendisini denize atarak intihar teşebbüsünde bulunmuş,
ancak fark edilerek kurtarılmış. Durum kumandana haber verilerek,
Mustafa Efendi hastaneye kaldırılmış (s.20).
Hüseyin Hamid, ara ara adadaki Rus kumandan ve askerlere dair
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izlenimlerini de aktarmış. Örneğin bir Rus yüzbaşı için ’yüzbaşı çok nazik
herif ’ (s.4) açıklamasında bulunurken, Türk esirlerden Alaeddin Efendi’nin
intihar olayı hakkında bilgi verdiği sırada yine yüzbaşı için, ’Yüzbaşı
vicdanlı adam, müteessir olmuş’ şeklinde bir ifade kullanıyor (s.6). Yine
aynı esirin cenazesine 30 kadar Rus efradın yer aldığı, cenaze kaldırılırken
selam durdukları, keza cenaze indirilirken de selam durdukları ve bunlar
arasında yüzbaşının da bulunduğu, yine onun da kılıçla selam durduğu
bilgisini aktarıyor (s.7). Elbette bu izlenimler daima olumlu değil.
Örneğin, Hüseyin Hamid’nin 28 Mart 1332 günü yazdıklarından Rusların
Türk esirlere eziyet ettiklerini, onları denize attıklarını, Türklerin ise bu
durumu ada kumandanına şikâyet ettiklerini öğreniyoruz (s.11). 31 Mayıs
1332 gününe ait notta ise, ’Bu Ruslar gibi vahşi bir millet daha yoktur.
Çok alçak millet imiş. … Biz bu muameleyi Rus neferlerine bile yapmayız,
değil zabitana’ diyerek Ruslara olan kızgınlığını paylaşıyor. Günlükte
Ruslarla ilgili olarak Hüseyin Hamid’nin sıkça dikkat çektiği hususlardan
biri, sıklıkla kutlanan bayramlar. Öyle ki günlüğüne şöyle bir not düşüyor:
’Ruslar hemen gayret etseler her gün bayram yapacaklar’ (s.31).

Moskova Yolunda
Hüseyin Hamid, 17 Haziran gününe dek Nargin adasında esir
tutulduktan sonra, bir grup esirle birlikte Moskova’ya doğru trenle yola
çıkıyor. (s.43). Bundan sonra günlüğünde yol boyunca şahit olduklarını
aktarıyor. İlk duraklardan biri, Kafkas dağlarının ardında bir istasyon.
Hüseyin Hamid burada Müslümanlardan birinin kendilerine para vermek
istediğini yazıyor. Bu onu sevindirmiş olacak ki, çok hoş diye ekliyor (s.44).
Moskova’ya yaklaşırken, bu kez bu coğrafyaya ait bilgiler aktarıyor.
Bölgenin ormanlık olması dikkatini çekiyor (s.48). Yol üzerinde nerede
olduklarını belirtmediği bir mahalde istasyon yakınındaki barakalar
ile ilgili izlenimlerini aktarırken, tuvaletlerin kötü, yan yana ve açık
olmasından yakınıyor (s.50).
Sonraki durak, Kostroma şehri. Hüsrebani burada, rahatsızlığı
dolayısıyla 2-18 Temmuz 1332 tarihleri arasında kaldığı hastane
günlerinden bahsediyor. Hastanede kendisine iyi bakıldığını (s.54),
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burada Rus hasta ve yaralılarının bulunmadığını, kalanların hep Avusturya
ve Alman esirleri olduğunu yazıyor (s.56). Esirlik günlerinin kendisini
iyiden iyiye yıprattığını, hastanede kaldığı günlerden birinde (14 Temmuz
Perşembe) kaleme aldığı şu sözlerden anlıyoruz: ’Vakitler, dakikalar katiyen
geçmiyor. Bu zillet esaret ne kadar devam edecek ya Rab. … Bana bir tuhaf
hal oldu. İnsanlardan ürküyorum. Daima yalnız yaşamak istiyorum. …
Ağlamak istiyorum. Belki biraz müteselli olurum.’ (s.60).
Hüseyin Hamid, Moskova yolu üzerinde uğradıkları Nikolisk’de
bölge halkı ve tanıştığı milletlerle ilgili izlenimlerine de sıkça yer veriyor.
Tatar dükkanlarından bahsediyor. Onların Türkçe bildiklerini, ancak
malları kendilerine pahalı sattıklarını söylüyor. Hüseyin Hamid’nin
burada dikkatini çeken şeylerden biri, kadınların da dükkanlarda çalışıyor
oluşudur.(s.75) 30 Eylül 1332 Cuma günü tuttuğu notlarda ise, bir
Müslüman Tatar’ın şekeri kendilerine pahalı satmasından yakınarak şu
sözleri sarf ediyor: ’Şeker 32 kapik. Müslüman kazığı ne çare! Bunlarda
Müslümanlık kalmamış. Kadınları dükkânda alışveriş yapıyorlar’ (s.92).
Hüseyin Hamid’nin günlüğünde kimi zaman farklı milletlerle ilgili
mevcut intiba hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Örneğin, 20 Eylül günü
Çerkeslerle ilgili şu sözleri sarf ediyor: ’Burada sürgün olan Çerkesler
bize kâğıt yazmışlar. Para istemişler. Birkaç kişi itiraz etmiş, çalışsınlar da
kazansınlar demiş. Hakikaten sokakta geziyorlar. Bir iş görmüyorlar’ (s.90).
Fakat 24 Eylül günü Çerkesler için yardım amacıyla para toplandığını ve
kendisinin de bir ruble verdiğini yazıyor (s.91). Nikolisk’teki günlerine
ait notlarda Tatar ve Çerkesler dışında Ruslarla ilgili izlenimlerini de şu
sözlerle aktarıyor: ’Kadınların hemen hepsi ve bilhassa yeni yetişenler
Almanca bilirler. Ve diğer hususlarda da okuyorlar. … Rus’un erkekleri
ayı olmakla beraber çocuklarını hep mektebe gönderiyorlar. Yalnız
burada Nikolisk’te bulunduğum yedi aydır bir çocuğun diğeriyle dövüş
ettiğini görmedim. Sabahleyin mektebe giden muhtelif 15-18 yaşına
kadar çocuklar gördüm. Birbirleriyle türlü latifeler yapıyorlar. Yekdiğerini
kara yuvarlıyorlar. Velhasıl bizim çocuklar birbirine böyle latife yapsalar
mutlaka kavga ederler. Fakat bunlar katiyen böyle yapmıyor, oynuyorlar.
Buna taaccüp etmemek kabil değil’ (s.80)
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Hüseyin Hamid buradaki zamanını da kitaplar, gazeteler ve dil
öğrenerek geçirmeye çalışıyor. 26 Ağustos Cuma günü Almanca bir kitap
aldığından ve harfleri öğreneceğinden (s.82), 6 Eylül günü ise Rusça lügat
yazmakla meşgul olduğundan bahsediyor (s.85). Kendisinin bu süreçte de
haberleri yakından takip ettiğini, Türk ordusunun durumuyla ilgili bilgi
edinmeye çalıştığını yine aktardıklarından anlıyoruz. (s.77, 78, 106-108).
Sürgünde de olsalar adetlere riayet etmeye çalıştıkları, yine günlükteki
bilgilerden anlaşılıyor. Hüsrebani, 26 Eylül günü tuttuğu notlarda
bayram namazı kılıp, hocaya koyun kestirdiklerini, diğer odalara gidip
bayramlaştıklarını aktarıyor (s.91).
Esaretin zaten çok zor bir durum olduğu bilinmektedir fakat bir
çevre şartları ve mekanlar durumu daha da ağırlaştırmaktadır. İşte
çalışmamızın konusu olan Türk askeri Nargin adasında ki zorlu esaret
günlerini günlüğüne kaydetmiş ve tarihe not düşmüştür.
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GÜRCİSTAN ARŞİVLERİNE GÖRE TÜRK SAVAŞ
ESİRLERİ (1914-1918)
Zaza TSURTSUMİA*

G

ürcistan Milli Arşivi Merkezi Tarih Arşivi’ndeki Birinci Dünya
Savaşı Kafkasya Cephesi, 1917-1918 yılarındaki Güney

Kafkasya hükümeti ve bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ile
ilgili dosyaların incelenmesi sonucu hazırladığımız bu bildiride, Kafkasya

cephesinde esir düşen Türk askerlerin durumları ve mübadelesi ele
alınmıştır.

20 Ekim 1914’te Rusya Kafkas Ordusu Osmanlı Devleti sınırı geçtiği

gün ilk esirler alınmıştır. Kafkasya Genel Valisi İ. Vorontsov-Daşkov,
Tiflis’ten Rusya İmparatoru II. Nikolay’a Rusların ilerleyişi ve Türk esirler
hakkında malumat içeren telgraflar göndermeye başlamıştır.

Merkezi Tarih Arşivi’nde muhafaza edilen Rusya Kafkas Ordusu

Komutanlığı’na ait olan raporlara göre, Sarıkamış muharebeleri sırasında
22 Aralık 1914’te Osmanlı Ordusu 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa 220’yi
aşkın subay ve 7 bin askerle esir düştü.617

Aralık 1914-Ocak 1915 Barduz geçidi yakınlarında yaşanan
* Prof. Dr., Kraliçe Tamara Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Tiflis / Gürcistan,
zaza.tsurtsumia@gmail.com
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SEASTA, F.1087, A.2, S. 73, p. 8. SEASTA - Sakartvelos Erovnuli Arkivis Saistorio
Tsentraluri Arkivi / Gürcistan Milli Arşivi Merkezi Tarih Arşivi, f: Fondi (fonu), a:
Agtsera (kayıt), s: Sakme (dosya), p: Phurtseli (sayfa).
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çatışmalar sonucunda 1500 asker ve 11 subay, Isısu’da 250, Hamas’ta 70,
Noraşen’da 300, Agveran’da 84 asker, Altınbulah’ta da rütbelilerle beraber
tüm alay ve Çatah’ta ise 10. Kolordu’dan Ruslar’a 5 bin asker esir düştü.
Ruslar savaşın ilk 3 ayında 15 binden fazla Türk askerini esir aldılar.618
Aralık 1915-Şubat 1916 Erzurum harekâtı esnasında 17 binden
fazla Türk askeri esir düştü. Temmuz 1916’da Gümüşhane ve Erzincan’ı
işgal eden Rus ordusu tarafından 17 bin kadar Türk askeri esir alındı.619
Böylece, Gürcistan arşivlerindeki mevcut bilgilere göre, Kafkas
Cephesinde önemli askeri harekâtların yaşandığı 1914-1916 yıllarında
toplam 57-58 bin Türk askerin esir düştüğü anlaşılmaktadır.
Türk esirlerin çoğunluğu Tiflis’ten demiryolu ile Bakü’ye ve sonradan
Rusya’nın iç bölgeleri ve Sibirya’ya nakledilirken esirlerin önemli bir kısmı
Bakü Nargin adasında ve Kafkasya’daki çalışma kamplarında tutulmuştur.
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Gürcistan Milli Arşivi Tarih, Sinema ve Foto bölümlerinde esir düşen
Türk askerleri hakkında belgeler, sinema filmleri ve fotoğrafları bulunmaktadır.
Rusya Kafkas Ordusu karargâhında görev yapan Gürcü kökenli Albay
Simon Esadze, 1915-1916 yıllarında Sarıkamış ve Erzurum’da çektiği
kısa filmler ve fotoğraflarla esir düşen Türk askerlerin vaziyetlerini gözler
önüne sermektedir. Merkezi Tarihi Arşivin’deki Simon Esadze Dosyası’nda
yer alan 1918 yılı Tiflisski Listok gazetesinde çıkan bir haberde ise Simon
Esadze tarafından Batum’a gelen Enver Paşa ve Osmanlı heyeti hakkında
film çekimi yapıldığı belirtilmektedir. Bu filmin Tiflis sinemalarında
gösterildiği ve büyük ilgi gördüğü de ifade edilmektedir.620
Tiflis’te çıkan Kavkaz gazetesinde Sarıkamış muharebesinden sonra
Ruslara esir düşen Türk askerleri hakkında haberler yer almaktadır. “Esirler”
başlığıyla ve A-gn. imzasını taşıyan bir makalede Tiflis askeri hastanesinde
tedaviye alınan 60 Türk esirden söz edilmektedir. Sarıkamış’tan getirilen
esirler arasında birkaç subayla bir Libya’lı Tripoli soylularından olan Üsteğmen
618

SEASTA, F.1087, A.2, S. 73, p. 13-14.
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SEASTA, F.1087, A.2, S. 25, p. 67, 73- 84.
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SEASTA, F.1438, A.1, S. 36, p.1.
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Galip Efendi’nin de bulunduğuna dikkat çeken yazar, Osmanlı subaylarının
Fransızca serbest konuştuklarını da ifade etmektedir. Yazarın “Arap Prensi”
olarak adlandırdığı Galip Efendi’yle arasında geçen konuşmasından, Galip
Efendi’nin Sarıkamış’ta bomba parçalarıyla ayaklarından ağır yaralandığı,
kendi imkânlarıyla Tripoli’de topladığı bir Arap Süvari Müfrezesi’ne komuta
edip Sarıkamış’a gelerek askeri operasyonlara katıldığı anlaşılmaktadır. Babası
İsmail Bey’in de Sarıkamış cephesinde Enver Paşa’nın yanında yer aldığını
anlatan Arap Prensin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten yazar,
hastane personelinin prensin başucundan ayırılmadığının altını çizmektedir.621
Tiflis’teki Muştaydi Parki’ndaki askeri hastanede 74 esir Türk askeri
ve subay ile bir molla tedavi görüyorlardı. Kavkaz yazarı M. Rik “Yeni
Askeri Hastane” adlı makalesinde Muştaydi’de kalan Türk esirlerin gayet
rahat bir şekilde yaşadıklarını, koyun eti ve pilavla yetinmeyip hastane
personelinden Gürcü halk yemeklerinden ve tatlılardan bile isteyip
aldıklarını iddia etmektedir.
Doğruluk derecesi bilinmemekle beraber, Rusya hükümeti çizgisinde
olan Kafkas gazetesinde Türk esirlere fevkalade iyi muamele yapıldığı
hakkındaki haberlerin propaganda amaçlı yayınlandığı varsayılabilir.622
Esir Türk askerlerin sağlık durumları, gördükleri kötü ve insanlık
dışı muamele, tifüs ve dizanteri gibi hastalıkların yanı sıra açlıktan can
vermeleri konusunda Kızılhaç görevlisi, soylu bir Gürcü aileden gelen
hemşire Nino Corcadze’nın anıları ve fotoları kayda değerdir.623
N. Corcadze, esirlerin iç acısı durumundan Rus askeri yetkililerin
umursamaz tavırları ile savaşın yarattığı kaotik ortamı sorumlu
tutmaktadır. N. Corcadze, esir Türk subayları ile Fransızca yaptıkları
görüşmeden edindiği izlenimleri günlüklerinde not etmiştir. Bununla
621

Kavkaz gazetesi, No: 13, 17.01.1915
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Kavkaz gazetesi, No: 9, 13.01.1915.
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Corcadze, Nino, Savaşta gördüklerim, duyduğum ve düşündüklerim. Sarıkamış,
Kars, Begli-Ahet, Selim. Kasım 1914- Ocak 1915, Günlükler (Rusça). Nino Corcadze’nin
günlük ve fotoğrafları Aleksandre Bagrationi’nin özel arşivinde muhafaza edilmektedir.
N. Corcadze’nin anılarından bir kısmı Bir Gürcü Kadının Gözüyle Birinci Dünya Savaşı
adındaki kitabinda 2015 yılında Tiflis’te yayınlanmıştır.
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birlikte bu esirlerin fotoğraflarını da çekerek kayıt altına almıştır.
“Papaz beni esir düşen Türk yüzbaşıya götürdü. Ayağından
yaralanmış. Çok yakışıklıdır akıllı da. Sakın bir şekilde ve kısa cümlelerle
fikirlerini ifade ediyor. Papaz Onunla dini konuları konuşurken ben
de tercümanlık yapıyorum. Bu görüşmeyi yersiz kendimi de mahçup
hissediyorum”.624
“Genelde Türk subaylar asil duruşlarıyla dikkat çekmektedir. Bu
soyluluk bence imanlarından gelmektedir.” 625
“30 Aralık 1914. Sarıkamış’ta yaralanan asker ve esirlerin
nakledildiği trene yeteri kadar odun verilmemesi için Türk esirlerim
bulundukları vagonlarda odun sobası yakılmıyor. Türkler soğuktan çok acı
çekiyorlar.”626
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“3 Ocak 1915. Prens Oldenburg cepheye trenle gelerek Türk esirleri
ziyaret etti. Prens Türk hasta esirlere size nasıl davranıyorlar soruyor ve
doktor da türkçe cevaplarını rusçaya tercüme ederek gayet memnunlar Rus
çarına teşekkür edyorlar efendim deyip durmaktadır. Oysa sonrada anlaşılıyor
ki esirler tam tersi, bize yemek vermiyor açlıktan öldürüyorlar dyorlarmış.”627
“Yaralanmış Türklerin sağlık durumları tam bir felaket. Çok sayıda
yaralanan Ruslar var ve onlara yeteri kadar yemek yokken Türklere yemek
vermek ise söz konusu değil. Türklere kaynatılmış su bile yok dışarı çıkıp
kartopu yaparak bütün gün ondan su içmekteler.”628
“Prens Oldenburg’un öfkelenmesinden sonra esirlere yemek
vermeye başladılar. Kaldı ki durumları hiç iyileşmedi ve her gün onlarca
esir ölmektedir. Dün ben nöbetçi iken 45, bugün ise 62 öldü! Esirlere
domuz yağı ile pişirilmiş çorbalar verilmekte. Bu barbarlıktır. Ilk önce
mideleri domuz yağı kaldırmıyor ve herkes dizanteri hastası oluyor sonra
624

Corcadze, N, Bir Gürcü Kadının Gözüyle Birinci Dünya Savaşı, s. 60.
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age., s. 97.
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age., s. 108
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Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya İmparatorluğu orduların tıbbî işlerinden sorumlusu.
628

age., s. 113.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

da esirlere dinen yasak olan yemekleri yedirmek tüm kurallara aykırıdır.”629
Prens Oldenburg’in kararıyla 1915 Şubat ayında Türk esirlerin
Rusya’nın iç bölgelerine nakliyatı geçici olarak durdurulmuştu. Esirlerden
amele taburları kurulup Kafkas Ordusu için yol tamirat çalışmalarından
Kızılhaç hastaneleri inşaatına kadar çeşitli işlerde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu çalışma kamplarından bazıları Ermenilerin yaşadıkları
bölgelerde bulunuyordu. 1918 yılın Şubat-Mayıs aylarında Ermenilerin
saldırılarından korunmaları için Başgedikler ve İmamlı (Hamamlu)
kamplarından Türk esirlerin Tiflis’e nakledildikleri anlaşılmaktadır.
Türk esirler arasında tifüs hastalığı o kadar yaygındı ki esirleri tedavi
eden personel ve askeri hastaneleri incelemeye gelen yetkililer de tifüse
yakalanıp ölüyorlardı. Batum’da tutulan hasta Türk esirleri tedavi eden Kızılhaç
görevlisi bir hemşire Serafima Ogloblina Mart 1915’te tifüsten ölmüştür.630
Rusya Kızılhaç Örgütü Kafkas Ordusu Temsilcisi L . V. Golugev, Kafkas
cephesi incelenmesi hakkındaki Petrograd Kızılhaç merkezine gönderdiği
raporunda, Kafkas cephesinde yer alan askeri hastanelerde lekeli humma
hastalığı tedavisindeki eksikleri ve alınması gereken önlemleri dile getirerek
Barduz geçidi yakınlarında Çermük’te kurulan bir askeri hastanesinde
tutulmuş olan 100’den fazla esir ve tibbi personelin bir kısmın tifüs hastası
olduğunu, hastaneyi ziyarete gelen Rusya parlamentosu (DUMA) milletvekili
V.L. Gelovani, dayısı prens B.D. Kobulov ve Doktor Çiçinadze’nin de görev
başınayken tifüsten hayatları yitirdiklerini ifade etmektedir.631
Rusya İmparatorluğu ve monarşi düzenini yok eden 1917 Şubat
Devrimi’nden sonra Tiflis merkezli Kafkasya Genel Valiliği ortadan
kaldırılarak yerinde yine merkezi Tifis’te olmak üzere Rusya Geçici
Hükümeti’ne bağlı Güney Kafkasya Özel Komitesi kurulmuştur.
Kafkasya cephesindeki Rus ordu birliklerinde de devrimci ve anarşi
hareketlenmeleri baş göstermeye başlamıştır. Bu durumdan istifade eden

ordu içindeki Ermeni devrimciler ve sempatizanları, esir kamplarında
629

age., s. 116.
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Vestnik Krasnogo Kresta (Rusya Kızıllhaç Örgütü dergisi), 1915 Nisan, No: 4, s. 1617
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Vestnik Krasnogo Kresta, 1916 Nisan, No: 4, s. 1187.
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tutulan Osmanlı tebaası Ermenilerin Türk ordusuna zorla alındıklarını,
özgürlük ve adalet getiren Rus devrimin esir Ermenileri de serbest
bırakacağını savunmuşlardı. Kafkas Cephesinde savaşan taraflar arasında
ateşkes ve esir mübadele görüşmelerinden aylar oncesi ordu ve Kafkasya
Komitesi içindeki Ermenilerin işbirliğiyle esir düşen ermenilerin serbest
bırakma süreci yürütmekteyidi.
24 Mayıs 1917’de Rusya Kafkas Ordusu Sarıkamış Garnizonu Askeri
Temsilciler Konseyi (Sovyet) Başkanı ve Sosyalist Devrimcilerin Partisi üyesi
Gurgen Kharmandaryants, Güney Kafkasya Özel Komitesi yetkilisi Mikhail
Papacanov’a (Papacanyan) gönderdiği mektubunda Amamlı’da Türk esirleri
içerisinde tutulan Osmanlı tebaası Ermenilerin kimlikleri ve hikâyeleri
içeren listeleri ekleyerek, 37 ermeni esirin serbest bırakılmasını istemiştir.632
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Sarıkamış yakınındaki 432. Askeri hastane çalışma kampında
esir tutulan Osmanlı askerlerinden 24 Ermeni, Temmuz 1917’de M.
Papacanov’a çektikleri telgrafta Sibirya’dan esir Ermenilerin serbest
bırakıldıkları haberlerini duyduklarını kendilerinin de bir an önce serbest
bırakılmalarında yardım istediklerini iletmişlerdi.633
M.Papacanov’un gayretleri ile Kafkasya Askeri Bölgesi Savaş Esirleri
İşlerinden Sorumlu Albay İvanov, 18 Temmuz 1917’de Güney Kafkasya
Özel Komitesi’ne başvurarak söz konusu Osmanlı tebaası Ermeni esirlerin
serbest bırakılarak Kars’a yerleştirilmesi uygun gördüğünü bildirmiştir.
İvanov bir ay sonra onay şeklinde cevabını da almıştır.634
Kendisi Ermeni olan M. Papacanov, sadece Kafkasya’daki esir Ermenileri
ile değil Rusya’daki Türk esir kamplarında tutulan Ermenilerin de serbest
bırakılıp Kafkasya’ya getirilmesi uğruna yoğun çabalar göstermekteydi.635
Yine de sakıncalı gördüğü bazı Ermeni esirlerin serbest bırakılmasını
uygun görmeyen Kafkas Ordusu İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, 17
Kasım 1917’de Albay İvanov vasıtasıyla Papacanov’a isteklerin bir kısmını
632

SEASTA, F.1818, A. 2, S. 72, p. 10-11.
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SEASTA, F.1818, A. 2, S. 72, p. 57.
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SEASTA, F.1818, A. 2, S. 85, p. 1.
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SEASTA, F.1818, A. 2, S. 72, p. 77; 82.
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yerine getirilmeyeceği bildirmesini istemiştir.636
14 Eylül 1917’de Kafkasya Askeri Bölgesi Savaş Esirleri İşlerinden
Sorumlu General İvanov, Güney Kafkasya Özel Komitesi’ne gönderdiği
raporunda, Rusya Genelkurmay başkanlığından aldığı emre göre, Kafkasya’daki
savaş esirleri sayımına karar verdiğini, olası barış görüşmelerinde esirlerin
durumun netleşmesinin önemliliğine dikkat çekmişti.637
Kafkasya yetkilileri savaş esirlerin sağlık durumları ile yakından
ilgilenmeye başladı. Esirlerin tutulduğu yerlerden de hastalara bakım ve
gereken muamele hakkında öneriler ve istekleri almaya başlamıştı. Bunun
bir örneği olarak sıtmaya yakalanmış esirlerine bakım önerileri içeren ve
Karadeniz Gagra şehir belediyesinden 17 Ekim 1917’de Güney Kafkasya
Özel Komitesi’ne çektiği telgrafı gösterebiliriz. Telgrafta sıtma hastası
esirlerin tedavi önlemleri anlatılırken yeteri miktarda kinin ilacının
bulundurulması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.638
1917 Ekim ihtilalinden sonra Güney Kafkasya Özel Komitesi
yetkisiz kalınca Tiflis’te Gürcü, Azeri ve Ermeni temsilcilerinin koalisyon
hükümeti olarak Güney Kafkasya Komiserliği kurulmuştur. Komiserliğinde
Gürcü sosyal demokratların etkisi hissedilirdi, nitekim hükümet başkanlığı
ve kritik bakanlıklar Gürcülerin elindeydi.
23 Şubat 1918’de Tiflis’te Güney Kafkasya Komiserliği tarafından
çağırılan Güney Kafkasya Seymi (parlamentosu) açılmıştır. 9 Nisan’da
Güney Kafkasya Demokratik Federal Cumhuriyeti kurulmasını ilan edildi.
Hükümet başkanı ve dışişleri bakanı seçilen Gürcü sosyal demokrat
(menşevik) Akaki Çhenkeli’ye Osmanlı Devleti ile barış müzakereleri
yürütme yetkisi verilmiştir.
Güney Kafkasya Cumhuriyeti hükümeti ve Seyim, 1918 yılın
26 Mayıs Güney Kafkasya devletlerin birlikteliği dağılma gününe dek
faaliyetlerini devam edip Rusya’nın Bolşevik iktidarını da tanımamıştır.
636

SEASTA, F.1818, A. 2, S. 72, p. 99.
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SEASTA, F. 1818, A.2, S. 14, p. 64-65.
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SEASTA, F. 1818, A.2, S. 14, p.44
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3 Mart 1918’de Rus Bolşeviklerle Merkezi Güçler arasında imzalanan
Brest Litovsk Antlaşmasının Güney Kafkasya için geçerli olmadığını
açıklayarak Osmanlı Devleti ile direkt barış görüşmelerine geçmesini
kararlaştıran Gürcüler, Ermeniler ve Azeriler, Osmanlı Devleti ayrı barış
görüşmelerine geçmiştir. Kafkasya-Osmanlı arasında barış görüşmeleri
süreci Erzincan Mütarekesi (18 Aralık 1917), Trabzon Konferansı (14
Mart-14 Nisan) ve Batum Konferansı (11 Mayıs-4 Haziran) kapsamaktadır.
3.Ordu komutanı Mehmed Vehib Paşa tarafından 3 Mayıs 1918’de
Trabzon’dan Güney Kafkasya Hükümet Başkanı Akaki Çhenkeli’ye
gönderdiği telgrafta, Kafkasya’daki Türk savaş esirleri konusunu ilk kez
dile getirmektedir.
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Vehib Paşa’nın bu telgrafı Fransızca yazılmış ve Kafkasya
hükümetince Rusça tercüme edilmiştir. Telgraf tercüme metninde
hükümet başkanı A. Çhenkeli’nin el yazısı ile yazılan Rusça bir not da
bulunmaktadır. A. Çhenkeli telgrafı Aleksandropol (Gümrü) Ermeni
Tümen komutanı General Tovmas Nazarbekov’a (Nazarbekyan) acil olarak
iletmektedir. Telgraf ve A. Çhenkeli’nin notunun türkçe tercümesi
tarafımızdan yapılmıştır. Bu belge Gürcistan Milli Arşivi Merkezi Tarih
Arşivi’nde bulunmaktadır. 639
Trabzon’dan Fransızca bir Telgraf saat üçü beş geçe 3 Mayıs
1918’de alınmıştır.
Güney Kafkasya Hükümeti Başkanı A.İ. Çhenkeli Bey’ye
Kars cephesi komutanı bana gönderilen raporda şunları
bildirmektedir: Kars’tan çekilen Ermeni birlikleri Kars’ın doğu ve
güney batı istikametinde yer alan Karakez, Tekleli, Harabe vikur,
Uğuzlu, Berehli, Knak, Alica ve çevredeki köylerinde soygun ve
şiddet eylemlerinde bulunuyorlar. Hayatlarını kaçmakla kurtaran
Müslümanlar malvarlıklarını kaybetmekle beraber kendileri de
639

SEASTA, Dokumentebi Amierkavkasiis Mtavrobisa da Turketis İmperiis Delegatsiebs
Şoris Trapizonsa da Batumşi Tsarmoebuli Samşvidobo Molaparakebebis Şesaheb.
Depeşebi, amonatserebi okmebidan, mohsenebebi, mimotsera 17.04.1918-31.05.1918.,
F.1818, A.1, S. 348, p. 28. (Güney Kafkasya Hükümeti ile Türkiye İmparatorluğu
Heyetleri Arasında Trabzon ve Batum’da Yürütülmüş Olan Barış Görüşmeleri Hakkında
Telgraflar, Protokol kayıtları, Bildiriler, Yazışmalar 17.04.1918-31.05.1918).
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perişan ve korkunç vaziyette ve geçim kaynaklarından yoksun
kalmışlardır.
Bu olup bitenlerden sizleri haberdar ederek benzeri olayların
tekrarlanmaması için olağanüstü önlemlere başvurmanızı, ayrıca,
Gümrü, Aleksandropol ve yöresinde tutulmuş olan ve şimdi başka
yerlere nakledilen 4 bin Türk eserin hayatlarını garanti altına
almanızı istirham ediyorum. Bana gelen bilgilerin doğruluğuna
inanılırsa, bu esirler açlık ve susuzluktan ölüyor veya Ermenilerce
katledilmektedir. En yakın zamanda (bu konularda) beni haberdar
etmenizden eminim.
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Sayın Başkan.
Tümgeneral Vehib Mehmed
Kafkas Ordusu Komutanı

Telgrafta General Nazarbekov’a iletilmek üzere A. Çhenkeli’nin eli
ile rusça yazılan bir notu yer almaktadır: Bunu size haber vererek iddia edilen
bilgilerin doğru olup olmadıgını bir an önce bana telegrafla bildirmenizi isterim.
Doğru ise suçuluların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerekmektedir. Mevcut
durumun daha da kötüleşmemesi için elinizde olan bütün imkânları kullanmanızı
özellikle arz ederim.
A. Çhenkeli’nin yazısında dikkat edilmesi gereken bir husus da
üzerine çizgi çektiği şu son cümlesidir: Türklerin saldırı için gereken durumu
oluşturmasından çekinmeniz lazım.
13 Mayıs’ta Kafkasya Hükümeti, Türk savaş esirleri durumlarını
incelenmesi için İsveç Kızılhaç komitesine başvurmuş ve bundan Osmanlı
askeri komutanlığı haberdar etmişti.640
Güney Kafkasya Hükümeti ile Osmanlı Devleti arasında Batum’da
11 Mayıs 1918’de başlayan barış görüşmelerinde en önemli konularından
birisi esir mübadelesi konusu geçmektedir. A.Çhenkeli başkanlığında
görüşmelere katılan Güney Kafkasya heyeti içinde esir mübadele
konularından sorumlu General İliya Odişelidze ve Albay Simon Esadze,
Vehip Medmed paşa başkanlığındaki Osmanlı heyetinde yer alan Ali
640

SEASTA, F.1818, A.1, S. 348, p. 66.
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Rıza Bey ve Ömer Lütfi Bey ile temaslarını kurmuşlardır. Batum Askeri
Komutanı Kurmay Yüzbaşı Ali Rıza Bey General Odişelidze’ye Fransızca
yazdığı mektubunda, 3 bin Türk esirin trenle Tiflis yolu ile Batum’a
nakledilmeleri için Aleksandropol (Gümrü) doğusundaki İmamlı’da
toplanma günü hakkında kendisine bilgi verilmesini istemiştir.641
Gürcistan arşivinde Türk savaş esirlerin tutulduğu bir yer olarak
İmamlı (Hamamlu) toplama kampı ile ilgili belgeleri mevcuttur. 642
Merkezi Tarih Arşivinde “Esirler mübadele konusunda Kafkasya-Türkiye
Komisyonu” adı altında 1918 tarihinde oluşturulmuş olan bir dosyada
Esirler mübadelesi hakkında taraflar arsındaki yazışmalar ve ülkelerine
gönderdikleri esirlerin listeleri yer almaktadır.643
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15 Mayıs 1918’de Batum’da 3. Ordu komutanı Vehib Mehmed Paşa
ve Güney Kafkasya Savunma Bakanı General Odişelidze, Esir Mübadele
Sözleşmesine imza atmişlardi. Sözleşmenin orijinal metni „Esirler mübadele
konusunda Kafkasya-Türkiye Komisyonu “ adlı dosyasında bulunmaktadır.
Fransızca akdedilen bu sözleşmenin giriş kısmında tümgeneral
Vehib Paşa Osmanlı Ordusu Kafkasya Cephesi Başkumandanı, tümgeneral
Odişelidze ise Güney Kafkasya heyeti askeri komisyonu başkanı olarak
geçmektedirler.
7 sayfadan oluşan 14 maddelik metnin sonunda Vehib paşa ve
General Odişelidze’nin imzalarıyla tarafların mühürleri de yer almaktadır.
15 Mayıs’ta Vehib Paşa ile Odişelidze arasında Fransızca
akdedilen esirler mübadele sözleşmesine göre, Osmanlı İmparatorluğu
ile Güney Kafkasya hükümeti, sözleşme imzalandığı günden itibaren
4 hafta içerisinde topraklarında bulunan tüm savaş esirleri mübadelesi
yapılmalıydı. Osmanlı Devleti, Güney Kafkasya’dan serbest bırakılan Türk
esirlerin sayısına orantılı bir şekilde ve aynı günde Kafkasyalı esirleri
641

SEASTA, F. 2032, A.1, S. 1, p. 329.
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İmamlı, Amamlı (Hamamlu), Birinci Dünya Savaşı yıllarında Gümrü’ye bağlı bir
kasaba iken 1920 yılında Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nde yer alarak 1949’de adını
Spitak olarak değiştirilmiştir.
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serbest bırakacaktı. 2. maddesine göre, Güney Kafkasya hükümeti, gereken
şartların oluşturulmasından sonra, henüz kontrol edemediği Bakü ve
yöresinde tutulan Türk esirleri de Osmanlı Devletine’ gönderecekti.
Sözleşmenin 5. maddesinde tarafların vatanlarına dönmek
istemeyen esirlere zorlama yapmayacağını, ancak ordu kaçağı askerlerin
iade yapılması gerektiğini ifade edilmektedir. 6. maddesinde esir mübadele işlemin
Batum’da yapılacağını, karma askeri komisyonu tarafından mübadele süreci
gözeteceğini belirtilmektedir. Mübadelenin ancak esirlerin dezenfekte etmesinden
sonra yapılabileceğini belirtilen sözleşmede eserleri kimlikleri ile gönderilmesi, bu
mümkün olmazsa gönderilen esirlerin adı ve askeri unvanları içeren listeleri karma
komisyonuna teslim etmeleri gibi şartları da yer almaktadır. 11. maddesinde yaralı
esirlerin özel trenleri ile gönderilmesi gerektiğini belirtilirken, 12. maddesinde
Osmanlı Devleti’ne müttefik devletlerin de istekleri durumunda bu sözleşmeden
yararlanabilecekleri ifade edilmektedir.644
15 Mayıs’ta General Odişelidze Batum’dan Tiflis’teki Güney
Kafkasya Hükümetine telgraf göndererek, 3 gün içerisinde Vehib Paşa’ya
Kafkasya’daki Türk esirleri sayısı ve durumları hakkında bilgi verilmesi,
Tiflis’ten trenle Batum’a Türk esirlerin gönderilmeye başlanması
icap ettiğini bildirerek ilk aşamada Gümrü ilçesinde tutulan esirlerin
güvenlikleri sağlayarak Batum’a gönderilmek üzere Tiflis’e getirilmesi
gerektiği bildirmiştir.
Batum’daki Gürcü esirlerin aynı trenle Tiflis’e gönderileceklerini
belirten Odişelidze, hastaların özel bir tıbbi trenle yollayacaklarını,
yolda yemek ve erzakları gönderen tarafından temin edilmeleri ifade
etmiştir. General, Batum’a gönderilecek olan Türk esirlerin mutlaka Tiflis
Navtluği istasyonunda dezenfekte etmeleri, Batum’daki esirleri de aynı
prosedüründen geçirileceklerini yazmıştı. Batum’da 200 Güney Kafkasyalı
hasta esiri için bir tıbbi trenin bin an önce gönderilmesini isteyen General,
esir mübadele sürecin mümkün olduğu kadar hızlı geçmesi gerektiğine
vurgu yapmıştır.645
644
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645

Sakartvelo gazetesi, 21 Mayıs 1918.
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Batum görüşmeleri sırasında üç Kafkas halkı arasında baş
gösteren anlaşmazlıklar sonucu, 26 Mayıs 1918 tarihinde Gürcistan,
Almanya’nın siyasi himaye ve askeri desteğini arkasına alarak Kafkasya
Federal Cumhuriyeti’nden ayırılıp bağımsızlığını ilan etmişti. 28 Mayıs
Azerbaycan, 30 Mayıs ise Ermenistan da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
Osmanlı Devleti ile Bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti
arasında 4 Haziran 1918’de Batum’da Barış ve Dostluk Antlaşması kabul
edildi. Antlaşma Osmanlı Devleti ile Gürcistan arasındaki sınırları
belirliyordu. Ayrıca Barış ve Dostluk Antlaşması’nın Ek Antlaşmalar da
imzalanmıştır. Bu ek antlaşmalarla askeri meseleleri halletmek için
ana antlaşmaya ilaveler yapılmış oldu. Osmanlı ordusunun Gürcistan
üzerinden geçen demiryolları kullanabilme ve merkezi güçlere düşman
olan askerlerin Gürcistan’dan uzaklaştırılması gibi hükümleri içeren bu
ek antlaşmalardan birisi de esirler mübadele antlaşması oldu.

330

4 Haziran Esirler Mübadele Ek Antlaşması maddeleri 15 Mayıs’ta
Vehib Paşa ile Odişelidze arasında Fransızca akdedilen esirler mübadele
sözleşmesi maddelerini esas alıyordu. Böylece Gürcistan Devleti de işbu
sözleşme hükümleri yerine getirecekti.646
15 Mayıs’ı izleyen günlerde Osmanlı ile Kafkasya heyetleri
arasında esirlerin Tiflis’te toplayarak Batum’a getirilmesi konusunda
teknik görüşmeler sürmüştür. Vehib Mehmed Paşa, 20 Mayıs’ta General
Odişelidze’ye gönderdiği fransızca mektubunda mübadele komisyonu
üyesi Ali Riza Bey’in 21 Mayıs’ta Batum Askeri Komutanlığı binasında
Kafkasya’lı muhataplarıyla görüşmeye geleceğini bildirmiştir. General
Odişelidze ise Vehip Mehmed Paşa’ya mektubunu geç aldığını bu yüzden
görüşmenin 22 Mayıs’ta yapılabileceğini, Kafkasya heyetini General
Esadze tarafından temsil edileceğini bildirmiştir.647
15 Mayıs sözleşmesi gereğince, Tiflis’teki savaş esirleri toplama
kampından Batum’daki 3. Ordu komutanlığına trenle Türk esirleri
646

Dokumenti i materialı po vneşney politike Zakavkazya i Gruzii (Güney Kafkasya
ve Gürcistan’ın dış siyaseti hakkında belgeler ve materyaller), Tiflis 1919. s. 361-363.
647

SEASTA, F.2032, A.1, S. 1, p. 339; 341.
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gönderilmeye başlanmıştı. 28 Mayıs Tiflis toplama kampında hazırlanan 5
sayfalık bir listeye göre, Batum’a trenle 325 esir Türk asker gönderilmiştir.
Daktilo ve el yazısıyla Rusça yazılan listede esirlerin kimlikleri ile askeri
rütbeleri kayda geçirilmiştir. 648 Üç Osmanlı subayın listesi ise ayrı yazılmıştı.649
Rusya Kafkas Ordusu’ndan Osmanlılara esir düşen 600 asker de
mübadele koşullarına uyarınca 28 Mayıs’ta ayni trenle Batum’dan Tiflise
nakledilmişti.650
29 Mayıs’ta hazırlanan listesinde 899 Türk esirin ismini geçmektedir
ki ilaveten kimlikleri belirtilmeyen 86 esiri ile toplam 985 esirin Batum’a
gönderildiğini anlaşılmaktadır.651
4 Hazıran 1918’de Tiflis’ten Batum’a gelen trende 154 Türk savaş
esiri ile 20 Avusturya’lı esiri bulunmaktaydi. Batum garında yazıldığı
anlaşılan esir kabulü listesinde Avusturyalı esirler tıbbi personel olarak
kayıt edilmiştir.652
5 Haziran’da Osmanlı Ordusu Kafkas Cephesi Başhekimi Tevfik Salim
Bey imzasıyla Batum’daki Kızılhaç yetkilileri L. Godlevski ve G. Korganov’a
gönderilen mektubunda, barışın sağlanmasından dolay Kızılhaç faaliyetlerinin
durdurulması ve Kızılhaç’a ait tıbbi malzemelerin Cenevre Konvansiyonu
gereği Osmanlı tarafına teslim etmeleri icap etiğini bildirilmişti.653
Gürcistan arşivlerindeki belgelere dayanarak, 1918 Mayıs-Haziran
ayılarında Güney Kafkasya ve bağımsız Gürcistan hükümetleri ile Osmanlı
Devleti arasında varılan savaş esirleri mübadele anlaşmaları gereği,
Tiflis’ten trenle gönderilmek üzere Batum’daki Osmanlı yetkililere toplam
1467 Türk savaş esiri teslim edilirken Batum’dan Tiflis’e ise aynı trenlerle
600 Gürcü ve Güney Kafkasyalı esirin gönderildikleri anlaşılmaktadır.
648
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Fotoğraf 1. Simon Esadze. Tiflis Askeri Hastanesinde tedavi gören Türk
savaş esirleri. 1915

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

333

Fotoğraf 2. N. Corcadze. Türk esirine pansuman yapılıyor.
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Fotoğraf 3. N. Corcadze. Esirlere ilk muayene
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Fotoğraf 4. N.Corcadze. Yaralı Türk subay
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Ek 1. Sarıkamış garnizonu asker askeri temsilciler konseyi (sovyet)
başkanı Gurgen Kharmandaryants’ın Güney Kafkasya özel komitesi
yetkilisi Mikhail Papacanov’a (papacanyan) amamli esir kampında
tutulan osmanlı tebaası ermenileri hakkında gönderdiği mektubundan.
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Ek 2. Sarıkamış askeri hastane çalışma kampında esir tutulan
Ermenilerden M. Papacanov’a telgraf.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

337

Ek 3. Kafkasya askeri bölgesi savaş esirlerinden sorumlu albay ivanov’un
osmanlı tebaası ermeni esirlerin serbest bırakılması konusunda güney kafkasya
özel komitesi’ne gönderdiği raporu. M.Papacanov, moskova ermeni
komitesi’ne gönderdiği mektubunda, 10 eylül 1917’de kafkas ordusu
komutanı general prjevalskiy’nin rusya’daki türk esir kamplarında
tutulan ermenilerin kafkasya’ya nakledilmeleri onayladığını bildirmiştir.
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Ek 4. Gagra belediyesinden sıtma hastası esirler hakkında Güney
Kafkasya Özel Komitesi’ne çektiği telgrafı.
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Ek 5. Mehmed Vehib Paşa’dan A. Çhenkeli’ye gönderdiği telgrafın Rusça
tercüme metni ve A. Çhekeli’nin notu.
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Ek 6. Batum Askeri komutanı kurmay yüzbaşı Ali Riza bey tarafından
general Odişelidze’ye 3 bin Türk esirin trenle Tiflis yolu ile Batum’a
nakledilmeleri konusunda Fransızca yazılan mektubu.
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Ek 7. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 8. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.
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Ek 9. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 10. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.
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Ek 11. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 12. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.
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Ek 13. Batum’da Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya Cumhuriyeti
arasında 15 Mayıs 1918’te imzalanan askeri mübadele sözleşmesinin
orijinal Fransızca metni.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 14. Vehbi Mehmed Paşa’dan General Odişelidze’ye gönderdiği
mektubu (Fransızca)
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Ek 15. Tiflis savaş esirleri toplama kampında yazılan 5 sayfalık bir listeye
göre, 28 Mayıs 1918’te Batum’a trenle 3 subay dâhil 328 Türk esiri
gönderilmiştir.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 16. Tiflis savaş esirleri toplama kampında yazılan 5 sayfalık bir listeye
göre, 28 Mayıs 1918’te Batum’a trenle 3 subay dâhil 328 Türk esiri
gönderilmiştir.
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Ek 17. Tiflis savaş esirleri toplama kampında yazılan 5 sayfalık bir listeye
göre, 28 Mayıs 1918’te Batum’a trenle 3 subay dâhil 328 Türk esiri
gönderilmiştir.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 18. 29 Mayıs 1918’te Tiflis’ten trenle Batum’a 985 Türk esiri
gönderilmiştir.
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Ek 19. 29 Mayıs 1918’te Tiflis’ten trenle Batum’a 985 Türk esiri
gönderilmiştir.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 20. General Simon Esadze’nin 600 Gürcü esirin mübadele gereği
Batum’dan Tiflis’e trenle gönderilmesi hakkında telgraf.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

355

Ek 21. Gürcistan Cumhuriyeti tarafından Tiflis’ten Batum’a 4 Haziran
1918’de gönderilen Türk esirlerin listesi.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 22. Gürcistan Cumhuriyeti tarafından Tiflis’ten Batum’a 4 Haziran
1918’de gönderilen Türk esirlerin listesi.
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Ek 23. Gürcistan Cumhuriyeti tarafından Tiflis’ten Batum’a 4 Haziran
1918’de gönderilen Türk esirlerin listesi.

Zaza TSURTSUMİA
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Ek 24. Askeri esirler mübadele komisyonu dosyası.

MİLLİ MÜCADELE’DE YUNANİSTAN’DA MİLOS
ADASINDA TÜRK SİVİL ESİRLER VE YAŞADIKLARI
Cemalettin TAŞKIRAN*

Anadolu’da Yunan İşgali ve İlk Esirler

Y

unanistan, 15 Mayıs 1919’da İngiliz gemileriyle getirdiği 20
bin Yunan askeriyle İzmir’i işgal etmeye başladı. Yunan işgali
ilk gününden itibaren askeri personelden ve sivil halktan çok sayıda kişi
esir alındı.
1919 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Yunan işgali genişledi. Urla,
Çeşme, Torbalı, Menemen, Manisa, Selçuk, Aydın, Ayvalık, Tire, Ödemiş,
Nazilli, Akhisar, Bergama Yunan işgali altına girdi. Askerlerle birlikte çok
sayıda sivil esir alınmıştır.
1920 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Balıkesir, Kemalpaşa,
Karacabey, Bursa, Mudanya, Bandırma, Salihli, Alaşehir, Uşak, Nazilli
Yunanlar tarafından işgal edildi. Bu bölgede de yine katliamlar, sivil ve
asker esir almalar devam etti.
Yunan askerleri tarafından ilk esir edilenler işgalin başladığı gün
İzmir’de bulunan 17. Kolordu’nun subay ve erleridir. 654 Rıhtıma kadar
sürüklenen subay ve erlerden sağ kalanlar, rıhtımda bulunan Yunan
gemilerinden Patris isimli geminin hayvan taşınan ambarına atıldılar. Türk
* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Ankara / Türkiye, taskiranc@yahoo.com
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Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Genkur, ATASE Yay., S 37, belge: 286, 898.
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esirlerine 48 saat hiçbir yiyecek ve içecek verilmedi. Ancak 48 saat sonra
az miktarda peksimet, zeytin, peynir ve incir verilmiştir. Bu subay ve erler
Yunanların ilk aldığı esirlerdir.
İşgalin ilerlemesiyle birlikte, 15 Mayıs’tan sonraki günlerde önce İzmir
içinde, daha sonra da civarında esir alınan Türklerin sayısı hızla arttı. Mayıs
ayının sonlarına doğru esir sayısı sivillerle birlikte 2500’e ulaşmıştı.655 Bunlar
arasında öğretmenler, öğrenciler, hatta yaşları 14’ten küçük olan çocuklar bile
vardı. Türk esirleri, her gün sayıları artarak günlerce hiç de sıhhi olmayan
şartlarda Patris vapurunda sefalet içinde yaşamak zorunda kaldılar.656
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İşgalinin ilerlemesiyle birlikte Yunanlar tarafından esir alınan ve
tutuklanan sivillerin sayısı hızla arttı. En ufak bir direnmede bulunmak,
casusluk yapmak, Hıristiyanlara kötü davranmak, onları sürgün etmek,
Ermenileri katletmek, Yunanların emirlerine karşı gelmek gibi gerekçelerle
tutuklananların sayısı arttı.657 Tutuklanan siviller daha çok şehir, kasaba ve
köylerdeki ileri gelen kimselerdi. Aydınlar, ekonomik durumları iyi olanlar
ve nüfuzlu kimseler tutuklananların başında geliyordu. İşgal ettikleri
yerlerde bulunan en güzel binaları karargâh ve karakol olarak seçmeye
özen gösteren Yunanlar, aldıkları esirleri önce bölgeye en yakın karakollara
götürmüşler ve orada sorgulamışlardır. İşgalin başlarında esir ve tutuklu
ayırımı yapıldığı pek söylenemez. Tutuklananlar da bir müddet sonra esir
muamelesine tabi tutulmuşlardır.
Yunanlar Divan-ı Harp denilen askeri mahkemeyi İzmir’de
oluşturmuşlardı. Esir olarak alınanlar ve çeşitli sebeplerle tutuklananlar bu
mahkemede yargılanmak üzere daha sonra İzmir’e gönderiliyorlardı. Gelen
esir ve tutukluların sayıları o kadar çoğaldı ki, İzmir’de bunları barındıracak
esir kamplarına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine de İzmir’de, Urla,
Gaziemir, Tepecik, Balçova, Darağacı (Denizci esirler konulmuştur), Hilal ve
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Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, s. 194.; Rahmi Apak, İstiklal
Savaşında garp Cephesi Nasıl Kuruldu?, Ankara 1990, s. 15.
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Engin Berber, Türk-Yunan Savaşı’ndan Sonra Sivil Tutukluların Değişimi, Tarih
İncelemeleri Dergisi lV, İzmir, 1989, s. 115.
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Pınarbaşı’nda esir kampları veya esir garnizonları oluşturuldu.658 Bunlardan
başka, Punta’daki fabrika, Pınarbaşı–Bağburun, Bornova Hayvanat Hastanesi,
Tepecik Ekmekçi Fırını, Bahri Baba, Kemer’de de esir garnizonları kuruldu. 659
İzmir’e getirilen esirler bu kamplarda uzun süre tutuldular. Bu yerlerde 1921
ve 1922 yıllarında 2190 Türk esiri vardı. 660 Yargılamaları tamamlananların
çok büyük bir kısmı daha sonra bu kamplardan gemilerle Atina, Pire, Selanik
ve Ege denizindeki adalara götürüldüler ve oralarda oluşturulan kalıcı esir
kamplarına ve hapishanelere gönderildiler.

Esirlerin Sayısı
Milli Mücadele’de Yunanlarla üç yıldan fazla bir süre mücadele
edilmiştir. Bunun sonucunda iki taraf da çok sayıda insanı karşılıklı esir
almıştır ancak esirlerin kesin sayılarını söylemek mümkün değildir.
Lozan görüşmelerine katılan Türk delegasyonu Yunanların elinde
bulunan Türk sivil esirlerin sayısını 10.000 ve asker esir sayısını da 10.000
civarında bildirmişti. Türkiye–Yunanistan arasında Lozan’da imzalanan
30 Ocak 1923 tarihli “Sivil Mevkufinin İadesi ile Usera-yı Harbin
Mübadelesine Dair İtilafname” gereğince tarafların karşılıklı verdiği
listeler çok düzgün tutulmamıştır. Listeler arasında bazen büyük farklar
görülmektedir. Elbette bu konuda savaş boyunca Türk asker ve sivillerinin
çeşitli şekillerde ölmesi veya kaybolmasını hesaba katmak gerekir.
Yunanistan’ın Milletlerarası Usera Komisyonu’na 10.4.1339 (1923)
tarihinde verdiği listede 341 subay, 9788 er olmak üzere toplam 10.129
askerin kimlikleri yer almıştır. Burada sivil-asker karışıklığı olduğu görülüyor.
Yunanistan’ın Korfu, Larisa, Lefkoşe, Selanik, Gulos, Preveze, Pire, Eski
Kalvere karargâhlarında tuttuğu Türk esirlerinin sayısı 8599’dur.661
Sivil esirlerin sayısı askerlerden fazladır. 14.3.1339 (1923) tarihli bir
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resmi yazıya göre Yunanistan’a Batı Anadolu’dan 10.742, Trakya’dan 5000
sivil götürülmüştür. Toplam sivil esir sayısı 15.742’dir. Ancak isim listelerinde
bu kadar sayıyı bulamıyoruz. Batı Anadolu’dan Yunanistan’a sevk edilen sivil
esir sayısı, mahallerinden gönderilen bilgilere göre 10.919; defterlere göre
10.856 kişidir. Trakya’dan sürgün edilenlerin isimlerini gösteren defterde
“Edirne ve kazalarından” 2264 kişinin kimliği yer almıştır. Lozan’da verilen
çizelgelerde sivil esirlerin sayısı 5400 olarak gösterilmiştir.662 Uluslararası
Kızılhaç Heyeti’nin mübadelenin sona ermesinden sonra yayınladığı Türk
ve Yunan esirlerine ait rakamlar ise şöyledir:
19-23 Mart 1923 tarihleri arasında 4601 Türk sivil esir ve 320 Yunan
sivil esir; 28 Mart’tan 1923 Nisan ayı sonuna kadar 9748 Türk er esir ve
329 Türk subay esir; buna karşılık aynı tarihler arasında 9748 Yunan er
esir ve 293 Yunan subay esir mübadele edilmişlerdir.663
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Yunan işgalinin ilerlemesiyle birlikte işgal edilen köy, kasaba ve
şehirlerden götürülenlerin kesin sayısını ve isim listelerini tam olarak
verebilmek maalesef mümkün değildir. Ankara’da Genelkurmay ATASE
arşivi ile Kızılay Genel Müdürlüğü arşivinde bazı listelere ulaştık. Bu
listeleri ek kısmına aldık ancak bunlar götürülen esirlerin çok az bir kısmı.
Bazı araştırmacıların kendi çabaları ile bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda
da tam olmamakla birlikte bazı listeler verilmektedir. Yazışmalarda ve
listelerdeki rakamlar büyük farklılıklar göstermektedir.
Bu yüzden esirlerin sayılarını tam olarak söyleyemesek de arşivdeki
yazışmalardan ve esir listelerinin tutulduğu defterlerden şu sayıları
verebiliriz: Yunanların İzmir, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Balıkesir
gibi Batı Anadolu’dan yaklaşık 11.000 sivil esiri Bursa-Mudanya-Pire-Atina
yoluyla Yunanistan’a götürmüşlerdir. Trakya’dan ise 5.000 civarında sivil esir
Yunanistan’a götürülmüştür. Bunlara sayıları 6.400’ü bulan asker (er ve subay)
esirleri de ilave edersek esir sayısının 22.500 civarında olduğu söylenebilir.
Bu rakamlara işgal sırasında esir alınan, Yunanistan’a götürülmeyip
Anadolu’da hayatını kaybeden esirlerle, Büyük Taarruz sonrası çekiliş
sırasında yakılan kamplarda hayatını kaybeden esirler dâhil değildir.
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Yunanistan’daki Türk Esir Kampları
İşgalin ilk günlerinden itibaren, İzmir ve civarından alınan esirler,
önce İzmir limanındaki gemilerde hapsedilmiş ve gemilerde toplanan
veya hapishanelerde tutulan esirler daha sonra İzmir’de Urla, Gaziemir,
Tepecik, Balçova, Darağacı, Hilal, Pınarbaşı’nda oluşturulan esir kampları
veya esir garnizonlarına getirilmiş664 ve aylar sonra da bu kamplardan
alınarak gemilerle Pire Limanı’na, oradan da Atina’ya götürülmüşlerdir.
Atina’daki toplama yerlerinde bir müddet tutulan esirler buradan sayıları
31’i bulan kamp ve hastanelere dağıtılmışlardır.
Kızılay Genel Müdürlüğü arşivindeki çalışmalarımız sırasında
karşılaştığımız bir belgede Yunanistan’da bulunan Türk esirlerin tutulduğu
kampların isimlerini bulduk. Bu belgede yer alan esir kamplarının isimleri
aşağıdaki gibidir:
Tablo 1. Yunanistan’da Bulunan Türk Esirlerin Tutulduğu Kampların İsimleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atina
Pilos (Messana’da)
Parapigmata (Atina’da)
Egina Adası
Gudi (Atina’da)
Larissa
Liossa (Losya, Lusiya)
Leucade (?)
Korfu (Kerkira – Gergere)
Patras
Vieux Phaleras (Eski Falera – Atina)
Pire
Tripolis
Preveze

15 Selanik
16 Beyaz Kule (Selanik)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aya Paraşkoy Kilisesi (Selanik)
Yeni Hapishane (Selanik)
Hanya (Canee-Girit)
Siros
Yanina
Milos
Semadirek
Propet-Silia (Selanik)
Nauplis
Komitşe (Lanina’da) (?)
Yeni Kışla (Selanik’te)
Vodenikos (Atina’da)
Messalognie
Volos
İzzettin Kışlası (Yusuf İzzettin
31
Kışlası)

Kaynak: Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya no:1208
664
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Selanik ve civarında da çok sayıda Türk esir kampı vardı. Aya
Paraşkoy Kilisesi, Beyaz Kule, Yeni Hapishane, Propet-Silia ve Yeni Kışla
kampları hakkında maalesef detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak, Kızılay
arşivindeki Selanik 8 numaralı esir defterinde 442 esir erin ismi vardır.665
Yukarıda isimlerini verdiğimiz kamplara ilave olarak, özellikle esirlerle ilgili
hazırlanan listelerden, aşağıda isimlerini vereceğimiz esir kamplarında da
çok sayıda Türk esirinin tutulduğunu tespit ettik. Bu kamplar şunlardır:
Tablo 2. Yunanistan’da Bulunan Türk Esirlerin Tutulduğu Kampların İsimleri
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1

Golos kasabası

2

Lefkeda Adası

3

Anapas Kalası (?)

4

Anabali (Midilli Adası)

5

Lefkoşa (Kıbrıs)

6

Yedi Kule (Selanik)

Kaynak: Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya no:1208

İki Rapor
Esirlerimizin yaşadıkları facia ve mezalimi, anlattıkları dönüş
ifadelerinin yanında, bazı esirlerimiz tek tek ya da birlikte yaşadıklarını
bir rapor haline getirmişler ve bu raporları hem Harbiye Nezareti’ne hem
de Kızılay Genel Müdürlüğü’ne sunmuşlardır. Kızılay Genel Müdürlüğü
arşivindeki çalışmalarımız sırasında bu raporlardan birkaçını bulabildik.
Bu raporlardan biri Trakya bölgesinden Milos Adası’na götürülen
esirlerimizle ilgiliydi. Üstelik de bir doktor tarafından kaleme alınmıştı.
Çorlu Belediye Tabibi Mustafa Sabri Bey imzalı bu raporda oldukça detaylı
bilgiler verilmiştir. 12 Nisan 339 (1923) tarihli Çorlu Belediye Tabibi
Mustafa Sabri Bey’in raporu:
sivil
665

“Çorlu kazası mülhakatından Milos’a sevk edilen Müslüman
useranın hayat-ı esaretlerinde Hükümet-i Yunaniyenin

Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya no: 1291-1295.
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kendilerine tatbikte kusur etmedikleri fecayii ve mezalimi ve
mezalimi mücmel surette teşrih ve tasvir eden mevad (maddeler):
1- Useranın müddet-i esaretleri esnasında kendilerine tatbik
edilen muamelat, tarz-ı iaşe ve ilbas ve ibate (yiyecek, giyecek ve
barınma) ve belli başlı mahrumiyetlerinin neden ibaret olduğu, ne
gibi hizmette ve ne suretle kullanıldığı, günde kaç saat çalıştığı ve
buna mukabil kendilerine ücret verilmiş ise ne kadar ve ne idiği: …”

şeklinde başlamakta ve esirlerin tarz-ı tevkifat ve sevkleri, Milos’daki tarz-ı
İaşe, tarz-ı İbdas, iskân ve İbate, tarz-ı muamele, belli başlı mahrumiyetler,
angarya hizmetleri, teşkilât-ı Sıhhiyenin gördüğü müşkülât başlıkları ile
devam etmektedir. 666
Yunanlardaki esirlerle ilgili çalışmalarımız sırasında Kızılay
Genel Müdürlüğü arşivinde Kızılay Derneği Başkanlığı’na yazılmış ve
imzalanmış bir başka rapora daha ulaştık. Rapor Lüleburgazlı iki sivil esir
tarafından 1 Nisan 1923’te kaleme alınmış. Kaleme alanlar Lüleburgaz
reji memuru sabıkı (Tekel eski memur) İsa Ruhi ve Lüleburgaz’da oturan
Gemlik’ten Ömer Efendizade Ahmet Hamdi’dir. Bu rapor da önemli
bilgiler vermektedir.
“Dersaadet’de Hilali Ahmer Cemiyeti
Riyâset-i Aliyesine,
Bey Efendi Hazretleri
Zirde imzaları mevzuu (bulunan) biz usera, esaretimiz
hengâmesinde gördüklerimizi bervech-i ati (aşağıda) arza mücaseret
eyleriz.
Hanemizde kendi işlerimiz ile meşgul ve mukim iken 14 Eylül
338 (1922) tarihinde Yunan hükümetinin jandarma devriyelerince
alınıp Lüleburgaz kasabası polis dairesine getirilmekle maan tevkif
edildik. Bilâsual, Mahfuzan Dedeağaç Askerî Hapishanesine naklen
sevk edildik. Orada mevkuf kaldık….

diye başlıyor ve
“Müslüman milleti kardeşlerimize hitap ederiz ki:
666
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Hatırasında tutsun millet meyus-u esaretimizi
Kanlı mürekkeple yazsın müverrihler tarihlere çektiklerimizi
Yunanistan Milos
Keza
Adası userasından
Lüleburgaz’da mukim.
Lüleburgaz Reji
Gemlik’ten Ömer Efendi
Memuru Sabıkı
Zade Ahmet Hamdi
İsa Ruhi
Adresi:
Şişli’de, Dere Sokağında, 34 numaralı hanede, Lüleburgazlı
Yusuf Ziya Bey’in yeğeni Ahmet Hamdi Bey.
––––––––––––
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Cağaloğlu’nda, Kadınlar Hamamı Sokağında, 17 Numaralı,
Polis Hasan Fehmi Efendi’nin hanesinde reji memuru sabıkı İsa
Ruhi Bey” 667

şeklinde bitiyor.

İki rapor ve bazı esaret ifadelerine göre Milos Adası’na
Götürülen Esirlerin Yaşadıkları ve Durumları
Trakya’dan götürülen esirlerimizin tutulduğu Milos adası Ege
denizinde Mora yarımadası- Rodos adası ve Girit adası arasındaki
adaların en büyüklerindendir. Ege’nin güney batısındadır. Yaklaşık 150
kilometrekarelik engebeli, dik yamaçlı ve dağlık, kayalık bir adadır.
Atina’dan gemi ile yaklaşık 3 saat mesafededir.
Buradaki Türk esirleri, Yunanistan’daki esaretleri sırasında çok
büyük ve dayanılmaz acılar ve sıkıntılar çekmişlerdir. Ancak ifadeler ve
raporlar dikkatlice incelendiğinde Yunanistan’daki asker ve sivil esirlerimiz
arasında özellikle Milos Adası’na götürülen esirlerin diğerlerine göre çok
667

ag. rapor, s. 1., Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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daha ağır şartlar altında tutuldukları ve bunların çok önemli bir kısmının
feci şekilde hayatlarını kaybettikleri anlaşılmaktadır.
Trakya’dan Yunanlarca esir alınan siviller “kendi hanelerinde işleri ile

meşgul ve mukim iken, 27 Eylül 1922 tarihinde Yunan jandarma devriyeleri
tarafından evlerinden zorla alınmış, Lüleburgaz kasabası polis dairesine
getirilerek tutuklanmışlardır.”668 Daha sonra bütün tutukluları peyderpey
Dedeağaç askeri hapishanelerine götürmüşlerdir. Raporda Dedeağaç askeri
hapishanesinde daha önceden getirilen ve hapsedilen 800 Müslüman
Türk’ün bulunduğu belirtiliyor.669 Dedeağaç hapishanesinde dört gün dört
gece tutulan Lüleburgaz ve Trakya’nın diğer yerlerinden getirilen sivil esirler
1 Ekim 1922 sabahı Dedeağaç hapishanesinden alınarak, vapura bindirilmek
üzere bir meydanda toplanmışlardır.670 Daha sonra Yunan askerlerinin
hakaret ve dayakları altında, sürü gibi yaya olarak deniz sahilinde, kayalık bir
yere getirilmişlerdir.671 Bu kayalık yerden Yunanlı askerlerin kötü muamelesi
altında mavnalara doldurulmuşlar ve vapurun ambarına getirilmişlerdir.
Yanlarına su, ekmek, giyecek gibi hiçbir şey almalarına izin verilmemiş
gizlice alanlar da sopalarla dövülerek, yiyecekleri ellerinden alınmıştır. Gemi
ambarında sivil esirlerin ceplerindeki paralarına kadar her şeyleri alındığı
gibi, işe yarar elbiseleri, ayakkabıları, paltoları, kuşakları, tütün tabakaları,
velhasıl her şeyleri zorla alınmıştır.672 Vapurun Ege Denizi’ndeki Milos
Adası’na doğru yol almaya başlamasıyla birlikte, susuzluk dayanılamayacak
hale gelmiş, hiçbir sivil esire su verilmemiştir. Susuzluktan bayılanların
olduğu raporda belirtilmektedir.673 Bazı askerler ise birer matara suyu bir
altın lira karşılığında, gizlice para kaçırmaya muvaffak olanlara satmışlardır.
Ancak sattıkları su da sıcak deniz suyudur.674 Büyük sıkıntılar içinde geçen
gemi yolculuğundan sonra yaralı, aç, susuz ve baygın bir halde Trakyalı sivil
668

ag. rapor, s. 1. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 1. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 2. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 2. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 3. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 3. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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ag. rapor, s. 3. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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esirler Milos Adası’na getirilmişlerdir. Lüleburgazlı sivil esirlerin kafilesi
Milos Adası’na geldiğinde, adada daha önce Smyrna vapuru ile gelmiş olan
Türklerle karşılaşırlar. Onlardan nasıl getirildiklerini dinlerler ve “hallerine
şükrederler”; zira daha önceki kafile ile gelenlerin vapurda ambar kapakları
kapatılmış, alt ve üst ambarlarda bazıları sıkışarak, bazıları havasızlıktan
ölmüş, 675 bazıları kurşunla ve işkence ile öldürülmüş ve adaya çeşitli işkenceler
altında getirilmişlerdir.676 Trakyalı sivil esirler Milos Adası’nda, derme-çatma
kurulan 100 kişilik barakalara 300 kişi olarak tıkılmışlardır. Adada esirlere
12 kişiye 1 kıyye (1 kg) ekmek verilmiş, 677 ekmek olmadığı zamanlarda da
çok az pirinç veya patates verilmiştir.678 Bu verilen yiyeceklerin de ücretleri
daha sonra verilen esir ücretinden kesilmiştir. Bu sıkıntılar yüzünden
Milos Adası’nda 15 Ocak 1923’ten itibaren, sivil esirlerin çoğu açlıktan,
susuzluktan, çıplaklıktan ve izdihamdan zayıf düşerek tifüs hastalığına
yakalanmış ve tifüsten çok sayıda ölümler olmuştur.679 Adada esirlerden de
yararlanılan bir hastane olsa da, dezenfekte için hiçbir imkân yoktur. Rapora
göre günde 10-15 kişi tifüsten vefat etmektedir.680 1923 yılının Mart ayında
mübadele anlaşması gereği sivil esirler serbest bırakılmışlardır. Serbest
bırakılacak esirler vapura bindirildiğinde, Milos Adası’ndaki yaralı ve hasta
esirler, adada kurulan hastane çadırlarında kalmışlar, vapura alınmamışlardır.
Sivil esirleri İstanbul Tuzla’ya getirecek vapur adadan hareket edeceği
sırada, adadaki hastane çadırlarında yangın çıkmıştır. Çadırlarda bulunan
hasta ve yaralı sivil esirlerin bir kısmının bu yangından yerde yuvarlanarak
kurtulduğunu, ancak önemli bir kısmının ateşler içerisinde yandığını
vapurdaki sivil esirlerimiz gözleriyle görmüşlerdir.681
Lüleburgaz’dan götürülen İsa Ruhi Bey ile Ahmet Hamdi Bey’in
raporu bu çekilenlerin çok azını ve belki de en hafiflerini yansıtmaktadır.
675

Ömer Sami Coşar, “Milos Faciası”, Milliyet, 15 Haziran 1965.
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ag. rapor, s. 4. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.
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Bu durumu Milos Adası’ndan dönen bazı Trakyalı esirler hatıralarında 16 kişiye 1
ekmek olarak belirtmektedirler. Ömer Sami Coşar, Milliyet, 17 Haziran 1965.
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ag. rapor, s. 6. Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 1208.

681
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Milos Adası’na götürülmek için evlerinden alınan ve Dedeağaç’ta bir müddet
hapsedilen sivil esirler daha Dedeağaç hapishanesindeyken Yunanlı askerlerin
ve hapishane gardiyanlarının zulüm ve yağmalamasına maruz kalmışlardır.
Hapishanede her bir bardak su için şahıs başına 5’er drahmi alınmıştır. Sivil
esirler Dedeağaç hapishanesinde kaldıkları günler ve geceler boyunca susuz
ve ekmeksiz olarak taşlar üzerinde dövülerek yatırılmışlar ve ceplerindeki
paralar zorla alındığı gibi, üzerlerinde bulunan elbiselerden işe yarayanlar
da Yunan askerleri tarafından soyulmuştur. Hapishanede en çok ihtiyaç
duyulan şey su olmuştur. Hapishane gardiyanlarından su istendiğinde ise
“üst komutanlıktan bana verilen emirde, siz Müslümanlar su istediğinizde,
size gazyağı vermem gerektiği bildirildi...” diye cevap verilmiştir.682 Sivil
esirlerin feslerinin püsküllerini koparmışlar, bölgedeki Rum halk da
sivil esirlere hakaretler yağdırmışlardır. Milos Adası’na sivil esirlerimizi
Dedeağaç’tan götürecek gemilerin ambarına inen merdiven kaldırıldığı için,
esirler geminin ambarına hayvanlar gibi atılmışlardır. Dedeağaç’a trenlerle
götürülen bazı sivil esir kafilelerine belli bölgelerde kurşunla yaylım ateş
açılmıştır. Bazı kafileler de Dedeağaç’a kadar zorla yürütülmüşlerdir. Bazı
esirler seçilerek limana götürülmüş, esirlere limanda vapurlara 100 tondan
fazla kömür taşıttırılmıştır. Özellikle İzmir (Smyrna) adlı vapurla Milos
Adası’na getirilenlerin çoğunun çırılçıplak olduğu, kollarının ve ayaklarının
kırıldığı, başlarının yarıldığı görülmüştür. İzmir gemisiyle Milos Adası’na
getirilmek için gemiye alınan esirlerin 500-600 kadarının yolda kaybolduğu
ve pek çoğunun diri diri denize atılarak katledildikleri belirlenmiştir.
Özellikle bu son olayı doğrulayan birçok anı vardır. Bunlardan biri
Edremit Belediye azasından Hüseyin Hüsnü Bey’dir. Hüseyin Hüsnü Bey
17 Haziran 1923’te verdiği ve yukarıda aktardığımız yazılı ifadesinde, Milos
Adası’ndaki Trakyalı sivil esirler için şunları söylüyor: “...Esir olarak getirilen
Trakyalı, İzmirli, Bursalı birçok arkadaşlarımızın rivayet ve ifadelerine
nazaran yolda, vapurda günlerce aç ve susuz bırakılmış ve susuzluktan ölen
birçok userayı (esirleri) denize attıkları gibi, ber-hayat olarak (sağ) 672
kadar Trakyalıyı Milos’a giderken denize attıklarını anladık...” 683
682
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Bir diğer rapor ise Eskişehirli Müderris Gazizade Hacı Mehmet
Sadık Efendi’nin raporudur. Hacı Mehmet Sadık Efendi raporunda şöyle
diyor: “...Milos Adası’nda Anadolu ve Rumeli Müslüman ahalisinden
kadın, erkek 5000 kadar sivil esir mevcut idi. Biz Selanik’ten ikinci vapur
ile Milos Adası’na sevk olunmuştuk. Esirler, vapurun ambarına konularak
iki gün su verilmemiştir ve 672 sivil esir telef olmuştur. Kalan esirler de
Milos Adası’nda gıdasızlıktan 8-10 kişi kaybetmiştir. Mevcut 5000 esirden
3000’i avdet etmiş (dönmüş), 2000’i telef olmuştur...” 684

370

Milos Adası’ndaki sivil esirlere yemek, hatta ekmek verilmediği,
çoğunun açlıktan, zayıflıktan hasta oldukları, hatta öldükleri; ölünceye kadar
dövüldükleri, bazılarının dövülerek öldürüldüğü; üzerlerinde elbise diye bir şey
olmadığı, bazılarının çırılçıplak bırakıldığı, dönüşleri sırasında adadaki Yunan
askerinin üzerinden çıkan elbiselerin bir kısmı ile ancak avret mahallerini
örtebildikleri; Türkiye’den gönderilen para ve mektupların verilmediği;
devamlı soyuldukları, şikâyette bulunanların dövüldüğü, hapsedildiği;
tuvalet olarak Yunanların sadece kuyu kazdıkları, kuyuların kullanımının
imkânsız derecede zor olduğu, hatta bu kuyulara ayağı kayarak düşenlerin
ve pislik içinde boğularak ölenlerin olduğu hep hatıralarda vardır. Daha önce
bahsettiğimiz Lüleburgazlı İsa Ruhi ve Ahmet Hamdi Bey’in raporunda
belirttikleri çadır hastanesindeki yangın daha teferruatlı olarak başka
esirlerin raporlarında da vardır. Bu, olayın gerçek olduğunun bir işaretidir.
Eskişehirli Müderris Ali Osman 13 Haziran 1923 tarihli raporunda şunları
yazıyor: “...Milos Adası’ndan Trakyalılar ayrı bir vapur ile iade edildikleri gibi,
biz Anadolulular dahi ayrı bir vapurla İzmir’e iade edildik. Tahminen 80 kadar
sivil esir Milos Adası’nda kalmış ve bir çadıra yerleştirilmişlerdi. Bilahare,
Yunanların bu hastaları çadır ile beraber yaktıklarını bizden sonra gelenlerden
işittim...”685
Trakya’dan Milos Adası’na götürülen esirimizin yaşadığı facia ve
mezalimi kendisi de sivil bir esir olan ve Losya esir kampında büyük
sıkıntı, işkence ve katliamlar yaşayan Edremitli Eczacı Muzaffer Süreyya
Bey de esaret dönüşü ifadesinde şöyle diyor:
684

Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz, Ankara 1923, s. 33-34.

685

Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz, İstanbul, s. 34.
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“...Milos Adası’nda bulunan esirlerin çektiklerini artık bir
kendileri, bir de Allah bilir! Uzak oldukları için durumları hakkında
yakın bilgi alınamıyor. Ancak yaşadıkları sefaletten ve bu sefaletin
neticesi olarak ortaya çıkan ishal ve sair hastalıklar yüzünden,
her gün birçoklarının çırpına çırpına topraklar üzerinde, her türlü
insani yardımdan mahrum bir halde terki hayat ederek, ebediyete
karıştıklarını yine, kendi Yunan askerlerinden işitiyorduk...” 686

Milos Adası’ndaki Trakyalı Türk esirleriyle ilgili internet ortamındaki
Trakya gazetesinde Nazif Karaçam’ın yazdıklarını buraya almayı,
esirlerimize yapılan muamelelerin boyutunu göstermesi bakımından
yararlı buluyoruz:
“…Dr. Salih, Dr. Fuat (Koman, Av. Şeref Bey’in damadı), Ali ve
Sabri, Yolageldili İbrahim, Babaeskili Bahaeddin, Nüfus Md. Ömer, eski
cami imamı Hafız Rakım (Ertür), dava vekili Hilmi, eşraftan Mahmut
ve Ramazan ağalar. Trakyalı esirlerden başka, bu kafilede Karadeniz’de
yakalanan Kırım vapuruyla Ankara motörü ve İzmit Körfezi’nde bir
vapurumuzun kaptan ve tayfaları da vardı. Trakyalılar, Semendirek, Midilli,
Pire ve Hanya’dan sonra Milos Adası’na götürülmüşlerdir. Bu adaya
götürülen 3160 esirden 438’i işkence ve bakımsızlıktan ölmüştür. Bunun
179’u tifüsten, 205’i açlıktan, 24’ü dayaktan ölmüş, 1 kişi katledilmiştir.
Yalnız 29 esir hastalık sonucu ölmüşlerdir.
Dedeağaç’ta İzmir vapuruna bindirilen 2084 Trakyalı da pek zalimce
muamele görmüşlerdir. Bunlar, birbiri üzerine hayvanlar gibi, havasız, sıcak
ambarlara doldurulmuşlardır. Daha yolda, aralarından 668 kişi ölmüştür.
Ambarlardan güverteye çıkmak isteyenler kurşunla şehit edilmişlerdir.
Yüz drahmiye satılan su bile esirlerden esirgenmiştir. Ölenlerin cesetleri
dışarıya çıkarılmadığı için çıldıranlar da olmuştur. Yunan askerleri esirleri
soymuşlar, bağırıp çağıranlar öldürülmüşlerdir… Bu facia ile başlayan
esaret, mihnetleri gittikçe artan bir şiddetle devam etmiştir…”687
Milos adasındaki esirlerimizle ilgili sunacağımız son bir belge de
686
687
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Nazif Karaçam, “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Trakya”, www.gazete trakya.com.tr,
04.06.2008.
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kendisi de aynı yerde bir süre esir olan tarafsız diyebileceğimiz birinin
raporudur. Rapor 4 Şubat 1923’te İstanbul’da yazılmış. Fransızca yazılan
raporun başlığı şöyle: “Milos’daki Türk Sivil Esirleriyle İlgili Rapor”.
Raporun altındaki imza ise “Oskar Lusiknan, Simav’da Edelstein Weker
firmasında mühendis”. Oskar Lusiknan, İsviçreli bir mühendis, Kütahya
Simav’daki bir yabancı firmada uzman olarak çalışıyor. Aynı zamanda
Osmanlı Devleti kimliği de var. Yunanlar Simav’a girince, buradaki
Türklerle birlikte Oskar Lusiknan’ı da Osmanlı kimliğinden dolayı esir
almışlar, onu da Milos Adası’na götürmüşler. Bu şahıs da bu adada epeyce
esir kalmış ve Kızılhaç heyetinin çabalarıyla 1923 yılının Ocak ayı sonunda
Milos Adası’ndan getirilmiş. İsviçreli Oskar Lusiknan, Milos Adası’ndan
döndükten sonra, bu adadaki Türk esirlerin durumlarıyla ilgili bir rapor
yazmış ve bunu hem Kızılhaç hem de Kızılay yetkililerine vermiş. Biz
bu raporu Kızılay arşivinde bulduk. 1965 yılında Milliyet gazetesinde
Ömer Sami Coşar da bu rapordan bahsediyor ama raporun nerede, nasıl
hazırlandığı ve şimdi nerede olduğu hakkında bilgi yok, verilen bilgide
de eksiklikler var. Bu raporun tamamını ve orijinal metnini (Fransızca)
Kızılay Genel Müdürlüğü arşivinde bulduk. Raporun tercümesi şöyle:
“Milos’daki Sivil Türk Esirleriyle İlgili Rapor
14 Eylül 1922’den itibaren, Milos Adası’na götürülen sivil
Türk esirlerinin sayısı 3800 idi.
1 Ocak 1923’te bunların 2400’ü kalmıştır. Bu sayının
azalmasının sebebi, bu esirlerin Milos’a gelişlerinde içlerinden 600
kadarının hemen denize atılmasında aranmalıdır.
200’den fazla esir açlık ve dayaktan ölmüştür.
Ölme noktasına gelmiş 80 kadar esir, kampın hemen
yakınlarında, kayalık bir mağaraya, birbirlerinin üzerine yığılmış bir
şekilde atılmış ve giriş kapısı da kapatılmıştır.

Yaklaşık 500 esir açlıktan, soğuktan ve kötü muameleden
ölmüştür.
Ayrıca, Milos’a getirilen esirlerin büyük bir çoğunluğunun
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soyulduğunu, aç bırakıldığını ve çıplak olduklarını da not etmek
gerekir.
1 Ocak’a kadar, bu esirler tifüsten, tüberkülozdan, bitten,
kötü muameleden, yiyecek eksikliğinden, su eksikliğinden ve
özellikle de yaşam ve hijyen vasıtalarının eksikliğinden hastalandılar.
İmza: Oskar Lusiknan
Anadolu’da, Simav’da Edelstein Weker’de Mühendis
İstanbul, 4 Şubat 1923” 688

Aslında sadece bu rapor Milos Adası’ndaki sivil esirlerin yaşadığı
facia ve mezalimi belirtmeye yeter. Yine Kızılay Genel Müdürlüğü arşivinde
bulduğumuz bir başka belgeye göre Milos Adası’ndaki Türk esirlerin
oluşturduğu çadır hastanesinde 19 Eylül 1922’den 28 Şubat 1923’e kadar
890 kişi tedavi görmüştür. Bu 890 kişinin 330’u ölmüş, şehit olmuş, 560’ı
iyileşmiştir. Ölüm sebepleri içinde birinci sırayı 205 kişiyle fiziki sefalet
almakta, tifüs 80 kişiyle ikinci sırada gelmektedir. 24 kişi ezilerek, 20
kişi yaşlılık yüzünden, 1 kişi de silahla vurularak öldürülmüştür. 689 300
kişinin tifüsten öldüğü hatıralarda da belirtilmiştir. 690
Çalışmada bahsettiğimiz İsa Ruhi Bey ile Ahmet Bey’in daha önce
tamamını verdiğimiz raporu şu şekilde son buluyordu:
“...Binaenaleyh, devam eden altı aylık hayat-ı esirânemizin
hülâsası olarak Müslüman milleti kardeşlerimize hitap ederiz ki;
Hatırasında tutsun millet meyus-u esaretimizi
Kanlı mürekkeple yazsın müverrihler tarihlere çektiklerimizi.

Şimdi kendimize soralım: Acaba esirlerimizin çektiklerini tam
olarak yazabiliyor muyuz?

688

Kızılay Arşivi, Dosya No: 1205.
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Ö. Sami Coşar, “Milos Faciası”, Milliyet, 18 Haziran 1965.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA, İSKENDERİYE SEYDİ BEŞİR
ESARET KAMPINDAKİ OSMANLI-TÜRK
ASKERLERİNİN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ
Oğuz KARAKARTAL*

I.

Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde Batılı devletlerin
eline düşen iki yüz bin kadar Osmanlı-Türk askeri, Hindistan,
Burma, Mısır, Kıbrıs, Malta, Irak ve Sibirya gibi çok değişik yerlerdeki
esir kamplarında yıllarca esir tutulur. Bu esirlerin sayısı, yerleştirildikleri
yerlerdeki durumları, zorlu kamp yaşantıları, geri dönüşleri veya oralarda
şehit düşmeleri hakkında incelemeler kaleme alınmıştır.691 İngilizler,
Çanakkale, Süveyş Kanalı, Filistin, Irak, Hicaz ve Yemen cephelerinde
esir aldıkları askerlerimizi Hindistan ile, çoğu Mısır’da kurulan kamplara
yerleştirir. Mısır’da, “Heliopolis, Maadi, Kahire kalesi, Rasettin, Seydi Beşir,
Turra ve Bilbeis” kamplarında onbinlerce Türk askeri kalır.692 Bu Osmanlı
esir askerlerinden Kanal Cephesi’nde İngilizlere tutsak düşenler, 19161920 yılları arasında Mısır’ın İskenderiye kenti yakınlarındaki Seydi Beşir
kampında tutulmuşlardır. Mısır esir kampları hakkında Kızılhaç tarafından
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kamp kamp hazırlanan raporda, esirlerin sayısı ve sağlık durumları
hakkında bilgiler verilmektedir. Bu raporlarda kamp yaşantısındaki
olaylardan ziyade, periyodik sağlık taramaları ve kamp şartları üzerinde
durulur. Rapora göre Osmanlı-Türk esirlerinin bir kısmı çeşitli hastalıklar
yüzünden hayatını kaybeder.693
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İskenderiye Seydi Beşir başta olmak üzere Mısır’daki esir kampları,
her anlamda hareketli yerlerdir. Bir yanda katran kazanında strerizile
edilme bahanesiyle kör bırakılar askerlerimizin öyküsü, esaret yaşantısının
sıkıntıları, kaçma girişimleri, İngilizlere hizmet veren Ermeni tercümanların
çirkin laf ve hareketleri, öte yanda ilkel şartlarda gazete-kitap basım işleri,
okuma-yazma ve yabancı dil kursları ile tiyatro temsilleri ve anavatana
maddî yardım gönderme çalışmaları birlikte yürür. Ahmet Uçar-Talat Duru
ikilisiyle, Cemalettin Taşkıran’ın Osmanlı-Türk Savaş esirleri konusundaki
kıymetli çalışmalarında kültür ve spor etkinlikleri hakkında önemli bilgiler
mevcutsa da, özelde İskenderiye Seydi Beşir, genelde ise Mısır ve dünyanın
çeşitli yerlerindeki esaret kamplarında Osmanlı-Türk askerleri için veya
onlar tarafından düzenlenen bütün kültür-spor faaliyetlerini bir araya
getiren ayırıntılı araştırmalara, kitaplara ihtiyaç vardır. Bu yazımız o tür
incelemelerden münferit ve kısmî bir örnektir.694
Ünlü şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı bir yazısında: “Bizim harb
cephelerimiz, edebiyatımızda binbir safhalarıyla yokturlar” dedikten sonra şöyle
devam eder: “Bunun bir sebebi vardır; bizim edebiyatımızda harb hatıraları belirmiş
bir nevî değildir.” 695 Kahramanlık ve hamaset türünde şiir, öykü, roman ve
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tiyatroların sayıca bolluğu, eski destan dönemlerinden XX. yüzyıla kadarki
savaş edebiyatımızın zenginliğini ve Türk ulusunun ordu-millet oluşunu
gösterir.696 Ancak Yahya Kemal’in işaret ettiği husus, Türk ulusunun içinde
yer aldığı savaşları çeşitli yönleriyle, evreleriyle anlatan realist romanların
azlığıdır. O bu azlığı, ileride yazarların hammadde-malzeme olarak
kullanabilecekleri “savaş anılarının pek tutulmayışı”na bağlar. Esaret
anıları da bu savaş hatıraları, malzemeleri içine girer. Savaş ve esaret
anılarının günümüz alfabesine aktarımı, başta tarihçiler ve edebiyatçılar
olmak üzere aydın kesimlerin hizmetine sunulmaları işin bir yönüdür. Kaldı
ki son yıllarda bu tür esaret anılarından bazıları basılmıştır.697 Sibirya’da
Ruslara esir kalmış Mehmet Arif Bey’in, Mehmet Arif Ölçen-Vetluga Irmağı
adıyla yayınlanan günlüğü, İngilizlerin Kıbrıs’ta esir tuttukları Türklerden
Ali Kemal ile arkadaşlarının şiir ve notlarından oluşan Hatırat-ı Esaret ve
İskenderiye Seydi Beşir’de tutsak Ahmet Altınay’ın basılan esaret günlüğü
yine burada hatırlanabilir. Savaş edebiyatı bağlamında üzerinde durulması
gereken ikinci yön ise, çeşitli savaşlar sonucunda değişik coğrafyalarda
tutsak edilme durumunda kalan askerlerimizin, oralarda gerçekleştirmeye
çalıştıkları kültür-eğitim faaliyetlerinin, bunlarla ilgili yazıp çizdikleri
ile bastıklarının derlenip toplanmasıdır ki bu da realist edebî eserlerin
ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda elimizdeki malzemeden
hareketle İskenderiye Seydi Beşir esir kampındaki kültür çalışmalarına göz
atarsak onları bir kaç gurupta toplamak mümkündür:

1. Okuma-Yazma ve Yabancı Dil Kursları
I. Dünya Savaşı’nda sadece Mısır’daki İskenderiye Seydi Beşir
ve öteki kamplarda değil, Osmanlı-Türk askerlerinin esir tutuldukları
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başka coğrafyadaki kamplarda da “oyalanmak ve eğitim” amacıyla kültür
başlığı altında zikredilebilecek bazı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinlikler Mısır’dan Hindistan’a, Malta’dan Sibirya’ya kadar geniş ve
çeşitli coğrafyalarda anavatandan uzak ve tutsak düşen askerlerimizin
vatan hasretini gösteren örneklerle dolu bir meşguliyettir. Örneğin Sibirya
gibi tenha ve uzak bir coğrafyaya taşınan ve yarıya yakını zamanla orada
çeşitli sebeplerle şehit düşen Osmanlı-Türk askerleri, en zorlu şartlarda
okuma-yazma, yabancı dil öğrenme, gazete çıkarma, tiyatro sahneleme
gibi kültürel faaliyetlerde bulunmuşlardır.698 Bu okuma-yazma ve yabancı
dil öğrenme faaliyetleri, kendi içinde “elif-ba’nın öğretimi, Kur’an-ı
Kerim öğretimi ve başta Fransızca ile İngilizce olmak üzere yabancı dil
öğretimi”ni içerir. Sibirya’da, Arapça, Rusça, Fransızca, İngilizce şeklinde
olan öğretim, Malta’da İngilizce-İtalyanca, Mısır’da Fransızca-İngilizce
öğretimi şeklindedir. Bir başka ifadeyle XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
Fransızca dünya lisanı sayıldığından çoğunluk er ve subay Fransızca
öğrenimini veya Fransızcalarını geliştirmeyi tercih ederlerken, İngiliz esir
kampında bulunmaktan ötürü Fransızcayı, İngilizce öğrenimi izler. Ancak
Mısır ve İskenderiye Seydi Beşir esir kamplarında çoğunluk Osmanlı-Türk
askerlerinin, İngilizce yerine protesto-vâri bir tavırla Fransızcayı tercihleri,
esir kampı kumandanı İngiliz Yarbay Coast’u sinirlendirmiştir.699
Okuma-yazma ve yabancı dil öğretiminin esir kampı şartları altında
bulunulmasına rağmen ciddî tutulduğu, bunun için sınav komisyonları
kurulup, imtihanlar yapıldığı ve başarılı bulunanlara belge verildiği
bilinmektedir. Bu konuda elimizde bulunan iki yazışmanın metni şöyledir:
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Sol Taraftaki Metin
Bismillah
Eyyâm-ı Esâret
16 Nisan 1336 (1920)
Kamp Kıdemlisi Beyefendi
Muhterem Efendim
Bi-mennihitaâla bugün ba’de’zzevâl saat birde birinci ve ikinci sınıfların Kur’ân-ı Kerim” ve ihtiyat sınıfının “elif-ba” imtihanlarına ibtidâr
edileceğinden saat-i muayyende imtihan
hey’etlerinin zât-ı vâlâları tarafından
tamâmen küşâd buyurulması ehass-ı
temenniyâtımız bulunduğunun arzına
ictisâr ve ta’zimât-ı mahsûsamızı bu vesile ile te’yîd eyleriz efendim.
Seyyid Beşir D Kampı Efrâd Mektebi Müdiri Abdurrahim

Sağ Taraftaki Metin

1.

2.

3.
4.

Kamp Kıdemlisi Beyefendi
Efendim
Ayın onaltıncı Cuma gününden
itibaren mektebimiz talebesinin
umûmî imtihanlarına bi-mennihitaalâ başlanacaktır.
Ayın onuncu gününden itibaren de
derslere nihâyet verilerek on altısına kadar müzâkere ve mütâlaa ile
iştigâl olunacaktır.
İmtihanlar 29 Nisan 336 Pençşembe günü hitâm bulacaktır.
Tevzî-i mükâfat merâsimi ayrıca
müzâkere ve tekarrür edecek hususâtın ayrıca arz edileceğini beyânamüsâraat eyler ve ta’zimat-ı mahsûsamızı takdîm eyleriz efendim.
9 Nisan 336

Abdurrahim
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Fotoğraf 1. Ellerinde kitapları bulunan yetişkin talebeler
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Mısır esir kamplarında okuma-yazma kurslarını başarıyla
tamamlayanlara yukarıdaki bilgi-izin dilekçelerinden de anlaşılacağı üzere
takdirname verilmiştir.700

2. Matbaacılık İşleri, Gazete-Dergi Çıkarma ve Kitap Basımı
Hindistan, Burma, Mısır, Kıbrıs, Malta, Rusya başta olmak üzere
I. Dünya Savaşı’nın sonunda dağınık coğrafyalarda esir tutulan Osmanlı-

Türk askerlerinin bulundukları yerlerdeki en önemli kültür faaliyeti,
“gazete-dergi ve kitap” basımları olmuştur. Esirlerimiz bu kamplarda
matbaacılık öğrendikleri gibi teknik imkânsızlıklara rağmen işi bilenlerle
birlikte, teksir kâğıdına ispirto baskı yöntemiyle gazete-dergiler ve kitaplar
basmışlardır. Bu gazete-dergi ve kitap basımının amacı herşeyden önce,
içinde bulundukları zor psikolojik şartlar altında askerlerimize moral
vermek, onları eğlendirerek oyalamak ve geçip bitmek bilmeyen tutsaklık
zamanının acılarını hafifletmektir. Bu etkinliği rütbeli askerlerin, aydın
kimliği taşıyanların sırtlayıp götürdüğü anlaşılmaktadır. Seydi Beşir’de
çıkartılan gazete-dergiler arasında, Hatıra-i Esaret, Nilüfer, Ocak, Sada, Türk
Varlığı, Yarın, Zeki Şahab, diğer Mısır kamplarında Bâdiye, Esaret, İzmir, Kafes,
700
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Karikatür, Kızılelma, Mizahi Nasreddin Hoca, Tetebbu isimleri sayılmaktadır.701
Burada dikkati çeken husus hangi kampta olursa olsun seçilen gazete
ve dergi isimlerinin, millî duyguları veya içinde bulunulan rûh hallerini
yansıtmasıdır. Esir Osmanlı-Türk askerlerinin vatansever-milliyetçi
yanlarını ve yurt özlemlerini Türk Varlığı, Kızılelma, Ocak, içinde bulundukları
tutsaklık psikolojisini Esaret, Kafes, herşeye rağmen taşıdıkları umutlarını
ve mizahi yanlarının ise, Nilüfer, Karikatür, Yarın, Zeki Şahab gibi gazetedergi adları bize göstermektedir.
I. Dünya Savaşı’nda bir çok cephede çarpışıp şehit ve gazi olanlarla
tutsak düşenler arasında epeyce yüksek rütbeli, okumuş-aydın OsmanlıTürk askeri bulunduğu bilinmektedir. Bu bağlamda esir düşen askerlerimiz
yerleştirildikleri esaret kamplarında, “hatırat tutma, taş baskı veya teksir
kâğıdına ispirto baskı teknikleriyle gazete-dergi ve kitap çıkarma” yoluna
gitmişlerdir. 1897 tarihli Türk-Yunan Savaşı’nda cephedekiler, Mehmet
Emin Yurdakul’un sade bir dil, üslup ve hece vezniyle yazdığı, Türkçe Şiirler
adlı eserindeki kahramanlık şiirlerini okuyorlardı. Daha aydın guruplardan
kurulu I. Dünya Savaşı Osmanlı-Türk tutsaklarının daha yüksek bir kültür
faaliyetinde bulundukları, örneğin Tevfik Fikret’in 1911’de çıkan ve
dönemine damga vuran ikinci şiir kitabı Halûk’un Defteri’ni, İskenderiye
Seydi Beşir esaret kampında ispirto-teksir baskı olarak hazırladıkları
görülmektedir. Seydi Beşir baskısı nüshada, Halûk’un Defteri ’ndeki bütün
şiirler vardır. Ancak teknik imkânsızlıklar yüzünden, orjinal baskıda
yer alan Tevfik Fikret’in oğlu Halûk’un resmi ile şiir metinleri arasına
serpiştirilen patlamaya hazır tohum resimleri, Seydi Beşir baskısı Halûk’un
Defteri ’ne konulamamıştır. Bu baskıda kapaktaki “Halûk’un Defteri”
başlığının ardından gelen ikinci sayfada, doğal olarak İstanbul baskısında,
orjinal kitapta bulunmayan, basım yeriyle ilgili şu bilgiler yazılıdır:
“ Tab u nâşiri: Osman Nuri
Mısır, İskenderiye, Seydi Beşir Dördüncü Esâret Karargâhının
–S- Kampında “Esâret” Matbaasında Basılmıştır. “ Nisan 1336

Tevfik Fikret’in maceralı, savaşçı yaşamı ve geleceğe ümidini ifade
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eden Halûk’un Defteri adlı şiir kitabının, Seydi Beşir kampında basımı
anlamlıdır. Zira Tevfik Fikret, İskoçya’ya tahsile yolladığı oğlunun
şahsında ideal insan tipini anlatan şiirlerini bu kitapta toplarken, “baskıya
boyun eğmeyen, kahraman, cesur, idealist insan tipini” bütün memleket
gençlerine, aydınlara ve subaylara örnek olarak sunmuştur. Bu tür bir şiir
kitabının basım için seçimi, kampta okumakla vakit geçiren esir subayların
olumsuz şartlara, esarete rağmen hiç bir şeye boyun eğmeyeceklerini
ifade etmek istemeleridir. Hemen her esaret kampında karşımıza çıkan
“hatırat, günlük” tarzı kitapların yanında, basım tekniği mükemmel
olmasa da -Halûk’un Defteri gibi – başka bazı edebî eserlerin baskılarına
rastlanabileceği düşünülebilir.
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Ek 2. Tevfik Fikret’in Halûk’un Defteri (1911) şiir kitabının ilk sayfaları
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Ek 3. İskenderiye Seydi Beşir baskısı Halûk’un Defteri ’nin (1920)
ilk sayfaları
İskenderiye Seydi Beşir Kampı’nda sadece gazete-dergi veya şiir
kitabı basılmadığı elimizdeki Rehber-i İlm-i Ferâiz Hâtıra-i Esâretim (19201921) adlı şer’i miras ilmi-hukuku kitabından anlaşılmaktadır. Günlük
sorunlar hakkında İslâmî hukuk kuralları çerçevesinde izah ve bilgiler
veren eser, 1920’de, D kampında “Yarın Matbaası”nda el yazısı baskı
olarak hazırlanmıştır.
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Mısır kamplarındaki Osmanlı-Türk esirleri burada öğrendikleri veya
geliştirdikleri, gazete, dergi, kitap basım işleri ve matbaacılık mesleği
sayesinde, esaretten sonra bu alanda iş kurmuşlardır. Bunlardan biri olan
Mehmet Ali (Karakartal), 1920’den sonra kurduğu “İktisad” adlı matbaada
kardeşiyle birlikte kitap-gazete-dergi basımını 1928’e kadar yürütmüştür.
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Ek 5. İskenderiye Seydi Beşir Esirlerinden Mehmet Ali (Karakartal)
Bey’in orada öğrendiği matbaacılıkla 1928’de bastığı bir kitabın kapağı

3. Piyes Yazımı-Basımı ve Sahnelenmesi
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Türk askerlerinin bulundukları
kampların önemli eğlence ve etkinliklerinden biri de tiyatro faaliyetleridir.
Bu tiyatro çalışmaları iki kolda toplanabilir:
1) Çadırlarda tek kişinin icra ettiği meddahlık, gösteriler.
2) Türkçe bir piyesin askerler tarafından çalışılıp sahnelenmesi.
Türkçe tiyatro oyunlarının sahneye konmasında iki amaç söz
konusudur. Bunlardan biri askerleri kampta oyalamak, etkinlik; ikincisi ise
düşman işgaline maruz kalmaya başlayan Anadolu’ya maddî yardım toplayıp
göndermek. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının fitilini ateşleyen 15
Mayıs 1919’da Batılı güçlerin Yunanistan’ı İzmir’e çıkartmasıdır. Yunan
ordusunun, İzmir ve Batı Anadolu’yu işgali, buralardaki katliamları,
yağma, talan ve göç ettirme politikaları sonucunda Türkler büyük
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mağduriyet yaşar. İşte onların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve
vatanseverlik duygularıyla, diğer esir kamplarındaki tutsak askerlerimiz
gibi İskenderiye Seydi Beşir’dekiler de kaldıkları yerlerde, barakalarda
piyesler sahnelemişlerdir. Anadolu’da kuva-yı milliyeciler tarafından İzmir
işgal mağdurları için yardım kartpostalları basılıp satıldığını biliyoruz.
Anavatandan kilometrelerce uzaktaki tutsak askerlerimiz de bu yardıma
esaret kamplarından destek olmaya çalışmışlardır. Mısır esir kamplarında
sahnelenen piyeslerden ikisine ait örnek ilân, kâğıdı-broşürü elimizdedir.
Bunlardan Diken adını taşıyan broşürün üzerinde oyunun yarı komedi yarı
dram ve yazarının “ Muhterem Kaya Bey”olduğu, oyunda kadın ve erkek
rollerini “Fahri Bey, Bayezid Bey, Zihni Bey, Cemal Bey, Vehbi Bey, Hüsnü Altay
Bey, Sabri Bey, Şükrü Bey, Remzi Bey ve Muhiddin Bey”in oynadıkları yazılıdır.
Ancak el broşüründeki önemli kayıt, bu oyunun 15 Mayıs 1919’da, Yunan
işgaline uğrayan “İzmir muhtacîn ve muhâcîrin menfaatine” oynandığı, bundan
ötürü o akşam için giriş-seyir ücretinin beş (5) kuruş olduğudur. Mısır
kamplarıyla İskenderiye Seydi Beşir Kampı’ndaki askerlerimiz, vatanın
uğradığı işgal, vatandaşların maruz kaldıkları göç ve içinde bulundukları
zor maddî durum karşısında, kendilerince esir kamplarından birşeyler
yapmaya çalışmışlardır. Diken oyununun el ilânı üzerinde, oyunun yardım
amacıyla beşinci defa sahnelendiği, biletlerin numaraları olduğu ve
broşürün esir kampındaki “Yarın” matbaasında basıldığı kayıtlıdır:
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Ek 6. Kaya Bey, Diken Oyunu El Broşürü, Mısır Esir Kampı (1919) Kemal Giray Arşivi

Bir başka el broşüründe, Kamp Umûmî Heyeti tarafından hazırlanan
bir gecenin duyurusu-reklamı yapılmaktadır. Bu ilânda İbnürrefik
Ahmet Nuri (Sekizinci)’nin üç perdelik Hisse-i Şâyia adlı komedisinin
sahneleneceği, onu ise bir perdelik Beğim Alman Oteli’nde komedisi ile,
Şükrü Bey tarafından seslendirilecek “ Monolog “un takip edeceği yazılıdır.
Üç tiyatro etkinliğinde de, bir önceki ilânda ismi geçen esir Osmanlı-Türk
askerlerinden, “Zihni, Fahri, Remzi, Bayezid, Muhiddin ve Şükrü Beyler” rol
almaktadır.
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Ek 7. İbnürrefik Ahmet Nuri’in Hisse-i Şâyia oyunu ve diğer tiyatro
etkinlikleri ilânı-Kemal Giray Arşivi

Mısır ve diğer ülke esir kamplarında tutulan Osmanlı-Türk askerlerinin
tekrar etmek gerekirse “vakit geçirme-eğlenme” amacı yanında vatanseverlik
duygularıyla -hatta İngilizler yasaklayana kadar anavatanda Yunan işgaline
uğrayan mağdur insanlarımıza maddî yardım için- kamplardaki herhangi bir
barakayı sahne veya kulüb haline çevirdiği malûmumuzdur. Sahnelenmek
üzere seçilen piyeslerin İngiliz kamp yönetimi tarafından denetim
mekanizmasına tabi tutulmayacağını düşünmek safdillik olur. Bir başka
ifadeyle, esir Osmanlı-Türk askerlerinince seçilen tiyatro oyunlarının arka
planında gizli bir fikir, ifade, aktarım var mıdır? Bu soruyu cevaplamak
zordur. Ancak, muhtemelen Seydi Beşir esaret kampında sahnelendiği
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kaynaklarda geçen Namık Kemal’in Gülnihal piyesinin702, “arka plânda
saklı asıl düşünce, ana fikir” açılarından anlam taşıdığını söyleyebiliriz.
Çünkü Namık Kemal bu oyununda, baskıcı bir paşanın, yöneticinin halk
tarafından cezalandırılarak makamından indirilmesini işlemiş, Mısır’daki
esir kamplarında bu baskıcı, sevilmeyen müstebit, “İngilizler” olmuştur.
Namık Kemal’in İngiliz yönetimi altında olduğu sürece Kıbrıs adasında da
Vatan yahut Silistire ile birlikte Gülnihal ’in bir kaç kez sahnelendiği ve ada
Türklerinin İngilizlere tepkisini böyle gösterdiği düşünülürse, benzer durum
Mısır esir kamplarındaki Osmanlı-Türk askerleri için de geçerli olabilir.

4. Spor Etkinlikleri: Spor Kulübleri ve Futbol
Mısır esaret kamplarında en önemli meşgalelerden biri askerlerimizin
kurdukları kamp takımları arasındaki maçlardır. Bu karşılaşmaların, hem
askerlerimizin sağlıkları için, hem de maçlarda kullanılan millî semboller,
bayrak ve formalar sayesinde morallerini yüksek tutmak bakımlarından
yararları vardır. Bazen yüksek rütbeli Osmanlı subay veya komutanlarının
da seyrettiği maçlar, maalesef kum zemin üzerinde yorucu biçimde
oynanmaktadır.

702

Ahmet Altınay-Katran Kazanında Sterilize, (haz. Ahmet Uçar-A.Talat Duru), Tarih
Düşünce Kitapları, İstanbul 2004, s. 40-45.
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Fotoğraf 2. Hilâl ve Terakki Futbol Kulübü- 1919 (Kemal Giray arşivi)
Kaynak: Kemal Giray arşivi

Fotoğraf 3. Bir başka futbol takımı
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Fotoğraf 4. Seydi Beşir’de komutanlarıyla bir futbol takımı- 1919
(Mehmet Ali (Karakartal) ayakta soldan üçüncü)

Fotoğraf 5. Barakalar önünde ve kumlar üstünde futbol karşılaşmaları
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Sonuç itibariyle şu değerlendirmede bulunabiliriz:
1. Başta İskenderiye Seydi Beşir Esir Kampı’nda tutulanlar olmak
üzere Mısır’ın diğer kamplarıyla dünyanın değişik yörelerindeki

kamplarda tutsak bekletilen Osmanlı-Türk askerlerinin önemli bir
kısmı da üst kademe-subay askerdir, yani okumuş-aydın kimselerdir.
Onların arasında komutanlar da bulunmaktadır. Bundan ötürü
kampta, İngilizler tarafından Times, Tan gibi gazetelerin okunmasına
izin verilmiş, Tevfik Fikret’in Halûk’un Defteri tarzında entellektüel
şiir kitapları teksir kâğıdı basılmış, İbnürrefik Ahmet Nuri Bey’in
Hisse-i Şâyia adlı piyesi başta olmak üzere çeşitli tiyatro temsilleri
yapılmıştır. Bunların yanında yabancı dil kurslarının -Fransızcaİngilizce- düzenlenmesi de bu kültürlü subaylar sayesindedir.
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2. Mısır ve İskenderiye Seydi Beşir esir kamplarındaki önemli eğitimkültür çalışmalarının başta gelenlerinden biri, okuma-yazma
bilmeyen erler için düzenlenen okuma-yazma kurslarıdır. Bu kurslar
yazışma örneklerinde görüleceği üzere ciddî tutulmuş, imtihan
heyetleri kurulmuş ve başarılı olanlara törenle takdir veyahut okuryazar belgesi verilmiştir.
3. Mısır’daki bütün esir kamplarında Osmanlı-Türk askerlerinin
moral-manevî değerleri üst seviyededir. Onların, “işgale uğrayan
Anadolu’ya maddî yardım için tiyatro sahneleme, kamplarda
câmi-mescid inşası, zor ilkel baskı şartlarında millî-manevî eser
yayımı çalışmaları, sahip bulundukları milliyetçi ve dindar hayat
görüşünün tezâhürleridir. Tutsak askerlerimiz esaret psikolojisi ve
şartları altında her türlü aksiliğe rağmen, geleceğe, yarınlara olan
ümitlerini sürdürmüşlerdir. İskenderiye Seydi Beşir esir kampındaki
matbaalardan birinin adı “Esaret” iken, bir diğerinin adı bu ümitli
bakış tarzıyla ilgili olsa gerek, “Yarın” dır.
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Fotoğraf 6. İskenderiye Seydi Beşir esaret kampı hatırası bir belge-1919

Fotoğraf 7. Mısır kamplarından bir gurup askerin yurda dönüşü ve
“Uğurlar Olsun” yazısı
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLTERE’DEKİ SİVİL
TÜRK ESİRLERİ
Ali ÖZUYAR*

Giriş

I.

Dünya Savaşı’nın öncesinde Üçlü İtilaf Devletlerinde (İngiltere,
Fransa ve Rusya) eğitim, iş ve diğer nedenlerden ötürü binlerce
Osmanlı vatandaşı bulunuyordu. Aynı durum İttifak Devletleri için de
geçerliydi. Savaşın başlamasıyla birlikte bu ülkelerde yaşayan “yabancı”
kökenli siviller büyük bir tehdit altına girdi. Özellikle de İngiltere’dekiler…
İngiliz hükümetine göre asıl tehdit, ülkedeki yabancılardı.
Savaş başladığında İngiltere’de İttifak Devletlerine mensup yaklaşık
kırk bin kişi bulunuyordu. Çoğunluğunu Almanya, Avusturya-Macaristan,
Osmanlı ve Bulgar vatandaşlarının oluşturduğu bu kitlenin varlığı
İngiltere için büyük bir tehditti. İngiliz hükümeti, parlamentoda kabul
edilen “Yabancılar Kayıt Kanunu”nu 5 Ağustos 1914’te yürürlüğe koydu.
Bu kanun, askerlik çağındaki düşman addedilen yabancıların enterne
edilmesini ve diğerlerinin de sınır dışı edilmesini gerekli kılıyordu.703 Bu
yasayla, İngiltere’deki binlerce yabancı, bağlı oldukları polis karakollarınca
kayıt altına alındı.
Kayıt altına alınan yabancıların sosyal yaşam alanları ve faaliyetleri
* Ankara / Türkiye, ozuyarali@gmail.com
703

Anna Braitwaite Thomas, St. Stephen’s Hause – Friends’ Emergency Work in England 1914
to 1920, Friends Bookshop, London 1920, s. 44.
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kısıtlanıyordu. Osmanlı vatandaşları da dâhil olmak üzere yabancıların,
sahip oldukları otomobillerini ve fotoğraf makinelerini polise teslim etmeleri
gerekiyordu. Ayrıca geceleri saat dokuzdan sonra evlerine dönmeleri,
toplantı yapmaları, gece ya da gündüz evlerinden yedi kilometre uzağa
gitmeleri, polisin izni olmadıkça kendi evlerinden başka yerlerde yatmaları,
telefon kullanmaları ve düşman ülkelerden biriyle haberleşmeleri yasaktı.704
Hükümetin yabancılar konusundaki tutumu Eylül 1914’ten itibaren
daha da sertleşti. İçişleri ve Savaş bakanlıkları askerlik çağındaki 17 ile 55
yaş arası tüm Almanların tutuklanıp “toplama kamplarına” gönderilmesi
kararında birleşti.705 Bu karara kısa bir süre sonra İngiltere’deki Türk,
Bulgar ve Avusturya-Macaristan vatandaşlarının tutuklanması da dâhil
edilecekti.
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Öncelikle Londra’da yaşayan 17 ile 55 yaş arasındaki Almanlar,
Avusturyalılar, Macarlar ve Türkler tutuklandılar. Ardından da başta
Olympia olmak üzere Lancaster, Newbury, Alexandra Sarayı, Islington,
York ve Frimley’deki, metruk değirmenler, spor salonları ve fabrikalardan
bozma toplama kamplarına gönderildiler.706
Kamplara hapsedilen yabancıların sayısı her geçen gün artıyordu.
Zor durumda kalan İçişleri ve Savaş Bakanlığı, bu soruna çözüm bulmak
için gözlerini İrlanda Denizi’ndeki Man Adası’na (Isle of Man) çevirdiler.
Böylece tarihte eşi benzeri görülmemiş dramatik bir çözüm yolu ortaya
çıktı. Sir William Byrne başkanlığındaki Sivil Esir Kampları Komitesi
temsilcileri adaya gönderildi.707 Komite, şehirlerde toplanan kalabalık esir
nüfusu tek çatı altında toplamak için bir kamp yeri arıyordu.
Komite, adada yapılan bir keşif gezisinden sonra kamp için gerekli
tüm özelliklere sahip olan tek yerin Man Adası’ndaki Peel’e bağlı, Knockaloe
(Nokaylo) düzlüğü olarak bilinen çiftlik olduğuna karar verdi. Burası daha
önce de yerel askeri birlikler tarafından kamp olarak kullanılmıştı. Peel’e
704

Sabah gazetesi, S 9942, 17 Temmuz 1917.

705

Peter and Leni Gillman, Collar the Lot!, Quartet Books, London 1980, s. 8.

706

age., s. 10.

707

age., s. 20.
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su sağlayan ana borular buradan geçtiği için su sorunu da yoktu. Toprak
oldukça killi bulundu ama külle uygun hale getirilebileceği düşünüldü.
Bu şekilde patikalar yapılabilirdi.708 Ayrıca kampa gerekli nakliyenin
yapılabilmesini kolaylaştırmak için Peel Limanı’ndan kampa uzanacak
yaklaşık üç millik bir demir yolunun yapımına karar verildi.

Norman’s Cross Tipi Dev Esir Kampı: Knockaloe
Hükümet, komitenin önerisi üzerine Man Adası Valiliği’nden
Knockaloe düzlüğünde 5.000 esiri barındıracak bir kamp yapılmasını
istedi. Ardından da kampın planları hazırlanarak gerekli çalışmalar
başlatıldı. Model olarak Napolyon Savaşları’nda yaptırılan Norman’s Cross
Esir Kampı örnek alındı.709 Bu modele göre kamp kendi içinde 1.000’er
kişilik koğuşlara ayrılıyor ve bu durum kampta disiplin ve güvenliğin
sağlanmasını kolaylaştırıyordu.
Ekim 1914’te başlayan kamp inşası, 1915’in sonbaharında
tamamlandı.710 5.000 esiri barındıracak bu kamp, esir sayısının artmasıyla
ileride 1. Kamp olarak adlandırılacak ve üç ilave kampın eklenmesiyle
toplam dört kamptan oluşan ve 30.000 esir kapasiteli dev bir sivil esir
kampına dönüşecekti.
Kamp alanı yapılan ilavelerle genişletilirken İngiltere’deki tutuklamalar
hız kesmeden sürüyordu. Man Adası’ndaki Peel Liman’ı adeta uluslararası
708

B.E. Sargeaunt, The Isle Of Man And The Great War, Brow-Sons, Isle Of Man, 1920, s.60.

709

age., s. 50.
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Knockaloe Sivil Esir Kampı’ndaki kulübe ve diğer binaların yapımında her türden
15.000.000 fit kereste ve 1.000.000 tuğla kullanıldı. Çitlerin yapımında kullanılan dikenli
telin uzunluğu 695 mil, toplam ağırlığı 170 tondu. Elektrik tesisatında ise 7156 lamba
ve 72 mil uzunluğunda tel kullanıldı. Knockaloe, her biri bin kişi kapasiteli 23 koğuştan
oluşan, çevresi dört mili bulan bir tahta kulübeler kasabasına dönüştü. Böylece sadece
İngiltere’nin değil dünyanın da en büyük esir kampı ortaya çıktı. Dört kamptan oluşan
Knockaloe’da her kamp kendi içinde beş ile yedi kısma ayrılıyor ve her kısımda 1.000
ile 1.100 esir bulunuyordu. Her kulübe kendi içinde 30’ar kişilik üç bölüme ayrılıyor ve
her bölümde üçer masa ve otuzar sandalye bulunuyordu. Her kısmın önünde çamurla
kaplı birer küçük alan bulunuyordu. Kısımlar 5-6 metre yüksekliğindeki dikenli tellerle
birbirlerinden ayrılıyor ve aralarında 6 metre eninde boşluklar bulunuyordu. Ayrıca her
kısımda silahsız bir asker nöbet tutuyordu. Kısımlar arasında geçiş yasaktı; bir kısımdan
diğerine geçmek ancak özel izinle mümkün olabiliyordu. Sargeaunt, age., s. 87.
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bir liman halini almıştı. Gemilerin biri yanaşıyor, biri ayrılıyordu. Binlerce
sivil, eşlerinden ve çocuklarından koparılarak sadece kökenlerinden dolayı bir
paranoyanın esiri oluyordu. 1915’in sonlarında kamptaki esir sayısı 20.000’e
ulaştı. Bu sayı, savaş sonuna kadar daha da artacaktı.

İngiltere’deki Türkler

398

I. Dünya Savaşı savaş başladığında İngiltere’de Osmanlı pasaportuna
sahip 830 kişi bulunuyordu.711 Ermeni, Rum ve Arap kökenliler dışında
kalan Türk ve Musevi asıllı Osmanlı vatandaşları sayıca azınlıktaydı. Türk
ve Musevi kökenli Osmanlı vatandaşları diğerlerine nazaran oldukça
şanssızdı. Çünkü İngiliz hükümeti, Şubat 1915’te çıkardığı bir kanunla
İngiltere’de oturan Osmanlı Hıristiyanlarının bu kısıtlamalardan muaf
tutulduklarını ve büyük İngiliz halkına bahşedilen hukuk ve ayrıcalıklardan
yararlanma hakkına sahip birer “dost yabancı” olarak kabul edildiklerini
açıklamıştı. Yine aynı kanuna göre 55 yaş üzerindeki Müslüman ve Musevi
Osmanlıların memleketlerine iade edilmesi ve bu yaşın altındakilerin
enterne edilerek esir kamplarına gönderilmeleri gerekiyordu.

Knockaloe’deki Türk Esirler
Knockaloe’daki sivil Türk esirleri (Musevi kökenliler dâhil), İngiltere
savaşa girdikten hemen sonra enterne edilmiş ve ardından da bu kampa
nakledilmişlerdi. İki ülkenin arşiv kayıtlarına göre Knockaloe Sivil Esir
Kampı’nda biri bahriyeli, 109’u sivil olmak üzere toplam 110 Türk esir
bulunuyordu. Türk esirlerin çoğunluğu, Knockaloe’daki dördüncü kampta
tutuluyordu.712 Bunlardan birkaçı farklı dinlerden oldukları için kendi
istekleri üzerine Knockaloe’nun diğer kamplarına yerleştirilmişti.
Knockaloe’daki sivil Türk esirleri, maddi açıdan hali vakti yerinde
olan insanlardı. İhtiyaçlarını kendi ceplerinden karşılıyorlar ve diğerleri
gibi ülkelerinden yardım almıyorlardı. Ancak bu durum 1917 yılına kadar
sürdü. Kendi birikimlerinin tükenmesini üzerine İsveç Sefareti aracılığıyla
711

BOA. DH. EUM. 5. Şb. 37/6, 9 Mayıs 1333.

712

BOA. DH. EUM. 5. Şb. 26 Temmuz 1333.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

tebaası oldukları Osmanlı Devleti’nden yardım talebinde bulundular.
İttihat ve Terakki hükümetinin bu tarihe kadar gerek İngiltere’deki sivil
Türk esirlerinden gerekse yardım taleplerinden haberi yoktu. Hükümet,
kendisi de sivil bir esir olan Reşit Sadi Bey’in kaleme aldığı ve kâtibi
aracılığıyla Osmanlı basınında yayımlanan yazısı sayesinde durumdan
haberdar oldu.
Reşit Sadi Bey, 17 Temmuz 1917 tarihli sabah gazetesinde
“İngiltere’deki Sivil Üseramız” başlığıyla yayımlanan yazısında, Türk
esirlerin acınacak bir halde olduklarından bahisle şöyle diyordu: “(…)
Geçen marttan itibaren dışarıdan posta ile gelen erzak kolilerinin esirlere
gönderilmesi yasaklanmış ve bu suretle esirler ancak hükümet tarafından
verilen kötü gıdalar ile beslenmeye zorlanmışlardır. Esir kamplarında
sağlık koşulları kötü ve su ekseriyetle yoktur. Kulübelerdeki aydınlatma,
esirlerin okumalarını ve yazı yazmalarına engel olacak derecede yetersizdir.
Esirlere kış zamanında ısınmak için verilen kömürler de pek azdır. İşte bu
şartlar altında hastaneler hasta esirler ile dolu bulunuyor. Gerekli ilaçlar
bulunamadığı gibi esirlerin tedavisine tahsis edilen doktorlar da genç ve
tecrübesiz birtakım acemi kişilerden ibarettir. Sivil Osmanlı esirlerinin
durumları acınacak bir hâldedir. Artık bu şartlara uzun süre dayanmak
imkânsızdır. Sivil esirlerin rahat yaşamasını sağlamak için İngiliz hükümeti
nezdinde vuku bulan teşebbüsler faydasız kalmıştır. Osmanlı esirlerinin
hal ve vaziyetleri pek vahimdir. Bütün sivil esirler hastadır. Osmanlı sivil
esirleri senelerce sorun, zahmet ve zorluklardan sonra toplayabildikleri
paranın son kuruşunu da sarf etmişlerdir. Bunların aileleri pek mazlum bir
sefalet içinde koşturup duruyor.”
Sabah gazetesinde yayımlanan bu haber üzerine Dâhiliye Nazırı
Talat Paşa, gazetenin bir örneğini Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey’e
göndererek, haberin doğruluğunu araştırmak üzere gerekli tahkikatın bir
an önce başlatılmasını istedi.713 Böylece neredeyse savaşın sona ereceği
tarihe kadar sürecek bir tahkikat başladı.
İngiltere, Sabah gazetesindeki bu haberi yalanlasa da İsveç’in
Londra Sefiri Kont Ratkl’ın İstanbul Sefareti’ne göndermiş olduğu 14 Eylül
713
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1917 tarihli resmi bir rapor haberin doğruluğunu onaylıyordu. Raporda,
Osmanlı esirlerinin sağlık durumlarının kötü olmasının, İngilizler
tarafından verilen gıdaların bozuk ve yetersiz olmasından ayrıca da verilen
bu gıdalara ilaveten kamp yönetiminin başka bir gıda verme olanağından
yoksun bulunmasından kaynaklandığı bildiriliyordu.714
İsveç Sefiri’ne göre Osmanlı sivil esirlerinin özellikle de sağlık
durumlarının iyileştirilmesi, öncelikle kamp kantinlerindeki yiyeceklerden
farklı olarak daha fazla ve çeşitli yiyeceğin sağlanmasıyla mümkündü.
Bunun gerçekleşmesi ise Osmanlı hükümetinin, esirlere para yardımında
bulunması ya da tarafsız bir ülke tarafından posta yoluyla yiyecek paketleri
gönderilmesiyle mümkün olabilirdi. İkinci seçeneği gerçekleştirmek zor
olduğundan doğrudan doğruya para göndermek daha uygun bir yoldu.

Kampta Türk-Alman Dayanışması
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Türkler, 110 kişiyle kampta azınlıktaydılar. Ancak kampın
çoğunluğunu oluşturan Almanlar ile sıkı bir dayanışma ve işbirliği
içerisindeydiler. İki devlet arasındaki müttefik olma durumunun bir
benzeri kamptaki Alman ve Türk esirler arasında da yaşanıyordu. Türkler,
Almanlar tarafından “yurttaş” ve “hemşeri” olarak görülüyordu. Alman
esirlerden biri olan Rahip Hartmann anılarında bu konuyla ilgili şöyle
diyordu: “Türklerin artık yurttaş ya da hemşerilerimiz olduğunu çok sayıda
Türk’ün mutluluklarını ve acılarını bizimle paylaşmalarından anladım.
Tabii ki onların acıları bizimkilerden fazlaydı.”715
Söz konusu dayanışmanın bir sonucu olarak Türkler, az sayıda
olsalar da, Almanların desteğiyle özellikle de Türk dili konusunda çeşitli
etkinlikler düzenlediler. Alman esirler tarafından kurulan Şark Derneği’nin
Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili takdire değer hizmetleri
oldu. Konuyla ilgili, büyük bir hevesle verilen konferanslar çok da ilgi
topladı.716 Dernek ayrıca anavatanlarından oldukça uzakta olan Alman
714

Aynı dosya.

715

R. Hartmann, Bilder aus dem Gefangenenlager Knockaloe in England, 2. Aufl. Bad Nassau,
Blättervereinigung, 1918, s. 12-13.
716

age., s. 12.
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esirlere “Almanlık bilinci” yaratmak amacıyla yoğun ve başarılı propaganda
hizmetleri de veriyordu.
Sivil Türk esirlerinin kamptaki diğer esirlerden ayırt edici bir
özelliği de el sanatları konusundaki maharetleriydi. Dostlar Acil Yardım
Komitesi’nin kampta kurduğu atölyelerde binlerce ev eşyası, oyuncak ve
çeşitli süs aksesuarları yapılıyordu. Yapılan ürünler içerisinde en dikkat
çekici olanı ise Türk esirlerin binlerce parlak boncuktan yapmış oldukları
yılanlardı. Gerçeğine o kadar çok benziyorlardı ki görenler dokunmaya
çekiniyorlardı. Yılanlar, bir süs aksesuarı ya da oyuncaktan çok terziler
için tasarlanmıştı. Açıkağızları iğnelik olarak kullanılıyor, sürüngenin
bedeni omuzlardan geçiriliyordu. Terziler bu sayede her iki ellerini de
rahatça kullanabiliyordu.717 Ülkelerinden herhangi bir ekonomik yardım
alamamakta olan sivil Türk esirleri için bu yılanlar büyük bir önem
taşıyordu. Bunları çoğu kez ekmek takasında kullanıyorlardı.

Knockaloe’daki Sivil Türk Eserleri
Knockaloe’daki sivil Türk esirleri, varlıklı ve eğitimli kişilerden
oluşuyordu. Tutuklandıkları 1914 yılından yardım talebinde bulundukları
1917 yılının ortalarına kadar Osmanlı hükümetinden herhangi talepte
bulunmamaları bunun önemli bir göstergesiydi. İsveç Sefiri de söz konusu
yazısında “ Sivil Türk esirlerin yardım talebinin Osmanlı hükümetine ancak
şimdi bildirilmesinin sebebiyse bugün geçinme olanaklarından mahrum
bulunanlardan bazılarının önceden bu olanaklara sahip olmasıdır,” diyordu.718
Kamptaki Türklerden sadece Bahriyeli Hasan Derviş asker, diğerleri
ise sivil esirdi. Bahriyeli Hasan Derviş, Harput ahalisindendi. Ailesi ve
akrabaları burada yaşıyordu. Savaş ortamında İngiltere ve müttefikleri
güvenlik gerekçesiyle durdukları, ele geçirdikleri ve el koydukları
gemilerde bulunan ve düşman kökenli diye niteledikleri yabancıları, sivil
ya da asker ayrımı yapmaksızın, tutukluyordu. Hasan Derviş’in hikâyesi
de muhtemelen bunlardan biriydi.
717

F. Quayle tarafından St. Patrick’te yapılan “Isle of Man’in Tarihçesi ve Antik Toplumu
(Isle of Man Natural History and Ahtiquarian)” konuşma metni, s. 6.
718

Aynı dosya.
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Daha önce de belirtildiği gibi kamptaki olumsuz yaşam koşulları,
esirler için ciddi bir tehditti ve hayatta kalmayı zorlaştırıyordu. Hasan
Derviş de bu zorlu koşullara ancak 18 Mayıs 1917 tarihine kadar
dayanabildi.719 Kendisinin ölüm haberi aylar sonra (8 Kasım 1917) Alman
Sefareti aracılığıyla Osmanlı Hariciye Nezareti’ne ulaştırıldı. Söz konusu
yazıda Hasan Derviş’in vefatnamesinin Harput’taki ailesine ulaştırılması
ve kendilerine de haber verilmesi isteniyordu.720
Kimliği tespit edilebilen sivillerden biri de Trabzon vilayetinin
Rize sancağına bağlı Couroulos (Kurulus) köyünden Muhammed Ali idi.
Ailesi Ali Dayıoğlu Hacı Zekeriya namıyla maruftu.721 Ali Halo/Kalonoğlu
Diyarbakırlı idi.722 Mustafa Şevket, Sakız (Chios) Adası’nda İngilizler
tarafından tutuklanmış ve Man Adası’ndaki bu kampa getirilmişti.
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Tarafsız ülke diplomatları kampı belli periyotlarla ziyaret ediyorlar
ve esirlerle görüşüyorlardı. Sivillerden Mustafa Şevket, bu ziyaretlerin
birinde İsveç’in Londra Sefirine ulaştırılmak üzere kaleme aldığı bir
mektubu sefaret görevlilerinden birine verdi. Mustafa Şevki mektubunda
içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyordu:
“Ben bir Türk vatandaşıyım ve on yedi ay önce, yıllardır
yaşadığım Sakız Adası’nda İngilizler tarafından tutuklandım. Alman ve
Avusturyalılarla birlikte beni bu ülkeye getirdiler. 56 yaşında olmam ve
bütün hayatımı sıcak bir ülkede geçirmiş olmam nedeniyle böyle bir kuzey
ülkesindeki zorluklara dayanamıyorum. Özellikle de sonbahar ve kışın
gelmesi beni korkutuyor. Tekrar rica ediyorum. Lütfen ya esir değişiminden
yararlanmamı, ya serbest bırakılmamı ya da en azından şartları sağlığıma
daha uygun bir yere gönderilmemi sağlayınız.”723
Kamptaki sivil Türk esirleri arasında Cambridge Üniversitesi’nden

719

BOA. HR. SYS. 2204/48, 2 Mart 1918.

720

BOA. HR. SYS. 2204/78, 8 Kasım 1917.

721

BOA. HR. SYS. 2196/33, 4 Nisan 1916.

722

BOA. HR. SYS. 2261/1, 21Temmuz 1917.

723

BOA. HR. SYS. 2203/20, 25 Eylül 1917.
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iki öğrenci de bulunuyordu.724 Bunlardan biri Şeyh Muhammed Zâfir
Efendi’nin725 oğlu Abdülkadir Zâfir diğeri de Rayhan Hilmi idi.726 Her ikisi
de düşman kökenli yabancılardan sayıldıkları ve maddi imkândan mahrum
olmaları nedeniyle bu kampta ikamete mecbur edilmişlerdi. Ancak onların
esareti diğerlerine göre daha kısa sürdü. Cambridge Üniversitesi’ndeki
hocalarından biri olan Prof. Edward Granville Browne kendilerine kefil
olmasıyla Nisan 1916’da serbest bırakıldılar.727
Adı geçenler dışında, kamptaki diğer sivil Türk esirlerinden bazıları
şunlardı: Ramazan Mehmet, Hüseyin Halit İbrahim, Hüseyin Ali, Mehmet
Ali, Kalan Yeğen, Ahmet Hasan, Reşit Sadi, Eyüp Sabri, Yusuf Akel ve
Ahmet Baraki. Bu esirler içerisinden Yusuf Akel ile Ahmet Baraki,
Suriyeli olduklarını ispat etmeleri sonucunda serbest bırakıldılar. Savaşın
son yılında da Reşit Sadi ile Eyüp Sabri sınır dışı edildiler. Reşit Sadi,
Hollanda’ya, Eyüp Sabri ise Mısır’a gitti.728

Kilise Mezarlığı’ndaki Türkler
Man Adası’nın sert iklimi, tüm esirler için ciddi bir sorundu.
Bungalovlar ya da kulübelerin yalıtımlarının yetersiz olması, soğuğun
esirler üzerindeki etkisini daha da artırıyordu. Ölümlerin çoğunluğu
zatürreeden kaynaklanıyordu. Birçok resmi raporda da bu durumun altı
724

BOA. HR. SYS. 2247/21, 21 Nisan 1917.

725

Şeyh Muhammed Zafir Efendi (1828-1903): Trablusgarp’ın Mısrata şehrinde doğan
Muhammed Zafir Efendi, Kuzey Afrika’nın saygın mutasavvıflarından olan Şazelî
Tarikatı’nın Medeniyye şubesini kuran Hasan Efendi’nin oğludur. Kardeşi Hamza’nın
isteği üzerine gelen 1871’de İstanbul’a gelen Zafir Efendi, şehirdeki ilk Şazelî tekkesi olan
Unkapanı Balmumcu Dergâhı’nı kurdu. II. Abdülhamit’in maneviyatından çok etkilendiği
Zafir Efendi, vefatına kadar, sarayın himayesinde kaldı. II. Abdülhamit, Zâfir Efendi için
Beşiktaş’ta yeni bir dergâh inşa ettirdi. 24 Eylül 1903’te vefat eden Zâfir Efendi, dergâhın
yanına defnedildi. Bir yıl sonra “art nouveau”nun dünyaca ünlü temsilcisi Raimondo
D’Aronca tarafından üzerine bir türbe, bitişiğine ise bir kütüphane ve çift yüzlü bir çeşme
inşa edildi. Burak Çetintaş, Zâfir Ailesi, NTV Tarih, S 46, Kasım 2012.
726

Cem Fakir, Abdülkadir Zâfir Esir Kampından Nasıl Kurtuldu? NTV Tarih, S 48, Ocak
2013.
727

BOA. HR. SYS. 2196/33, 4 Nisan 1916. Abdülkadir Zâfir, esaret döneminden sonra
üniversitedeki eğitimine devam etti. Aynı üniversitede otuz yıl boyunca, akademisyen
kimliğiyle görev yaptı ve emekli oldu. Cem Fakir, age.
728

BOA. DH. EUM. 65/41, 1 Ağustos 1334.
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çiziliyor ve gerekli önlemlerin bir an evvel alınması gerektiği bildiriliyordu.
Özellikle de sıcak iklime alışkın olanların durumu daha zordu. Bu
durumdan başta Mustafa Şevki olmak üzere diğer Türk esirler de oldukça
rahatsız ve şikâyetçiydiler.729
Bu zor koşullar kimi esirler için hayatlarının sonu oldu. Sivil Türk
esirlerinden Ramazan Mehmet 17 Ekim 1916 günü yakalandığı iltihaplı
zatürree sonucu yaşamını yitirdi. Kamp yakınlarındaki Saint Patrick
Kilisesi’nin bahçesine gömüldü. Rahip Hartman anılarında Türklerin
vefatıyla ilgili şöyle diyordu: “…Onların acıları bizimkilerden fazlaydı.
Aralarından çok azı uzun kış aylarında adanın nemli, soğuk, yağışlı ve
fırtınalı iklimine dayanabildi. Burada olan 100 kadar Türk’ten 10’u öldü.
Ölenler, yine kendi Türk vatandaşları tarafından İslâmî kuralla uygun olarak
yakındaki bir yere (St. Patrick Kilise Mezarlığı) Alman ve Avusturyalı
arkadaşlarının yakınına defnedildiler.”730

Esirlerin Tahliyesi
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Dört yıldır süren ve sonu gelmeyecekmiş gibi görünen savaş 1918’in
sonbaharında imzalanan ateşkes antlaşmalarıyla sona erdi.731 Kasım 1918’te
esirlerin tahliyesi başladı. Ancak tahliye işlemleri çok ağır yürüyordu.
Savaş bitmiş olmasına rağmen 1919 Şubat’ında kampta hâlâ 16.000 esir
729

BOA. HR. SYS. 2203/20, 25 Eylül 1917.

730

R. Hartmann, “Bilder aus dem Gefangenenlager Knockaloe in England” 2. Aufl. Bad
Nassau, Blättervereinigung, 1918, s. 13.
731

Savaşın son aylarında I. Kampta bulunan kırk beş yaşın üzerindeki yirmi Alman
sivil esir, taleplerinin krala iletilmesi için kamp komutanına bir mektup verdi. 19
Ağustos 1918 tarihli mektupta “(…) Hepimiz de 45 yaşın üzerinde, yeni ülkemiz
olan İngiltere için savaşan hatta bazıları ölmüş olan oğulları bulunan kişiler olduğunu
ifade etmek isteriz… Savaşın sonuna kadar salıverilmeyi beklemiyorsak da yasak
olmayan bir bölgede 5 millik bir sınır içinde çalışabilmeyi ümit ediyoruz” deniliyordu.
Mektuba ek olarak da oğullarının İngiliz ordusunun hangi bölümlerinde görev aldıkları
belirtiliyordu. 51 yaşındaki Wilhem Steinebronn bu yirmi esirden biriydi. Kendisi
uzun yıllar önce İngiltere’ye yerleşmiş, İngiliz bir bayanla evlenerek bu ülkenin
vatandaşlığına geçmiş bir Alman esirdi. İngiliz ordusunda dört oğlu bulunuyordu.
Douglas, Middlesex Alayında, James, Avustralya Alayında görev yapıyordu. Kraliyet
Piyade Alayı’ndaki Edgar ile Kraliyet Hava Birliği’ndeki üvey oğlu Peter ise savaşta
yaşamlarını yitirmişlerdi. Diğer esirlerin durumları da Steinebronn’den farklı değildi.
Ancak bu talep, krala ulaştırılmadan, İçişleri Bakanlığı’nca reddedildi. The National
Archives, Ref. Nr: HO 144/11720/364868, Doc. Nr: 295.
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bulunuyordu. Tahliye süreci ancak Ekim 1919’da tamamlanabildi. Fakat
özgür kalan esirler için hükümetin farklı bir planı vardı ve bu plan, birçok
ailenin parçalanması anlamına geliyordu. Hükümet yabancı uyruklu
esirlerin ancak % 16’sına İngiltere’de yeniden oturma izni verdi. Bu da
yaklaşık üç bin esir ediyordu. Geride kalan 21.450 esir ise eşlerinden ve
çocuklarından ayrılmak zorunda bırakılarak sınır dışı edildi. Sınır dışı
edilenler içerisinde Knockaloe’daki durumu Osmanlı hükümetine bildiren
Reşit Sadi Bey’de bulunuyordu.

Unutulan Mezarlar
Knockaloe Sivil Esir Kampı, tahliye işlemlerinin sona erdiği ay
içerisinde kapatıldı. Geride St. Patrick Kilisesi’nin mezarlığında gömülü
200’den fazla masum yabancının mezarları kaldı. Bunlardan yedisi, farklı
kaynaklarda ise onu, Osmanlı sivillerine aitti. Bu sivil esirlerin adları ve
ölüm tarihleri şöyleydi:
Tablo 2. Osmanlı Sivillerine Ait St. Patrick Kilisesi’nin Mezarlığında Gömülü
Masumlar
Ramazan Mehmet 17 Kasım 1916
Hüseyin Halid İbrahim 16 Şubat 1917
Hüseyin Ali 17 Nisan 1917
Hasan Derviş 18 Mayıs 1917
Mehmet Ali 17 Eylül 1917
Kalan Yeğen 9 Nisan 1918
Ahmet Hasan 15 Temmuz 1918
Kaynak: Margery West, Island At War, Western Books, London, 1996, s.104.

Almanya, 1959 yılında İngiltere ve adalarındaki savaş mezarlarını bir
anıt mezarda toplama kararı aldı. İki ülke arasındaki işbirliği sonucunda
Staffordshire’daki Cannock Chase’de görkemli bir “Alman Anıt Mezarlığı”
yapıldı. 1962 Temmuz’unda da Almanya, İngiltere ve adalarındaki
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savaş mezarlarını bu anıt mezara nakletmeye başladı. St. Patrick Kilise
Mezarlığı’ndaki, Alman sivil esirlerin mezarları da buraya nakledildi.
Geride yedi Türk ile Hermann Jeschle ve Heinrich Abraham adlı Yahudi
asıllı iki Alman vatandaşının mezarları kaldı.
Osmanlı Devleti, Knockaloe’daki vatandaşlarının varlığından ancak
savaşın üçüncü yılında haberdar olmuştu. Ancak hükümet, her ne kadar
yardım kararı aldıysa da bunu uygulayamadı. Sonrasında başlayan Milli
Mücadele döneminde de buradaki mezarlar unutuldu. Ta ki 1970 yılına
kadar. Mezarların varlığı bir İngiliz gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı.
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Türk Dışişleri Bakanlığı, 4 Nisan 1970’te adadaki Türk mezarlarının
varlığını Genelkurmay Başkanlığına bildirerek “Esarette iken vefat eden
askerlerimizin” anısına burasının “şehitlik” statüsüne alınıp yeniden
düzenlenmesini talep etti. Bu talep 5 Kasım 1970’te Genelkurmay
Başkanlığı’nca uygun görüldü. 1971 Mayıs’ında Milli Savunma
Bakanlığı’nca gerekli ödenek gönderildi. 1972’de Türk Büyükelçiliği ve
Birleşik Krallık Savaş Mezarları Komisyonu tarafında n buradaki mezar
taşları yenilendi. Her mezarın başına ayrı bir mezar taşı dikildi. Ayrıca
çevresi kordonla çevrilerek kilise mezarlığından ayrıldı. Mezarlığın ön
tarafına da üzerinde Türkçe ve İngilizce yazılı olan bir de kitabe (Burada
Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Olan Yedi Türk Yatıyor) konuldu.732 Türk
Mezarlığı, Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi gereğince de 18
Kasım 2002 tarihinde Milli Savunma Bakanının onayı ile şehitlik statüsüne
alındı.

732

age. s. 107.
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I. BALKAN SAVAŞINDA YUNANİSTAN’DA
ESİR DÜŞEN MÜSLÜMAN TÜRKLER
Esra ÖZSÜER*

Giriş

1

789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan nasyonalizm ve liberalizm
Avrupa’da uluslaşma sürecini başlatarak imparatorluk egemenliği
altındaki topraklar içerisinde belli isyan hareketlerinin de tetikleyici
unsuru oldu. XIX. yüzyılın başlarında gerileme sürecine giren Osmanlı
İmparatorluğu da etnik ve dini bakımdan çok uluslu bir devlet olarak bu
ulus uyanışları sonrasında bilhassa Balkanlar üzerinde büyük ölçüde toprak
kaybına uğradı. Balkanlardaki dini, etnik ve dilsel farklılıklardan ötürü XIX.
yüzyıl diplomasisinde kullanılan “Makedonya salatası”733 tanımlamasından
da anlaşılacağı üzere bölgedeki farklı etnik unsurlar uluslaşma ve ulus
devletlerini kurma talebiyle teker teker Osmanlı’ya karşı ayaklandılar. Balkan
coğrafyası üzerinde başlayan bu çözülmeler sonunda ilk olarak Yunanistan
sonrasında Sırbistan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk
bağımsızlıklarını alıp birer müstakil devlet olarak varlık gösterdiler.734
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul /
Türkiye, ozsueresra@gmail.com
733

Tasos Kostopoulos, Polemos kaı Ethnokatharsi, İ Ksexasmeni plevra mias dekaetous
ethnikis eksormisis, 1912-1922 [Savaş ve Soykırım. On senelik bir sürgünün unutulmuş
tarafı, 1912-1922], Vivliorama, Athina 2007, s. 25-26.
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Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Timaş Yay., İstanbul 2014, s.
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Osmanlı Devleti’nden ayrılan bu ulusların Makedonya toprakları
üzerinde sınırlarını genişletme talepleri (irredantizm) ve Büyük Güçlerin
bölgedeki çıkar hesapları 1815 Viyana Kongresinden beri siyasal bir terim
olarak kullanılan ve Avrupa’yı Türklerden arındırma projesi olarak bilinen
Doğu Sorunu/Şark Meselesi735 ile birlikte bu coğrafyadaki çeşitli kışkırtma
ve karıştırma politikalarının da zeminini hazırladı. XIX. yüzyıl başlarında
Rusya Panslavizm politikası ile Balkanlarda tam hâkimiyet kurmak için
bölgede kışkırtmalarını sürdürdü. Nitekim Ayastefanos Antlaşması
(1878) sonunda Balkanlar üzerinde kendi çıkarlarına uygun bir hâkimiyet
alanı yaratan Rusya bu coğrafyanın dışında kendilerinden olan insanları
da içine alan toprakları elde ederek Büyük Yunanistan, Büyük Bulgaristan,
Büyük Sırbistan gibi “Büyük” devlet kurma hayalleriyle yeni bir Balkan
milliyetçiliği oluşturmuştu.736 Ayestafanos Antlaşması ile Bulgaristan’ın
sınırları içine Makedonya topraklarının katılması, bağımsızlığını kazanan
devletlerin toprak alanını genişletme çabası, Berlin Antlaşması sonucunda
Bulgaristan’ın yaşadığı hayal kırıklığı, Yunanistan’ın “Megali İdea” adı
verilen irredenta politikası, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
Balkanlar’daki yayılmacılığına karşı Rusya’nın Panslavizm politikasıyla
Slav devletlerini kışkırtma girişimleri, Balkan Savaşları’nın çıkma sebebi
olarak gerekli alt yapıyı hazırladı.737
Balkan Savaşları dönemin iç ve dış politikasında Osmanlı Devleti
tarafından uygulanan hatalı kararların bir neticesi olarak ortaya çıkmıştı.
II. Meşrutiyet’in (1908) ilanından sonra II. Abdülhamid’i tahttan indiren
ve ülke yönetiminde söz sahibi olan İttihat ve Terakki yönetimi Balkan
Devletleri arasındaki anlaşmazlıkların en önemlisi olan kiliseler meselesini
çıkardığı Kiliseler Kanunu (1910) ile çözüme ulaştırmış ve böylece Balkan
Devletleri’nin Osmanlı aleyhinde kolayca birleşmesine uygun zemini
735

Raif Karadağ, Şark Meselesi, Emre Yay., İstanbul 2005, s. 7-23; Şayan Ulusan, “Şark
Meselesinden Sevr’e Türkiye”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, cC VIII/18-19,
Bahar-Güz/2009, İzmir 2010, s. 230-231.
736

Meltem Begüm Saatçi, “Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme: Farklı
Uluslar Farklı Usuller”, Karadeniz Araştırmaları, C VI/23 (Güz 2009), s. 16.
737

Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Türk
Tarih Kurumu Yay., Ankara 2014, s. 14.
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hazırlamıştı.738 İttihat ve Terakkinin ayrıca kiliseler ve mektepler kanunu
dışında çıkardığı cemiyetler kanunu ve çeteler kanunu gibi bazı kanunların
da Balkan ittifaklarını hızlandırmada büyük etkisi oldu.739 Osmanlı
Devleti ve İtalya arasında süregelen Trablusgarp Savaşını fırsat bilerek bu
durumdan faydalanmaya çalışan Balkan Devletleri aralarında kurdukları
ittifak ve imzaladıkları antlaşmalarla740 Makedonya topraklarını aralarında
paylaşmak için harekete geçti. Bulgaristan ve Yunanistan arasında
imzalanan ittifak sözleşmesine göre Yunanistan 120.000, Bulgaristan
300.000 kişilik bir kuvvet ayıracaktı. Bulgar-Sırp ve Karadağ anlaşmalarına
göre ise Sırbistan 120.000, Karadağ 40.000 kişilik bir kuvveti aynı amaçla
kullanacaktı. Anlaşmalarda ana rolü ve koordinasyonu Bulgaristan
üzerine almıştı. İttifakın temel amacı Balkan ulusları arasındaki milliyet,
din, mezhep ve kilise yüzünden çıkan düşmanlıkları ortadan kaldırmak,
uygun zaman gelince Osmanlı Devleti’ne birlikte saldırarak Balkan
yarımadasındaki Osmanlı topraklarını kendi topraklarına katmaktı.741 Bu
amaç doğrultusunda 8 Ekim 1912’de Karadağ, 17 Ekim’de Bulgaristan ve
Sırbistan, 19 Ekim’de Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açarak
Balkan Savaşları’nın ilk safhasını da başlatmış oldu.

738

Balkan Savaşları sırasında Selanik’te sürgün hayatı yaşayan II. Abdülhamid düşmanın
Selanik’e ilerlemesi ve bölgenin tehlikeye düşmesi karşısında 1 Kasım 1912 tarihinde
İstanbul’a nakledildi. Balkan Savaşlarının çıktığından haberi olmayan II. Abdülhamid
Bab-ı Ali’nin Balkan İttifakından haberdar olmamasını şaşkınlıkla karşılamış ve kiliseler
meselesini sormuştu. Meselenin halledildiğini öğrenince de ittifakı doğal karşılamıştı.
Nuri Yavuz, “Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in kaybı”, Gazi Akademik Bakış, C I, S 2,
Yaz 2008, s. 143-144.
739

Hale Şıvgın, “İttihat ve Terakki Politikalarının Balkan İttifaklarını Hızlandırmadaki
Rolü”, Gazi Akademik Bakış, C 6, S 11, Kış 2012, s. 9.
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Çizim 1. “Hristiyan Devletlerin Haç birliği Tiranlarının üstüne şimşek gibi
çakacak” başlıklı bu karikatürde Balkan İttifakındaki Hristiyan birliği
vurgusu ortadaki Haç ve Haçın kollarında yazan Yunanistan, Sırbistan,
Bulgaristan ve Karadağ ile net bir biçimde verilmektedir. Balkan
Savaşlarının bu manada Osmanlı Devleti’ne yapılmış birer Haçlı seferi
olduğu dönemin önde gelen Yunan gazetelerinde de haber olarak yer
almıştır.
Kaynak:: Skrip, 30.09.1912, Sayı: 6186, s.1.
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Balkan Savaşları sadece Balkan devletlerinin içişlerimizin
karışıklığından yararlanarak acele ve bir çırpıda kendi aralarında aldıkları
bir kararın sonucu değildi. Aynı zamanda içerideki durumumuzun bir
türlü sağlam bir düzene girememesi, hele Meşrutiyet’ten sonra gerek iç,
gerek dış politikada yapılan ağır hataların devam edip gitmesi; Balkan
ittifakının gerçekleşmesini ve harbin başlayıp aleyhimize sonuçlanmasını
önemli düzeyde etkilemiş̧ iki elim olaydı.742 Osmanlı Devleti’nin gerek
ekonomik gerek askeri gerekse siyasi bunalımlar içinde hazırlıksız girdiği
Balkan Savaşları’ndaki hezimetin de tek sebebi Osmanlıya karşı yürütülen
aleyhte politikalar ve kurulan gizli ittifaktan kaynaklı değildi. Aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin kendi iç siyasetinde yaşanan çatışmalar
ve parti mücadeleleri o dönem dış politikasında meydana gelen bu sinsi
oluşumdan haberdar olmasını engellemişti. Öyle ki dönemin Hariciye
Nazırı Asım Bey 15 Temmuz 1912 tarihindeki Meclis toplantısında yaptığı
konuşmada Balkanlar’dan vicdanı kadar emin olduğunu ifade etmiş ve
yine aynı toplantıda konuşma yapan Said Paşa da “Şu harp esnasında dahi
Balkan hükümetleriyle olan münasebetimiz pek samimi devam ediyor”743
sözleriyle Balkanlar’daki aleyhte çalışmalardan en ufak kuşku bile
duyulmadığının altını çizmişti. Bu konuda Mareşal Fevzi Çakmak “Garbi
Rumeli’nin Sureti Ziyaı ve Balkan Harbinde Garb Cephesi” adlı kitabında
o dönemki dış siyasal durumu şöyle dile getirmekteydi:
“…. Osmanlı Devleti, Meşrutiyet döneminde esaslı bir

siyaset izleyemedi. Biri Sadrazam olur Alman politikasını takip
eder, diğeri gelir İngiliz politikasını güderdi. Alman politikası

güdüldüğü sırada taraftarımız olması lazım gelen İttifak-ı Müselles
bize zarar verirdi. Örneğin Avusturya Bosna Hersek’i ilhak etti.
İtalya Trablusgarp’ı işgal etti. Görülüyor ki dış siyasetimizde de
emniyet ve tutarlılık yoktu. Daha acısı, Osmanlı Hükümeti, dış
düşmanlıkları daima dikkatle göz önünde tutması lazım gelirken,
onları göz altında tutamadığı gibi Balkanların bile aleyhimizdeki
ittifaklarından haberdar olamadı. O kadar gaflet içinde bir idare
işbaşındaydı ki Sırplar toplarını Selanik yoluyla Türk topraklarından
742

Ahmet Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matbaası, İstanbul 1945,
s. 196-197.
743

Şıvgın, agm., s. 13.
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geçiriyor, hükümetimiz de dostluklarını kazanmak hülyasıyla buna
müsaade ediyordu.”744

Diğer taraftan Balkan İttifakını Osmanlı aleyhinde oluşturan Rusların,

414

herhangi bir muharebe olmayacağına, olsa bile statükonun muhafaza
edileceğine dair yalan haberlere dayanan propaganda çalışmaları kamuoyu
üzerinde olumlu yönde etkili olmuş ve hatta mevcut askerin terhisini bile
teşvik etmişti. Ruslar Osmanlı hükümetini savaşın olmayacağına öylesine
inandırmıştı ki Makedonya topraklarında muharebeler olduğu sırada bile
bazı Türk subayları “Statüko muhafaza edilecekmiş, niçin kan döküyoruz?” diye
sormaktaydı.745 Bu gaflet uykusu ile 75.000 ile 80.000 arasında talimli
askerin ordudan terhis edilme746 kararının devlet ricali tarafından alınması
ordu gücüne büyük bir darbe de indirmişti. Böylesi büyük bir hatanın yanı
sıra İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki bazı ordu mensuplarının “Halaskar
Zabitan Hareketi”747 (Kurtarıcı Subaylar Hareketi) gibi muhalif gruplar
oluşturması ordunun siyasi telkin ve bölünmelerle gücünü kaybetmesine de
sebebiyet vermişti. Osmanlı Devleti’nin böylesi karmaşık bir ortam içinde
Balkan Devletlerine harp ilan etmesi Türk ordularının Balkan Savaşlarında
pek çok cephede gafil avlanmasına neden oldu. 1912-1913 Balkan Savaşları
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hâkimiyetini sona erdiren ve Avrupa’daki
topraklarının %83’ünü, nüfusunun da %69’unu kaybetmesine neden olan
büyük bir yenilgiydi.748 Böyle büyük bir yenilginin sonucunda da Osmanlı
Devleti Balkanlardaki Türk-İslam kimliğinin büyük bir kısmını kaybetti.

I. Balkan Savaşında Yunanistan
XX. yüzyıl başlarında Yunan siyasetinde yeni bir oluşumun
habercisi olan 1909 Gudi darbesi askeri, ekonomik ve politik alanlarda
744

Balkan Harbinde Yanya Savunması ve Esat Paşa (Korg. Bülkat), age., s. 16-17.

745

age., s. 18-19.

746

Mesut Çapa, “Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti”, OTAM,
S 1, Haziran 1990, s. 89.
747

Zekeriya Türkmen, “II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Ordusunda Ordu-Siyaset
İlişkileri”, Erdem, C 12, S 35, Mayıs 2000, s. 582-583.
748

Stanford J. Shaw-Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E yay., İstanbul
2000, s. 359.
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Yunanistan’ın kalkınmasına yönelik modernleşmenin de önemli bir
halkasıydı. 1909’dan önce Yunan siyasetinde etkin nüfuza sahip olan
Fenerliler ve Kocabaşların oluşturduğu oligarşik yapı Sanayi Devrimi
sonrasında Yunanistan’da yavaş yavaş kendini gösteren burjuva sınıfına
hiçbir şekilde yaşam alanı tanımıyordu. Yunanistan’ı köhne siyasetinden
kurtarıp yeniden yapılandırma çabası içerisine giren bir grup modernist
subay, askeri harekatla Gudi darbesini749 hazırladı. Yunan tarih yazımında
siyasi revizyon olarak tanımlanan 1909 Gudi darbesi Yunanistan’daki
şehirli sınıfa devlet yönetiminde ve politik alanda söz sahibi olma hakkı
tanıdı.750 Gudi darbesi hiç şüphesiz Yunan kapitalizminin gelişmesinde
de güçlü bir tetikleyici unsur oldu. Yunanistan’ın önemli tarihçilerinden
Yannis Gordatos’un ifadesiyle “Gudi darbesi şehirli sınıfının ihtilaliydi ve
Yunan kapitalizmi sistemin eski zengin sınıfına karşı büyük bir savaş verdi. Bu
savaşı da kendi lehine sonuçlandırdı. Bundan sonra Yunanistan’daki politik işleyiş
kapitalizmin ellerine geçmişti.”751 Merkez Avrupa ile güçlü bağları olan Yunan
burjuva sınıfının siyasi alanda elde ettiği hâkimiyet ile birlikte Yunanistan
da yönünü zorunlu istikamet olarak Batı’ya çevirdi. Batı’nın Sanayi Devrimi
sonrasında sahip olduğu liberal ekonomi ve siyasetini izlemek zorunda
kalan Yunanistan bu kapitalist sistemin bir parçası olmak amacıyla kendi
siyasetinde yeni bir rota belirledi. Bu yeni rotanın baş aktörü de Giritli
politikacı Eleftherios Venizelos oldu. 1909 Gudi darbesi ile yönetimi
eline alan Venizelos’un ulus hedefinde, Batı eşiti güçlü bir Yunanistan’ın
yanı sıra, Batı’nın Anadolu’ya giden yolunda köprü olan bir Yunanistan
bulunmaktaydı.752 Amaç, Bizans’ın çift başlı kartalı gibi, bir yanıyla Doğu
diğer yanıyla Batı’ya yüzünü dönmüş bir Yunanistan yaratmaktı. Bu hedef
749

Gudi darbesinin baş kurmayı Albay Nikolaos Zorbas’ın bu askeri harekât ilgili bizzat
kendisinin kaleme aldığı hatırat eseri için bakınız: Nıkolaos Zorbas, Apomnimonevmata.
İ Epanastasi tou Goudi (1909) [Hatıralar, Gudi Devrimi(1909)], Metron, Athina 2005.
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Georgios Vendiris, İ Ellas tu 1910-1920 [1910-1920 tarihleri arası Yunan Tarihi],
Ikaros, Tomos Protos, Athinaı 1931, s. 23.
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Giannis Kordatos, İsagogi is tin İstorian tis Ellinikis Kefalaıokratias [Yunan
Kapitalizm Tarihine Giriş], Epikerotita, Athina 1974, s. 63.
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Thanasis Diamantopoulos, “To politiko kaı koınoniko minima tou Venizelısmou
tis anorthosis” [Venizelos hareketinin canlanmasında politik ve toplumsal mesaj],
Simposio gıa ton Eleftherio Venizelo. Praktika, Athina, Eteria Ellinikou Logotehnikou kaı
Istorikou Arheiou Mouseıo Benaki, 1988, s. 26-28.
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de, Yunanistan’ın Avrupa’daki bloklaşmada kendisine en doğru partneri
seçmesi ile mümkün olabilirdi. Britanya’nın Doğu Akdeniz’de daimi bir
güç olarak kalacağına inanan Venizelos, Yunanistan’ın, hiçbir tereddüde
yer vermeksizin, kendisi gibi denizci bir güç olan Britanya’nın yanında
ekonomik, siyasi ve askeri açıdan “küçük ölçekli ortağı” (minor partner)
olması fikrini savunuyordu.753 Dönemin etkin siyasi lideri Venizelos’un,
iç ve dış siyasette Yunanistan’ı doğru politik açılımlar ile modernleştirme
hamleleri Yunan siyasetinde başat bir rol oynadı. 1844 yılında ilk defa
Yunan Meclisinde Koletis tarafından zikredilen Megali İdea754 ulus ülküsü
artık düş olmaktan çıkmış ve Venizelos’un siyasetiyle parti programına
dönüşmüştü. Böylece “kurtarılmayı bekleyen topraklar” ve “kurtarılmayı
bekleyen kardeşler”755 propagandasıyla Yunan iredentasının ilk ve önemli
safhası I. Balkan Savaşı ile başlatılmış oldu. Balkan Savaşları Yunanistan
için iki anlam taşıyordu. Öncelikle yayılmacı milliyetçiliğin bir tezahürü
olan Megali İdea’yı hayata geçirmek, diğer taraftan kendilerine yakın güç
olarak gördükleri Britanya’nın Doğu Akdeniz politikasını desteklemekti.
Osmanlı Devleti’nin Batı ordusu ile savaşan Yunanistan 19 Ekim
1912’de Alasonya ve Diskata Muharebeleri; 22 Ekim 1912’de Kırkgeçit
ve Lazarat Muharebeleri; 28 Ekim 1912’de Katerin Muharebesi, 29 Ekim
1912 Nalbantköy Muharebesi, 1-2 Kasım 1912’de Yenice Muharebesi ve
2 Kasım 1912’de Karaazmak (Plati) Muharebesi ile Osmanlı ordularına
karşı zafer elde ederek Selanik’e doğru ilerlemesini sürdürdü. Bu
muharebeler sonunda Osmanlı ordusu 500 şehit ve 1000 yaralı756 vererek
753

Giannis Giannoulopoulos, “İ Mikrasiatiki peripetia” [Küçük Asya macerası], Thanos
Veremis (edit), Eleftherios Venizelos, Apo to orama tis Megalis Elladas eksoristos sto Parisi
[Büyük Yunanistan düşünden Paris sürgününe], Tomos [Cilt] B, Athina, Ta Nea, 2011,
s. 67.
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756

Balkan Harbinde Yanya Savunması ve Esat Paşa (Korg. Bülkat), a.g.e., s. 52.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

Makedonya topraklarını yavaş yavaş kaybetti. 9 Kasım 1912’de Selanik’i
herhangi bir mücadele olmadan ele geçiren Yunan ordusu 6 Mart 1913
tarihinde de Yanya’yı da ele geçirerek I. Balkan Savaşından galip olarak
çıktı. Balkan Savaşları sonrasında Yunanistan’ın yüzölçümü 64.786
km2’den 108.606km2’ye çıkmış, 2.666.000 olan nüfusu da 2 kat artarak
4.363.000’e yükselmişti.757 Bu durum Yunanistan için iki kat büyüme ve
güçlenme anlamına geliyordu. Yunan halkı veliaht prens Konstantin’i ve
Başbakan Venizelos’u “Megali İdea” ülküsünün gerçekleştirilmesinde iki
önemli lider olarak görüyordu.
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Çizim 2. Ulusal Düşümüz! başlığıyla Yunanistan’ın Megali İdea hayalini
vurgulayan bu görselde Teselya Ordu komutanı veliaht prens Konstantin
arkasına aldığı Yunan ordusu ile birlikte Zafer tanrısı Niki’nin
önderliğinde Makedonya topraklarına hücum ediyor.

Kaynak:: Skrip, 21.10.1912, Sayı: 6207, s.1.
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Apostolos V. Vakalopoulos, Nea Elliniki İstoria, 1204-1985 [Çağdaş Yunan Tarihi,
1204-1985], Vanias, Thessaloniki 1987, s. 350.
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I. Balkan Savaşı’nda Yunanistan’da Müslüman Ekalliyet
Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan hâkimiyetine geçen Balkan
topraklarında yaşayan Müslümanlar yapılan antlaşma hükümlerine
aykırı olarak idaresi altına girdikleri yeni devletlerin hükümet ve halkları
tarafından çeşitli baskılara uğramış ve bu topraklardan tüm mal ve
mülklerini bırakarak Osmanlı Devleti’ne göç etmek zorunda bırakılmıştı.758
Elbette ki Balkan coğrafyasındaki bu göç hareketleri 1912 Balkan Savaşları
ile başlamamış, öncesinde de Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarını
kaybettiği her seferinde bu bölgelerden yeni göç dalgaları oluşmuştu.759
Balkan Harbi sırasında yaşanan zulümler dönemin görgü tanıklıklarının
hatıralarında acıyı ve vahşeti yeterince göz önüne sermekteydi:
“İstasyonda durum korkunç. Herkes kaçıyor, çoluk
çocuklarıyla birlikte manda arabalarıyla uzun kafileler hat boyunca
veya aşağıya Tekirdağ’a doğru gidiyorlar. Köyleri yakılmış… Yersiz
yurtsuz yollara düşüp kargaşayı daha da arttırıyorlar. Fecaat ve
sefalet var her yanda; çocuklar yarı çıplak, kadınlar yalınayak
çamurda yürüyor. Bazı subay ve erat vahşiler gibi davranıyor,
ellerinde tabanca ile istediklerini zorla yaptırıyorlar.”760
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Balkan Savaşları Makedonya topraklarında Müslümanlığı yok etme
çabası ve Müslüman nüfusa karşı yapılmış bir Haçlı seferiydi.761 Balkan

Savaşları sırasında yapılan katliamlar, o yıllarda, ırk harpleri denilen
türdendi ve amaç Balkanlardan Türk izini silmekti.762 Müslüman halk için
tek kurtuluş yolu ise Osmanlı Devleti topraklarına kaçmaktı. I. Balkan
Savaşı sırasında Yunan komitacıların Müslüman halka yaptığı baskı ve
758

Balkan Savaşları sonunda Yunanistan ve Bulgaristan ile imzalanan antlaşmalarda
Müslüman azınlığı koruma hakları ile ilgili detaylı bir çalışma için bkz: Stephanos
Katsikas, “Millets in Nation-States: The Case of Greek and Bulgarian Muslims, 19121923”, Nationalities Papers, vol. XXXVII/2, 2009, s. 177-201.
759

Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Timaş Yay., İstanbul 2010, s. 151-160.
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G.V. Hochwachter, Balkan Savaşı Günlüğü Türklerle Cephede, Türkiye İş Bankası Kültür
yay., İstanbul 2007, s. 29.
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Kostopoulos, age., s. 35.

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (18211922), TTK Yay., Ankara 2014, s. 147, 160.
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zulümlerden763 cinayet ve yağmalardan764 cefa çekmemiş tek bir Türk köyü
kalmamıştı. Bazı Türk köylerinde erkekler kitle halinde katledilmiş, ırza
geçme vakaları yaşanmış ve pek çok ev talan edilmişti.765 7 Şubat 1913
tarihli Macar gazetesi Anap, Makedonya’da 100.000 Müslüman’ın kılıçtan
geçirilerek öldürüldüğünü belirtmekteydi.766 Müslüman köylerin çoğu
yağmalanmış, yakılmış, camiler yıkılmıştı.767 Sırp, Bulgar ve Yunan çeteler
Müslümanları camilere, samanlıklara, kahvehanelere doldurup diri diri
yakmıştı. Öyle ki Balkan Savaşları sırasında Teselya Ordu Komutanı olan
prens Konstantin, kuzeni Paola’ya yazdığı 3 Kasım 1912 tarihli mektubunda
Yunan ordusunun mezaliminden şu sözlerle bahsediyordu: “Yanniça’ya
hücum saldırısıyla girdiğimizde neler olduğunu tahmin edersin sanırım. Ya da bence
tahmin bile edemezsin. Ben dahi sana bunu tarif edemem. Abartılı boyutta korkunçtu
olaylar…”768 Yunan orduları Makedonya’daki diğer bölgelerde de hınç ve öfke
ile dolu benzer vakalar gerçekleştirmişti. Lev Troçki de “Balkan Savaşları”
adlı kitabında Yunanların nereden geçtilerse ateş kasırgası gibi geçtiğinden
bahsetmekteydi. Yunanlar da aynı Bulgarlar gibi her şeyi yerle bir etmiş,
evlerin yanında camileri de yakmış ve yıkmıştı.769 Batılı gözlemcilere göre
Balkan Harbinde 200.000’in üzerinde Müslüman öldürülmüştü.770
I. Balkan Savaşı, sadece askeri kuvvetlerin birbiriyle karşılıklı savaşı
değil aynı zamanda Hıristiyan ve Müslüman nüfusun da birbiriyle çatıştığı
bir savaştı. Balkan Savaşlarından sonra Makedonya topraklarının Yunanistan’a
763

Balkanlarda Müslümanlara yapılan zulümler bilhassa Balkan Savaşları sırasında
çok daha şiddetli bir hal almıştı. İskeçe’de 3000, Siroz’da 20.000 Müslüman, Bulgarlar
tarafından katledildi. Savaş sırasında yakalanan Bulgar esirlerinin birçoğunun cebinde
küpe ve yüzüklerle süslü kadın kulak ve parmakları bulunmuş, Bulgar ordusu
Edirne’den çıkmadan önce de zorla evlere girip tecavüzler gerçekleştirmişti. Yunanlar,
Selanik’e bağlı pek çok köyü yakmış ve şehirdeki bütün Türk gazetelerin basılmasını da
yasaklamıştı. Halaçoğlu, age., s. 48-55.
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geçmesi ile yeni bir süreç başlamış ve Osmanlı hâkimiyetinin sona erdiğini
anlayan bir grup Hıristiyan, Müslüman varlığını yok etmeye yönelik eylemlerde
bulunmuştu. Batı’ya entegre olma çabası içinde olan Yunanistan, eski ve mazi
olarak gördüğü Osmanlı mimarisini yok etme çabasına girmiş, pek çok cami,
bedesten, mezar ve mahalleler yakılıp yıkılmıştı. I. Balkan Savaşı’nda bir diğer
önemli sorun da Hıristiyan halkın Müslüman komşularına karşı olumsuz
tavır ve hareketler içerisine girmesiydi. Hıristiyanların bazıları izinsizce
Müslümanların evlerine ya da mağazalarına giriyor, Müslüman mahallelerini
ateşe veriyordu. Öyle ki İngiltere’nin Manastır konsolos yardımcısı, İngiliz Dış
işlerine gönderdiği yazılı raporda Manastır’da bulunan Müslüman mahalle ve
köylerinin %80’ine yakınının yakıldığını bildirmişti.771 Yine o dönem veliaht
prens Konstantin de Doğu Makedonya ve Trakya’da (Drama, Dedeağaç, Edirne)
Yunanların Bulgarlarla işbirliği içinde Müslüman köylerini yağmaladığını ifade
etmişti. Camiler ya kiliseye ya da cephanelik, kahvehane, kabare gibi inanca
küfre varan mekânlara dönüştürülüyordu. Hıristiyanların bazıları cami içinde
içki içip müzikli eğlence düzenliyor, bu durum da Müslüman ile Hıristiyan
halk arasında büyük kavgaların çıkmasına neden oluyordu. Yine Müslüman
mezarlıkları içinde hayvanların otlatılması, tuvalet olarak kullanılması, ezan
okuyan müezzinin sarığının çıkarılması gibi hadiseler de yaşanmaktaydı.772
Tüm bu baskı ve zulüm altında Balkan Savaşları sonunda yaklaşık 300.000
Müslüman Balkanlardan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.773 Bu sayının
122.665’i sadece Yunanistan’dan göçen Müslümanlardan oluşuyordu.774

I. Balkan Savaşı Sonunda Yunanistan’da Esir Düşen Askerler
Balkan Savaşları’nda bir diğer önemli konu da Yunanistan’da
esir düşen Türk askerleriydi. Yunan ordusu I. Balkan Savaşı sırasında
Sarantoporon, Alasonya, Yanniça (Yenice-i Vardar) ve Preveza’yı ele
geçirdikten sonra pek çok Türk askerini de esir almıştı. Preveza’da 450
771

Gklavinas, age., s. 299.

772

age., s. 312-313.
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Arnold Joseph Toynbee, Türkiye’de ve Yunanistan’da Batı Meselesi, Yeditepe Yay.,
İstanbul 2007, s. 161.
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age., s. 161.
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Türk esir Yunan ordusu tarafından ele geçirildi. Preveza’da ele geçirilen
esirler gemiyle Lefkada’ya nakledildi.775 Epir Ordu Komutanı Sabuncakis
tarafından Atina’ya gönderilen telgrafta de Preveza’da 58’i subay, 660’ı er
ve 150’si Arnavut isyancı olmak üzere toplam 810 esirin yakalandığı ifade
edilmekteydi.776 Esirlerin büyük çoğunluğu Ege Adalarında esir düşen
askerlerden oluşuyordu.777 Örneğin Ekim 1912 tarihli Skrip gazetesinin
haberinde aralarında 3 subayın da bulunduğu 80 Türk esir Limni adasında
Yunan ordusu tarafından esir alınmış ve “Pinios” gemisiyle Pire’ye sevk
edilmişlerdi.778 Yine aynı gazetenin ilerleyen nüshalarında Limni’de 4’ü
subay 60 Türk esirin daha Pire’ye naklinin sağlandığı ifade edilmekteydi.779
7 Ekim 1912’de (20 Ekim 1912)780 Alasonya’da ilk etapta 49 Türk
asker esir düşmüş ve bu askerler önce Larisa’ya buradan da trenle Atina’ya
götürülmüşlerdi.781 Daha sonra Alasonya’da esir düşen 540 Türk asker
ise ilk başta tren ile Atina’da bulunan Ruf esir kampına782 daha sonra
Pire limanından hareketle Nafplion’daki Burci (Kasteli) ve Akronavplio
kalelerine sevk edilmişlerdi.783 Tirnavo ve Alasonya’da toplam 1100
775

Skrip, 22.10.1912, S 6208, s. 3.
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Skrip, 23.10.1912, S 6209, s. 4.
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Yunan donanmasının boğaz üzerinde egemenlik kurma çabası özellikle adalarda
üstünlük kurma ve adaları ele geçirme stratejisine dayanmaktaydı. Bu kapsamda
öncelikle boğaza yakın adalardan Bozcaada’yı bir muhrip üssü̈ haline getirerek buradan
ikmal yapma yoluna gitmişti. Bölgenin kontrolünü̈ tam olarak ele geçirme hedefinde
olan Yunan donanması sırası ile Limni, İmroz, Semadirek, Midilli, Sakız Adaları’nın
işgali için kara ordusu ile işbirliğine başladı. Bu işgaller sırasında Yunan donanması
Midilli ve Sakız Adaları hariç̧ ciddi bir mukavemetle karşılaşmadı. Hüsnü Özlü, “Arşiv
Belgeleri ışığında Balkan Savaşlarında Ege Adaları’nın İşgal Süreci”, Çağdaş Türkiye
Tarihi Araştırmaları Dergisi, C XII, S 25, Güz 2012, s. 13.
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Yunanistan’ın 1 Mart 1923 tarihine kadar Gregoryan takvimine göre on üç gün geride
bulunan İulianos takvimini kullandığı için belgeler üzerindeki tarihlerde farklılıklar
söz konusudur. Yunan arşiv belgeleri üzerinde kayıtlı tarihler on üç gün sonrası olarak
düşünülmelidir. Yunan kaynaklarından alınan bilgilerdeki tarihler belgenin orijinal hali
bozulmadan verilmiş ancak yanlarına Gregoryan takvimine uygun olan tarih de not
düşülmüştür.
781

Embros, 12.10.1912, S 5740, s. 2.

782

Embros, 19.10.1912, S 5747, s. 4.

783

Embros, 12.10.1912, S 5740, s. 2.

421

Esra ÖZSÜER

422

Türk esirden, 18’i subay, 52’si Osmanlı ordusundaki Hristiyan erlerdi ve
nakilleri Atina’ya yapılmıştı.784 Atina’da bulunan Pire esirlerin ilk olarak
toplandığı ve Yunanistan’daki çeşitli bölgelere dağıtıldığı merkez olması
sebebiyle limanda çok sayıda esir yığılmaları oluşmuş ve esirlerin nakli için
kullanılacak gemilerin yetersizliğinden ötürü buradaki Türk esirler Pire
limanında uzun süre bekletilmişlerdi.785 Epir bölgesinde ilk Türk esirler
Balkan Savaşlarının başları sayılan Ekim 1912 tarihinde Yunan ordusu
tarafından ele geçirilmişti. 12 Ekim 1912 (25 Ekim 1912) tarihinde Yunan
kaynaklarınca Kiafa savaşı olarak bilinen Yanya’daki askeri mücadelede
aralarında 2 Rum askerinin de bulunduğu toplam 12 asker Yunan ordusuna
esir düşmüş ve ele geçirilen esirler daha sonra Patra’ya gönderilmişti.786
Yine daha sonraki süreçte Yunan ordusuna esir düşen 32 Türk askeri
Patra’ya getirilmiş, 787 sonrasında esir düşen 58’i subay, 600’ü er ve geri
kalanı Arnavut asıllı Türklerden oluşan toplam 810 Türk esiri de “Trakya”
adlı buharlı gemiyle önce Patra’ya788 buradan da Korfu adasına götürülerek
kalelere hapsedilmişlerdi.789 Arkadya Valisi tarafından gönderilen telgrafta
da 1500 Türk esirin Tripoliçe’ye geldiği bilgisi yer almaktaydı.790

Selanik’in Yunanistan’a Teslimi ve Esirler
Yunanistan’daki Türk esirlerin büyük çoğunluğu 8 Kasım 1912
tarihinde Selanik’in Yunan makamlarına tesliminden sonra gerçekleşti.
Alasonya, Kırkgeçit, Lazarat ve Yanniça muharebelerini kazanan Yunan
784
785

Skrip, 17.10.1912, S 6203, s. 2.

Sfaira Gazetesinin “Esirlerin Gurbeti” haber başlıklı yazısında Makedonya’dan Pire
limanına gelen binlerce esire Pire halkının son derece nazik davrandığı ve hiçbir suretle
limana gelen esirlere sözlü tacizde bulunmadığı ifade edilmektedir. Pire halkının
esirleri sessizlik ve saygı içinde karşılamasını bir erdem olarak tanımlayan gazete
bu durumun sadece esirlerin ilk durağı olan Pire limanında değil aynı zamanda tüm
Yunanistan’da da geçerli olduğunu belirtmesi söz konusu haberin propaganda amaçlı
bir haber anlayışıyla yazıldığını ortaya koymaktadır. Sfaira, 27.02.1913, S 9337, s. 3.
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ordusu, Selanik’in ele geçirilmesi hususunda önemli bir adım atmıştı.
Özellikle Yenice-Vardar mağlubiyetinden sonra, Türk birlikleri çözülmüş
ve geri çekilme harekâtı kısa sürede düzensizliğe dönüşerek Türk ordusu
tarafından alınan hiçbir savunma sonuç vermemişti. 7 Kasım 1912
tarihinde Kolordu’dan tümenlere gelen emir doğrultusunda Selanik
Merkez Komutanı Şefik Bey ile birlikte büyük devlet konsoloslarından
oluşan bir heyet Yunan komutanlık karargahında Selanik’in teslimi
ile ilgili görüşmelere başlamış ve bu görüşmelerde Selanik’teki Türk
kuvvetlerinin teslim olması kabul edilmişti. Ancak 5 Kasım 1912’de
Pirlepe’yi işgal eden Sırpların Vardar boyundan Selanik’e doğru ilerlemesi
ve yine 6 Kasım 1912’de Serez’i alan Bulgarların da Selanik’e doğru
ordularını yönlendirmesi Bulgar ve Sırp kuvvetlerinin Yunan Ordusundan
önce Selanik’e girmeleri tehlikesini oluşturmuş ve telaşa kapılan Yunan
ordu temsilcileri Türk ordu temsilcileriyle yaptıkları görüşmeleri
sonuçlandırma kararı almıştı. 8 Kasım 1912 tarihinde yapılan görüşmeler
sonucunda Osmanlı Ordu Komutanı Hasan Tahsin ve Yunan Delegeler
Dusmanis ve Metaksas arasında imzalanan protokol ile; Selanik’in ve
Türk birliklerinin düşmana teslim edilmesi, Osmanlı subayları ve erlerinin
savaş esiri sayılmaması, Osmanlı subaylarının kılıçlarını muhafaza
edebilmesi, polis ve jandarmanın silahlarını taşıyabilmesi kararı alındı.
Ancak söz konusu protokol metninde yer alan çoğu madde gibi bu kararlar
da kağıt üstünde kaldı ve uygulanmadı. İlk defa Yunan ordusu 470 yıl
Osmanlı hakimiyeti altında bulunan Selanik’e 9 Kasım 1912 tarihinde
tek bir kurşun dahi atmadan girmişti.791 26.000 Osmanlı askeri tamamen
teslim olmuştu ve peyderpey silahsızlandırılıp Yunan esaretine geçti.792
Genelkurmay ATESE arşiv kayıtlarındaki bilgiye göre Selanik’te esir
düşen Türk askerinin 25.000’i er, 1000’i subaydı.793 Selanik’te esir düşen
Türk esir subayları protokol gereği silahlarını üzerlerinde taşıyabilecekti
ancak Osmanlı askerlerinin silahları, kendileri tarafından toplanacak ve
bir depoya konularak, Yunan ordusunun sorumluluğu altında korunacaktı.
791
792

Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, Sander Yay., İstanbul 1975, s. 402.

Richard C. Hall, Balkan Savaşları 1912-1913. I. Dünya Savaşı’nın Provası, Homer
Kitabevi, İstanbul 2003, s. 82.
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Oysa Osmanlı askerleri teslim şartlarına rağmen Yunan askerleri ve hatta
Rum halkı tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldı. Selanik jandarma
komutanı Fransız Albay Foulon’un bir raporunda 2000 jandarmanın
harp esiri sayılmadığı, silahlarının alınmadığı ancak üzerlerindeki bütün
değerli eşyaların soyulduğu belirtiliyordu.794 Yunan ordusuna esir düşen
askerlerin çoğu aç ve bitap, elbiseleri de lime lime olmuş bir haldeydi. Çok
sayıda esir açlıktan ölmüştü ya da Yunan subayların süngüsüyle acımasızca
öldürülmüştü.795 Yunanların beslemeyi taahhüt ettikleri silahtan tecrit
edilmiş̧ Osmanlı erlerinden bazıları ise yollarda dilenecek kadar açlıklarını
haykırıyordu.796

424

Selanik’te esir düşen askerler peyderpey Halkidikya’ya veya adalara
götürüldü. Yüksek rütbeli subaylar ise Atina’ya gönderildi. Teslim şartları
gereği 2000’den fazla Türk jandarması Kuşadası yoluyla Türkiye’ye
iade edildi.797 Esirlerin bir kısmı önce Selanik’e yakın Karaburnu’na
götürüldü. Buradan da Güney Yunanistan’ın çeşitli irili ufaklı yerleşim
yerlerine dağıtıldı. 8 Kasım 1912 (21 Kasım 1912) tarihinde 4000 Türk
esir “Aristidis”, “Nilos”, “Kalimpso”, “Anast. Koreneos” adlı dört Yunan
gemisiyle Selanik’ten Pire limanına getirildi.798 Patris Athinon gazetesinin
verdiği bilgiye göre de Selanik’te Yunan ordusu tarafından ele geçirilen
6000 Türk esirin, 4 gemi ve “Thenistoklis”, “Patris” adı verilen 2
transatlantik ile Pire’ye nakilleri sağlanacaktı.799

Yanya’nın Düşmesi ve Esirler
Ekim 1912 tarihinde Yunan orduları tarafından kuşatılan Yanya,
bütün müstahkem mevkilerin teker teker düşmesiyle 6 Mart 1913
tarihinde Yunan ordusuna teslim oldu. Böylece I. Balkan Savaşı sırasında
Epir bölgesinde de çok sayıda Türk askeri esir düştü. Özellikle kuşatma
794
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öncesinde Türk ordusundaki askerler açlık ve hastalıkla mücadele
halindeydi. Kuşatma uzadıkça yiyecek stokları tükenmiş felaket
başlamıştı. 10 Aralık’ta İtalyan vapuruyla Yanya Kolordusuna gönderilen
3000 çuval un Yunanların eline geçmişti. Şehirde her geçen gün açlıktan
ölenlerin sayısı arttığı gibi hayvanlar da arpa ve buğday yerine sadece
otla beslenebiliyordu.800 Atina’da çıkan Patris gazetesinin haberinde de
Yanya savunması sırasındaki Türk ordusunun içinde bulunduğu genel
durum hakkında şu bilgilere yer verilmekteydi: “26 Aralık (10 Mart)
günü Bizani’de Yunan askerleri tarafından ele geçirilen yaralı Türk esiri Atina’da
bulunan Evangelismos Hastanesine sevk edildi. Türk esirin Epir’de bulunan Türk
ordusu ile ilgili verdiği bilgi ise oldukça kayda değer. Bu Türk esirin verdiği bilgi eğer
doğruysa Türk ordusunun savaş gereçleri günden güne azalmakta ve Türk askerleri
de açlıkla mücadele etmektedir. İki askere iki günde bir sadece bir adet kuru peksimet
verilmekte ve her asker günde sadece çeyrek peksimet ile öğünlerini geçirebilmektedir.
Açlık içinde olan askerlerin büyük çoğunluğu atlar için hazırlanmış arpaları
çalıp bunları kaynatarak çiğnemeden yutmaktadır.”801 Epir’de bulunan Türk
ordusu kuşatmadan dolayı oldukça büyük sıkıntı içindeydi. Yanya’nın
engebeli coğrafyası sebebiyle yeterli su ikmali bölgeye sağlanamıyor,
açlık ve susuzluk dışında askerler temizlik için de gereken suyu bulmakta
zorlanıyordu. Soğuk kış şartları nedeniyle pek çok Türk askeri donarak ya
da hastalıktan hayatını kaybetmişti. 23 Ekim 1912 - 2 Mart 1913 tarihleri
arasında donma yüzünden ölen Osmanlı askerlerinin sayısı 181 olarak
rapor edilmişti.802 Öyle ki sert kış şartları Yunan ordusu için de büyük
sıkıntı yaratmış, Andonyan’ın verdiği bilgiye göre soğuktan ayağı donan
800 Yunan askerinin çoğunun ayağı kesilmişti.803 Nitekim Mirliva Emin
Paşa’nın Yanya Kuşatması adlı eserinde de Yanya Kolordusunun kuvvet
durumu ile ilgili ifade ettiği sözler acı tabloyu gözler önüne seriyordu:
“Türk evlatlarından oluşan bir kısım kuvvet, Sırp sınırından
alınarak Yanya’ya doğru yola çıkarıldı. Bunların Yanya müdafaasına
800

Oya Dağlar Macar, Balkan Savaşlarında Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri, Libra
Yay., İstanbul 2009, s. 182.
801

Patris Athinon, 09.01.1913, S 6843, s. 2.

802

Dağlar Macar, age., s. 185.

803

Andonyan, age., s. 441
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yetişmeleri de ayrı bir dramdı. Bu Türk evlatları, Sırp sınırından
yürüye yürüye, takatten düşerek, neredeyse bir deri bir kemik
olmuş, tanınmayacak halde Yanya’ya vardılar. Yolda hiçbir kapıdan
bir dilim ekmek bile almadan Allah’ın bitirdiği otları yiye yiye
Yanya’nın imdadına koştular…”804
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6 Mart 1913 tarihinde Yanya Kolordu Komutanı Esat Paşa
komutasındaki Türk ordusu yiyecek kıtlığı ve silah yokluğu gibi zor şartlar
altında Yunan ordusu karşısında daha fazla direnç gösteremedi. Yanya
şehrinin düşmesinden hemen sonra da Yunan ordusu tarafından Türk
askerleri esir alındı. Yunan kaynaklarının verdiği bilgiye göre Yanya’da
30.000 Türk askeri Yunan ordusuna esir düşmüştü.805 Bu rakam Türk
kaynaklarında ise 33.000 olarak gösterilmekteydi. Aynı zamanda Esat
Paşa ve dört general de Yunan ordusu tarafından esir alındı. Yanya’da
ele geçirilen Türk esirlerin 800’i subay, 6000’i de hasta ve yaralı erlerden
oluşmaktaydı.806 Yanya’nın teslimine kadar kolorduya bağlı hastanelere
yatırılan hasta ve yaralı sayısı 25.785 idi. Bunların 11.033’ü taburcu
edilmiş, 8.055’i hayatını kaybetmiş, kalanı da Yanya’nın tesliminden
sonra Yunanlara hasta halde esir düşmüştü.807 Yunan gazetesi Sfaira’nın
haberinde Yanya Kalesinin Yunan Ordusu tarafından ele geçirilmesi ile
Yunanistan’da toplamda 70.000 gibi rekor bir sayıda Türk esirin olduğu
yazmaktaydı.808 Yanya’da esir düşen Türk askerleri ilk olarak, daha önce
Selanik’te esir düşen Türk askerleri gibi, Güney Yunanistan’da bulunan
esir kamplarına götürülmüştü. Yanya’dan “Angeliki” ve “Urana” adlı
gemilerle Pire limanına sevk edilen esir subaylar buradan kara yoluyla
Preveza’ya daha sonra da gemilerle Yunanistan’ın farklı bölgelerine sevk
edildiler.809 Pire’ye getirilen 25 esir subay önce Lamia’ya buradan da Larisa
şehrine gönderildi. Hasta olan 25 esir subay ise doğrudan doğruya Atina’da
804

Balkan Harbinde Yanya Savunması ve Esat Paşa (Korg. Bülkat), age., s. 32.

805

Sfaira, 20.02.1912, S 9332, s. 4.

806

Andonyan, age., s. 441.

807

Dağlar Macar, age., s. 185.

808

Sfaira, 20.02.1912, Sayı: 9332, s. 4. Aram Andonyan Yunanistan’da esir düşen Türk
askerlerinin sayısını toplam 80.000 olarak vermektedir. Andonyan, a.g.e., s. 441.
809

Sfaira, 27.02.1913, S 9337, s. 3.
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bulunan askeri hastaneye yatırıldı.810 Tüm Yunanistan’da günden güne
artan esir sayısı bilhassa Atina’da halk kulislerinde tedirginlik yaratmış ve
Yunan Devletinin bu kadar çok sayıdaki esiri nasıl istihdam edeceği sorusu
dönemin önemli problemi olarak kabul görmüştü.811 Resmi tebliğe göre
Yunanistan’da esir düşen 50.000 Türk askeri Yunan devletine 5.000.000
Fransız frangına mal olmuş bu da Yunan Devleti’ne büyük bir ekonomik
külfet getirmişti.812 Böylesi bir durum o dönem Yunanistan’ın altından
kalkabilecek bir yük değildi. Yakın zamanda yapılan tahmine göre I. Balkan
Savaşı Yunanistan’a 467.000.000 franga mal olmuştu.813
10 Mart 1913 tarihinden itibaren Yunan kaynaklarının verdiği bilgiye
göre 5700 Türk esir Preveza’dan belirlenmiş limanlara gönderilmeye
başlandı. Korint’ten 1400 esir Tripoliçe’ye, Kryoneri’den 1200 esir
Misolongi’ye, Pirgos’tan 100 esir Katakolo’ya gönderildi. Yine 500 esir
Lefkada’ya, 400 esir Navpakto’ya, 200 esir İthaki’ye, 200 esir Zakinthos’a,
1000 esir Pilos’a, 300 esir Kalama’ya ve 400 esir de Monemvasia’ya sevk
edildiler. Bunların dışında 350 Türk subay esir Yanya’dan Preveza’ya
getirilmiş buradan da Atina’ya kamyonlarla gönderilmişti.814

Esir Kampları ve Sevkiyatlar
Esirlerin Yunanistan’daki nakilleri genellikle ekonomik ve hızlı
olması sebebiyle gemilerle ya da buharlı gemilerle sağlanıyordu. Ancak
sahil ve limandan uzak kentler için tren, araba ve kamyon gibi vasıtalardan
yararlanılarak kara yoluyla da esir sevkiyatları yapılmaktaydı. Yunan
makamlarınca sevkiyatın daha çok deniz yoluyla tercih edilmesindeki
temel neden esirlerin firar etmesini engelleyecek güvenlikte olmasıydı.
Yunan kaynaklarınca verilen bilgiler ışığında Atina’da 6, Peleponez’de
14, Teselya’da 3, Eğriboz’da 2, İyonya adalarında 8 olmak üzere toplam
810

Skrip, 29.02.1913, S 6334, s. 6.

811

Embros, 10.11.1912, S 5769, s. 1.

812

Andonyan, age., s. 441.

813

Hall, age., s. 184.

814

Neologos Patron, 01.03.1913, S 6888, s. 2; 03.01.1913, S 6390, s. 2; 04.01.1913,
S 6391, s. 3.
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33 esir kampı bulunuyordu.815 Yunanistan’ın çeşitli bölgelerine esirlerin
yerleştirilmesinde deniz yolu tercih edildiğinden esir kampları ekseriyetle
ya kıyı ya da liman şehirleri olarak belirlenmişti. Örneğin esir kampları
ya Zakinthos, İthaki, Korfu, Lefkada, Makroniso, Kefalonya, Poros gibi
sahil bölgelerinde ya Egeo, Edipso, Volos, Kalamata, Korint, Kiparissia,
Lutraki, Misolongi, Monemvasia, Navpakto, Nafplio, Patra, Pilos,
Stilida, Trikeri, Halkida gibi denize yakın bölgelerde ya Lamia, Pirgos,
Gargalianos, Amaliada, Argos gibi limana yakın bölgelerde ya da Agrinio,
Kardiça, Tripoliçe gibi denizle hiçbir bağlantısı olmayan iç bölgelerde
bulunmaktaydı. Erler ve düşük rütbeli esir askerler bu bölgelerdeki
kamplarda ya çadırlar içinde ya da kullanılmayan boş fabrika, okul,
depo gibi alanlarda barındırılıyordu. Üst rütbeli Türk esir subayların
bazıları Atina’da Paleo Faliro semtindeki “Akteon” oteli ile birlikte
Kifisia semtindeki çeşitli otellere yerleştirilmişlerdi.816 I. Balkan Savaşı
sırasında esir düşen Esat Paşa da kara yoluyla Atina’nın Kifisia semtine
gönderilmişti.817 Yunan kaynaklarının verdiği bilgiye göre Tripoliçe’de
esir tutulan üst rütbeli subaylara ise Yunan makamları şehir içinde
serbest dolaşma hakkı sağlamıştı ve istediklerinde rahatlıkla şehirdeki
kahvehanelerde oturabilirlerdi.818

Esirlerin Sağlık Sorunları
31 Mart 1913 tarihinde hazırlanan ilk verilere göre Yunanistan’da
esir düşenlerin sayısı 80.000 kişi olarak görülmekteydi. Ancak gerek
sağlıksız yaşam koşullarından, gerek açlık ve salgın hastalıklardan gerekse
Yunan mezalimi ile hayatını kaybedenlerden dolayı 2 Temmuz 1913

tarihinde tutulan kayıtlarda esir sayısı 50.000’e düşmüştü.819 14 Kasım
815

Alekos Raptis, “İ Turki exmaloti polemu sta Ioanninato 1912-1913”, İpirotikos Agon,
http://www.agon.gr/news/160/ARTICLE/28875/2015-02-21.html (15.03.2017).
816

Georgios Zaharopoulos, “Turki ehmaloti tu A Valkaniku polemu stin Tripoli” [I.
Balkan Savaşı’nda Tripoliçe’deki Türk esirler], IV. Topiko Sinedrio Arkadikon Spudon,
Tripoli-Dimitcana, 1-3 Noemvriu 2013, s. 4.
817
818
819

Raptis, agm.

Skrip, 20.11.1912, S 6237, s. 6.

Nebahat Arslan Oran Arslan-Fadimana Fidan, “Balkan Savaşları Sonrasında
Yunanistan’da Kalan Türk Esirler Meselesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2 (Kış
2012), s. 256.
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1913 tarihinde tutulan kayda göre Yunanistan’daki tüm esir kamplarında
1.448’i subay, 5.357’si alt rütbeli subay, 33.548’i er, 43’ü polis, 1 mutasarrıf
olmak üzere toplam 40.384 asker esir bulunmaktaydı.820 Yunanistan’da esir

düşen Türk askerlerinin hayat şartları oldukça kötü durumda olduğu için

pek çoğu bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybetmişti. Örneğin Tripoliçe’de
bulunan 4.500 Türk esirinden ağır yaşam koşulları sonucunda sadece 1550

kişi sağ kalabilmişti.821 Esirlerin büyük çoğunluğu savaşın seyir ettiği

yıllarda yoğun kar ve yağmur gibi sert kış şartlarından822 ötürü solunum
yolu enfeksiyonlarından dolayı hayatını kaybetti. Öte yandan hijyen

şartlarının olumsuz olması, temiz içme suyu ve pis atık suları konusunda
Yunanistan’ın o dönem yetersiz alt yapısı esirler arasındaki salgın hastalık

riskini arttırmış ve bulaşıcı hastalıkların hızlıca yayılmasına da olanak
sağlamıştı. Esirler arasında en yaygın ölümler ishal, kolera, bünye zayıflığı,
kangren, bronşit, zatürre, sıtma, tüberküloz, romatizma yüksek ateş ve

tifodan kaynaklanıyordu. Hatta öyle ki söz konusu bulaşıcı hastalıklar
sadece esir kamplarında değil aynı zamanda tüm Yunanistan’da etkin bir

biçimde hayatı tehdit ediyordu. Aralık 1912 yılında Kastorya’da ateşli tifo
salgını ve aynı bölgede bir ay sonra menenjit görüldüğü Yunan kaynakları

tarafından kaydedilmişti. Yine Yanya kuşatması esnasında Yunan Ordusu
da dizanteri, tifo ve kolera gibi hastalılardan büyük oranda etkilenmişti.
Bu nedenden ötürü Yunanistan’da kolera ile mücadele için özel hastaneler

kurulmuş, bunlar belli sayıda çadır ve yataklarla, taşınabilir mikrobiyoloji

laboratuvarlarıyla ve dezenfektasyon makineleriyle donatılmışlardı.823

1913 Şubatında dönemin Rus Başkonsolosu Nikolay Petroviç Sçelkunof
tarafından Yanya’da kayda geçilen bir başka bilgiye göre Türk ordusundan

her gün 100 kişi dizanteri ve zatürreden ölmekteydi. Bilhassa Yanya

kuşatması sırasında Türk askerinin günde 70 gram ekmek ile beslendiği

ve bu nedenle pek çoğunun açlık ve halsizlik gibi nedenlerle hayatını
820

Arslan-Fidan, agm., s. 256.
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Zaharopoulos, agm., s. 9.
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Embros, 10.11.1912, S 5769, s. 1.

823

Nilüfer Erdem, “Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları”,
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 52, Güz 2013, s. 807.
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kaybettiği bilgisi bulunuyordu.824 Esirler arasında en fazla ölümler Mart
ve Nisan 1913 yılında gerçekleşti. Özellikle esir sayılarının artması ile
birlikte birbirleriyle yakın temas içine girmek zorunda kalan askerler

arasında bulaşıcı hastalıkların yayılması hızlanmış ve soğuk kış şartları
da bu dönemdeki ölümleri doğrudan doğruya etkilemişti. Esir Türk
askerlerinin Tripoliçe’den Patra’ya taşınması esnasında pek çok kişi tifodan
hayatını kaybetmiş ve esirlerle temas eden bazı Yunan askerleri de aynı

bulaşıcı hastalığa yakalanarak ölmüştü.825 Neologos Gazetesinin haberine
göre tifo virüsü Patra’da esirlerle alışveriş halinde olan pek çok mağaza

sahibini de etkilemiş ve şehirde Yunan doktorlar tarafından acil önlemler
alınarak hastalığın daha fazla yayılması engellenmeye çalışılmıştı.826 Yine
Zakinthos, Egeo, Tripoliçe gibi Türk esir kamplarının bulunduğu pek çok

bölgede de tifo virüsü ölümlere sebebiyet vermişti.827 20-29 yaş aralığındaki

esirlerde istatistiksel verilere göre ölüm oranı daha fazlaydı (%61.03).828
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Bunun nedeni o dönem orduda bulunan askerlerin büyük çoğunluğunun
bu yaş aralığında olmasıydı. Ancak genel olarak esirler arasındaki ölüm

oranları 20 ile 58 yaşları arasında değişmekteydi. Ölen esirler kendi İslami
defin kurallarına göre İmamlar tarafından Yunanistan’da toplu mezarlara

defnedilmişti. Bu mezarlardan biri hala Atina Pire’ye bağlı Kokkinia
semtinde bulunan askeri Müslüman mezarlığıdır.

Esirlere Yapılan Sıhhi Yardımlar: Hilal-i Ahmer ve Kızıl Haç
Devletlerarası hukuksal ilişkiler ekonomik ve teknolojik devrimle
gelişerek savaşların doğurduğu yıkımın önlenmesi ya da etkilerinin aza
indirgenmesi zaruretini doğurdu. Devletler arasındaki anlaşmazlıkların
barışçıl yollar çözümlenmesi için uzlaşı amaçlı hakemlikler oluşturuldu.
824

Dimitri Lule, “To rosiko proksenio ton İoanninon ke i apeleftherosi tis polis”
[Yanya’daki Rus Konsolosluğu ve şehrin bağımsızlığı], İpirotiko İmerologio, Yannina
1990, s.103-116.
825

Neologos Patron, 10.05.1913, S 6663, s. 3.
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Neologos Patron, 10.05.1913, S 6663, s. 3.
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Neologos Patron, 17.05.1913, S 6664, s. 1.
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Zaharopoulos, agm., s. 17.
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Bu amaca paralel olarak 22 Ağustos 1864 tarihinde savaşta hasta ve
yaralıların durumlarının iyileştirilmesi amacıyla on iki Avrupa Devleti
tarafından Cenevre Protokolü imzalandı. 18 Mayıs-28 Temmuz 1899
tarihleri arasında Osmanlı ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu yirmi
altı devlet I. Lahey Barış Konferansında savaştaki yaralılara ve hastalar ile
ilgili bildiri ve sözleşmelerde yer alan kararlar imzaladı. Ancak bu zorunlu
olmayan kararların imzacı devletleri de bağlayıcı hükmü yoktu. 6 Temmuz
1906 tarihinde revize edilen Cenevre protokolü 1907 yılında II. Lahey
Barış Konferansında imzalanan mukavele ile tüm devletler tarafından
onaylanarak evrensel bir niteliğe ulaştı.829 Mukavelenin yaralı ve hastalarla
ilgili olan ilk maddesindeki ifadeye göre, hasım taraflar savaş sırasında
kendi bölgelerinde bulunan esir, yaralı bütün askerlere sağlık yardımını
ayırt etmeksizin yapmak zorundaydı.830
Osmanlı Devleti de 1863 yılında Avrupa ülkelerinin yardım kurumu
Salib-i Ahmer Cemiyeti’nden (Kızılhaç)831 esinlenerek benzer bir cemiyetin
kurulması yönünde çalışmalar başlattı. Savaş alanlarında sağlık hizmeti
verecek uluslararası yardım örgütü olarak Salib-i Ahmer’in işlevinin doğu
ülkelerinde de geliştirilmesi amacıyla 14 Nisan 1877 tarihinde Hilal-i
Ahmer (Kızılay) Cemiyeti kuruldu.832 Cemiyet’in ilk bütçesi ile dokuz
hastane açıldı ve 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşında (1877829

Engin Berber, “Türk-Yunan Savaşından Sonra Sivil Tutukluların ve Savaş Tutsaklarının
Değişimi”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C 4, S 1, İzmir 1989, s. 109-110.
830

Zekeriya Türkmen, “Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Osmanlı Ordusuna
Yönelik Sağlık Hizmetleri”, Belleten, Cilt: LXVIII, S 252, Ağustos 2004, s. 490-491.
831

Henry Dunant’ın, Fransızlarla Avusturyalıları karşı karşıya getiren ve tarihte Solferino
(1859) adı ile anılan savaşta savaş mağduriyetleri ve acılarına olan tanıklığı üzerine
kurmuş olduğu “Yaralılara Yardım Uluslararası Komitesi” (17 Şubat 1863) ve Komite’nin
çağrısı ile toplanan Uluslararası Konferans (26 Ekim-29 Ekim 1863), Uluslararası
Kızılhaç Komitesi’nin ilk oluşum adımlarıdır. Esra Katıman, “Yardım Kuruluşu Olmanın
Ötesinde Bir Örgüt: Uluslararası Kızılhaç Komitesi”, TBB Dergisi, S 116, 2016, s. 390.
832

İlk olarak 1868 yılında İstanbul’da Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye İmdad ve
Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi adıyla kurulan, 1876 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti adını alan bugünkü adıyla Kızılay, Avrupa ülkelerinin yardım kurumu Sabib-i
Ahmer’den esinlenerek atılmışsa da bir İslam ülkesinde haç sembolünün kullanılmasının
uygun olmayacağı düşüncesiyle kurum ay sembolü benimseyerek hayata geçirilmişti.
Seçil Kara Akgün, “Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i
Ahmer Cemiyeti”, ODTÜ Gelişim Dergisi, sayı 39, Nisan 2012, s. 111-112; Türkmen,
a.g.m., s. 490.
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1878), Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) ve Trablusgarp Savaşı’nda
(1911-1912) Türk ordusuna sıhhi yardım malzemesi gönderilmesi, hasta
ya da yaralı askerlerin tedavi hizmetlerinin sağlanması hususunda gerekli
her tür destek verildi.
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8 Ekim 1912 tarihinde dört Balkan ülkesinin birleşerek Osmanlı’ya
karşı savaş açması üzerine Hilal-i Ahmer Umumi Merkezi 10 Ekim 1912
tarihinde yaptığı toplantıda hastaneler kurulması için hemen teşebbüse
geçmiş ve bazıları seyyar olmak üzere İstanbul’da 400, Lüleburgaz’da 150,
Edirne’de 250, Selanik’te 200, Üsküp’te 150, Alasonya, Yanya, Manastır
ve İşkodra’da 100’er yataklı sekiz hastane açılması kararlaştırılmıştı.
Aynı zamanda hastaneler için gerekli olan her tür eşya ve ilaç da tedarik
edilmişti.833 Ancak Yunanların Bozcada, Limni, Samotraki ve Taşoz gibi
Ege adalarını işgal etmesi Makedonya ile İstanbul arasındaki deniz
bağlantısının kesilmesine neden olmuş ve Osmanlı’nın Makedonya
kuvvetlerine askeri yardım göndermesini de engellemişti. Böylelikle
Alasonya, Lüleburgaz, Yanya ve Manastır’da hastaneler açılamadı. Öte
yandan Selanik, Ayasaranda, Dıraç ve Şengin limanlarının da Yunanların
eline geçmesinden ötürü deniz yoluyla da sağlık malzemeleri gerekli
bölgelere ulaştırılamadı. Sadece Üsküp hastanesi ve sonrasında Edirne ve
Selanik hastaneleri tüm zorluklara rağmen faaliyete geçebildi.834
İşgale uğramış bölgelerde Hilal-i Ahmer Cemiyeti hastaneleri ve
tabipleri kimi zaman Yunan, Sırp ve Bulgar baskılarına maruz kalmış ve
bazıları da hapse atılmıştı. Bununla birlikte işgale uğramış yerlere Hilal-i
Ahmer tarafından yardım amaçlı gönderilen Alman ve İngiliz doktorların
da sağlık hizmeti sunmaları engellenmişti. Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’nin asli görevi her ne kadar savaşta yaralanan, hastalanan ve
sakat kalan askerlere her türlü yardımda bulunmak olsa da Balkan Savaşları
sırasında çeşitli zulüm ve baskılardan dolayı Makedonya topraklarından
Osmanlı’ya akın akın göç eden ahaliye de aş evleri hizmetleri sağlayarak
yiyecek ve barınma yardımında bulunmuştu.835 Balkan Savaşları’ndan
833

Türkmen, agm., s. 500.

834

Çapa, agm., s. 91-92.

835

Çapa, agm., s. 93, 103.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

sonra da ülke içinde her tür afette yardıma muhtaç olan halka yardım
faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.836 Balkan Savaşlarında Hilal-i
Ahmer’in tesis ettiği hastanelerde837 36.772’den fazla hasta ve yaralı
tedavi edilmişti. Fakat hastane kayıtlarının düşman eline geçmesinden
dolayı İşkodra, Yanya, Edirne, Üsküp ve diğer hastanelerde ne kadar
hasta ve yaralı tedavi edildiğine dair net bilgiye ulaşılamadı.838 Balkan
Savaşlarında Mısır ve Hindistan’dan da Türkiye’ye gelen Hilal-i Ahmer
heyeti sabit ve seyyar hastaneler kurarak her tür insani yardımı sağlamıştı.
Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti ise Bahr-i Ahmer vapuruyla Selanik-İzmir
arasında 14.209, Preveze-İzmir arasında 700, İşkodra-İzmir arasında 6.081
yaralı asker ve göçmen nakletmişti.839 Bunun dışında Romanya, İngiltere,
Almanya, Avusturya-Macaristan, Belçika, İsveç, Amerika, Hollanda,
Fransa ve Rusya’dan da Kızılhaç heyetleri hasta ve yaralılara yardım etmek
amacıyla Türkiye’ye gelmişti.

Balkan Savaşlarında Üsera Heyeti
1912 yılında Washington’da toplanan Uluslararası Kızılhaç
Konferansında alınan karar doğrultusunda Belgrad’da Uluslararası Kızılhaç
Esir Komisyon’u kuruldu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti de Osmanlı savaş
esirleri ile ilgili olarak bu uluslararası acente ile doğrudan temas halinde
olabilmek amacıyla Üsera Heyeti (Esir komisyonu) adıyla 30 Kasım 1912
tarihinde özel bir komisyon kurulması kararı aldı.840 Üsera Komisyon’u
halkın bilgilendirilmesi amacıyla kuruluşunu gazetelerde yayınladı ve
bu bilgi akabinde savaştaki yakınlarından haber alamayan pek çok kişi
yazdığı dilekçelerle komisyona başvurarak yakınlarının akıbeti ile ilgili
836

Türkmen, agm., s. 493.

837

Balkan Savaşları’nda Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne bağlı hizmet veren
hastaneler arasında Kadırga hastanesi, Darülfünun hastanesi, Vefa hastanesi,
Demirkapı hastanesi, Muhacirin hastanesi, Ispartakule hastanesi, Hadımköy hastanesi,
Ayestefanos (Yeşilköy) hastanesi, Selanik hastanesi, Edirne hastanesi, Üsküp hastanesi,
Gelibolu hastanesi, Çanakkale hastanesi bulunmaktadır. Türkmen, agm., s. 505-511.
838

Çapa, agm., s. 96-97.

839

agm., s. 100.

840

Seçil Kara Akgün-Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a II, Türk Hava Kurumu
Basımevi, Ankara 2001, s. 33.
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bilgilendirme talebinde bulundu. Komisyon sistemli yürüttüğü çalışmalarla
esir düşmüş Türklerin belirlenmesi için Belgrad’daki Uluslararası Kızılhaç
Komisyonu’na ve Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Kızılhaç
temsilciklerine başvurdu. Bölgede esir düşen Türk askerlerinin listelerinin
bir kısmı Yunanistan ve Sırbistan tarafından gönderilse de Bulgaristan
savaşın sonuna kadar bu listeleri elinde bekletti. Sırbistan’ın gönderdiği
listede 10.500 hasta ve esirden bahsedilmekteydi. Karadağ ise sadece 92
subayın ismini bildirmişti. Yunanistan’ın gönderdiği listede 725 Türk subayı
esir olarak bulunduğu belirtilmişti. Daha sonra tamamlanan listelere göre
Bulgaristan’da 70.360, Yunanistan’da ise 60.000 Türk savaş esiri bulunduğu
görülmekteydi.841 1 Mart 1913’den Nisan’a kadar Hilal-i Ahmer Üsera
Komisyonu çeşitli yerlerdeki Türk esirlerine aileleri tarafından gönderilen
53 mandapost ve 30’dan fazla çamaşır paketini ulaştırdı.842 Yine komisyon
esirlerin aileleriyle haberleşmelerini sağlama ve esirlerin sağlık durumlarını
öğrenebilme hususunda da her tür çabayı gösterdi.
1899 Lahey Konferansı’ndaki II. Sözleşme ve 1907 Lahey
Konferansı’ndaki IV. Sözleşmede esirlerle ilgili uygulanacak muamele gereği
esirlerin ölümüne sebep olacak veya sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokacak
her tür davranışın yasaklanması, her kampta gerekli donanıma sahip revir
bulundurulması ayrıca esirlerin tedavisi için gerekli olan masrafın esir alan
devlet tarafından karşılanması hükmüne varılmıştı.843 Balkan Savaşları
sırasında Yunanistan’da esir düşen asker ve subaylar için de bu hükümler
çerçevesinde hareket edilmesi gerekmekteydi. Ancak 1912-1913 yılları
arasında süren bu savaşta Yunanistan’da pek çok esir bu hükümlerin
dışında muameleyle karşılaşarak çok zor şartlar altında hayat mücadelesi
vermişti. Balkan Savaşları süresince bölgeye gönderilmek istenen pek çok
yardım ve sağlık hizmetleri Yunan makamlarının engellemeleri sonucunda
gerekli yerlere ulaşamadı. Yunanistan’da “Peri Sintheseos tu Energu Stratu”
(Faal ordunun Terkibi Hakkında) kanun maddesine göre kurulan Sağlık
Hizmet birimi 1912 senesinde Atina ve Larisa şehrinde tam teşekküllü üç
841
842
843

Çapa, agm., s. 102.

Akgün-Uluğtekin, age., s. 36.

Ahmet Özel, “Devletler Hukukunda Esir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
C 11, İstanbul 1995, s. 388-389.
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askeri hastane; Nafplio, Misolongi, Arta, Korfu, Halkida, Volos, Kardiça ve
Trikala’da sekiz adet orta ölçekli hastane ve Tirnavo, Patra, Kalamata, Argos,
Tripoliçe ve Korint’te de altı adet sağlık ocağı kurdu.844 Yunanistan’da esir
düşen Türk esir ve subayların bazıları da bu bölgelerde bulunan hastane
ve sağlık ocaklarına götürülerek gerekli tedavilerin yapılması sağlandı.
Teselya bölgesinde sağlık durumu kritik düzeyde olan esirler önce tam
teşekküllü hastanelerin bulunduğu Larisa’ya buradan ise tren yoluyla
Atina ve Pire’deki askeri hastanelere sevk edilmekteydi. Yunan ordusunun
Görice’yi ele geçirmesinin akabinde buradaki Türklere ait askeri hastane
Yunan ordusuna tahsis edilmişti. Hastanede bulunan 300 hasta ve yaralı
Türk tedavileri bitene kadar hastanede tutulmuş sonrasında da Selanik’e
savaş esiri olarak nakilleri sağlanmıştı.845 Yanya’nın Şubat 1913 tarihinde
Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi ile birlikte burada bulunan Osmanlı
Devletine ait askeri hastane Yunan ordusu tarafından kullanılsa da Türk
hasta ve yaralılarının da tedavileri de sürdürülmüştü.846

Esirler Maaşları ve Muhallefatları
1907 Lahey Konferansında imzalanan IV. sözleşme gereği harp esiri
subaylar, hükümetleri tarafından ödenmek üzere, alıkonuldukları ülkenin
aynı derecedeki subaylarının hak ettikleri maaşı almakla mükelleftiler.
Bu yüzden Yunan Devleti de esir ettiği Türk askerlerinin maaşını Yunan
ordusunda görev yapan aynı rütbeli asker maaşlarına karşılık gelecek biçimde
ödemek zorundaydı. Bu doğrultuda Yunan ordusunda görev yapan albay
544, 09 drahmi, yarbay 447, 90 drahmi, binbaşı 409, 10 drahmi, yüzbaşı 287
drahmi, üsteğmen 170, 60 drahmi, teğmen 151, 20 drahmi, astsubay 102,
70 drahmi aylık maaş alıyordu. Başçavuş 0, 90 drahmi, çavuş 0, 70 drahmi,
onbaşı 0, 55 drahmi, er ise 0, 45 drahmi günlük yevmiye almaktaydı.847 Yunan
ordusunda görevli askerlerin maaşları doğrultusunda esir askerlere ödeme
844

Georgiu N. Konstantinu, İ İstoria ton Stratiotikon Nosokomion sti Neoteri
Ellada [Çağdaş Yunanistan’da Askeri Hastanelerin Tarihi], Aristotelio Panepistimio
Thessalonikis, Didaktoriki Ditrivi, Thessaloniki 2009, s. 81.
845

Konstantinu, age., s. 89.

846

age., s. 103.

847

Zaharopoulos, agm., s. 8.
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yapmak zorunda olan Yunan Devleti yiyecek ve temizlik ihtiyaçları gibi
kesintileri de hesaplayarak esirlerin maaşlarını ödemekteydi. Yunanistan’da
ölen Türk esirlerinden ise yalnızca 73 kişinin değerli mal ve paraları Osmanlı
Devleti’ne bildirilmişti. 24 Ağustos 1913 tarihinde Yunanistan’da esir düşen
askerlerin sadece 11’inin Yunan Harbiye Nezaretine teslim edilen mal ve
parası bulunmaktaydı. Yunanistan’dan Osmanlı Devleti Hariciye Nezaretine
gönderilen toplam para ise 633 drahmiydi.848

Yunanistan’daki Müslüman Türk Esirlerin İaşesi
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Balkan Savaşları sonunda imzalanan Atina Antlaşması’nın 8.
maddesine göre esirlerin iaşesi konusunda bir hükme varıldı. Bu
antlaşmaya göre savaş esirleri ve yakalanan diğer asker ya da kolluk
kuvvetleri antlaşmanın imzalandığı 1 ay içinde değiş tokuş edilerek
iadesi sağlanacaktı.849 Bu değişim her iki tarafın belirlediği özel bir kurul
gözetiminde gerçekleştirilecekti. Atina antlaşmasının imzalanmasından
iki hafta sonra esirlerin Osmanlı Devleti’ne iadesi gerçekleşmişti. Atina
Antlaşması’ndan sonra esirler yurda Pire limanından sevk edilmeye
başlanmış, vesait olarak ise İstanbul’da gemiler hazırlanmıştı. Örneğin
Neologos Patron Gazetesinin haberine göre İstanbul Hükümeti tarafından
Patra’ya gelen Türk bayraklı gemi buradan 800 esiri İstanbul’a götürmek
için almıştı. Yine aynı gemi Türk esirleri almak için Navpakta’yo geçmişti.850
Getirilecek olan esir mevcudu ise 48.000 olarak kayda geçirilmişti.851

Sonuç
1912-1913 Balkan Savaşları ile Osmanlı Devleti sadece Avrupa’daki
topraklarının tamamını kaybetmemiş aynı zamanda bu coğrafya üzerindeki
Türk-İslam kimliğini de yitirmişti. XX. yüzyılın başlarında cereyan eden ve
848

Arslan-Fidan, agm., s. 258-259.

849

Archeıo Eleftheriıou Venizelou, ELİA, Fakelos:6, İpofakelos 6.3, Simvasis Athinon,
Keimena ton Simvaseon Eirinis Londinou kaı Athinon pros epikirosi apo ti Vouli.
[Atina Antlaşması, Londra Barış Sözleşmesi ve Meclis Onayı]
850

Neologos Patron, 01.03.1913, S 6388, s. 2.

851

Arslan-Fidan, agm., s. 261-262.
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daha sonraki süreçte emperyalist zihniyetin yarattığı acı bilançolu savaşların
da ilk halkasını oluşturan Balkan Savaşları Osmanlı Devleti’nin o dönem
gerek iç gerek dış politikasında uyguladığı yanlış kararların bir neticesi olarak
ortaya çıktı. Osmanlı ordularının pek çok cephede gafil avlandığı bu savaşta
Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ bereketli Makedonya topraklarını
elde ederek savaştan karlı çıkmayı başarabilmişti. Ancak daha sonraki süreçte
bu ittifakın da dağılıp kendi aralarında toprak kavgasına düştüğü II. Balkan
Savaşı, Balkan coğrafyasının jeopolitik önemini net olarak ortaya koymaktaydı.
Balkanlara sahip olan devlet her şeyden önce Doğu Akdeniz’de kapısı olan
etkin bir güç olacaktı. Bu noktada sınırların ve toprak paylaşımlarının netliği
Balkan ulusları için de önemli bir mesele olarak görülmekteydi.
XIX. yüzyıldan beri Rusya’nın Balkanlar üzerindeki Panslavizm
politikasının bir sonucu olan I. Balkan Savaşı’nda pek çok Müslüman gördüğü
mezalim ve baskıdan dolayı yerini yurdunu terk etmek zorunda bırakıldı.
Gerek Balkan İttifakı ordusu tarafından gerekse komitacılar ya da Hristiyan
halk tarafından çeşitli zulme uğrayan Müslümanlar Osmanlı Devleti’ne
sığınarak Makedonya topraklarını terk ettiler. Osmanlı ordularının bir çok
yerde savaşı kaybetmesi hem esir düşen askerler hem de yerli Müslüman halk
için olumsuz sonuçlar doğurmuştu. Balkan İttifakı kuran devletlerden hiçbiri
yapılan antlaşma hükümlerine riayet etmemiş ve kararlaştırılan hükümlerin
aksi yönünde uygulamalarda bulunarak ellerinde tuttukları sivillere ve
askerlere her tür baskı, zulüm ve insanlık dışı muamele göstermişlerdi.
Diğer taraftan sert kış şartları ve hastalıklar bölgede savaşan Osmanlı
orduları için oldukça zorlayıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Bu dönemde pek
çok asker ya donarak ya da hastalıktan hayatını kaybetti. Kısacası Balkan
savaşları fakat özellikle I. Balkan Savaşı insanlık tarihinin en acı bilançolu
savaşlarından biriydi. Balkan İttifakının acımasızca sergilediği tutum gerek
sivil Müslüman halkın gerek esir düşen askerlerin yaşamla ölüm arasındaki
zor çizgide hayat mücadelesi olarak tanımlanabilirdi. Osmanlı ordusunun
itibarını zedeleyen bu vahim hadise Türk tarihi açısından da son derece acı
bir sayfa oluşturdu. Yayılmacı milliyetçilik anlayışının bir tezahürü olan
Balkan Savaşları daha sonra Büyük Savaş adı verilen ve XX. yüzyılın en kanlı
bilançosuna sahip I. Dünya Savaş’ının da ön provası sayılacaktı.
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SÖZLÜ TARİH IŞIĞINDA KAFKAS İSLAM ORDUSU
ASKERLERİ VE MONDROS SONRASI MARUZ
KALDIKLARI SÜRGÜNLER
Abdulhamit AVŞAR*

Giriş

T

arihe kayıt düşülmesi gereken ya da bilinen tarihe katkı
sağlayacak birçok olay, sözel anlatım şeklinde varlığını sürdürür.
Bu durum tarihçiye, “yazılı belge” ya da “kalıntı”ya dayalı geleneksel tarih
anlayışının sınırlarını genişletecek bir imkân sağlar. Nitekim toplum
hafızasında derin izler bırakmış savaşlar, büyük göçler, büyük felâketler
gibi sosyal ve siyasal olayları konu alan destanlar, efsaneler, türküler,
halk hikâyeleri vb. sözel kültür ürünleri eskiden beri tarih yazımının
önemli belgeleri arasında kendine yer bulmaktadır.852 Bunun yanı sıra
çeşitli aile tarihleri, genel tarih bağlamında daha kapsamlı çalışmalara
katkıda bulunabilirken, birey tanıklıkları tarih yazımına dayanak olan en
eski tarih inşa yöntemlerinden biridir.853. Bu bağlamda, sözlü tanıklıklar,
haklarında yazılı kayıtlara olmadığımız Kafkas İslam Ordusu (KİO)’nun
Azerbaycan’da kalan askerlerinin hayatları hakkında en önemli kaynaklar
durumundadır.
* Doç. Dr., TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye, İstanbul / Türkiye,
abdulhamit.avsar@gmail.com
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A. Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul 1985, s. 36-52.

Abdulhamit Avşar, “Tarih Yazıcılığına Katkı Olarak Sözlü Tarih Belgeselciliği”, M.Ü.
Marmara İletişim Dergisi, S 10, (2013), s. 156.
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KİO’nun Azerbaycan tarihinde önemli bir yeri vardır. Enver Paşa’nın
kardeşi Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki bu ordu, esas itibariyle, Osmanlı
askerlerinden oluşuyordu. Ancak, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu
çekilmek zorunda kalınca, Osmanlı Genelkurmayı’nın emriyle bazı subay
ve askerler, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (AHC) ordusu saflarına katıldı
ve geri dönmediler.
1922 yılında AHC’nin yıkılması ve Azerbaycan Şura Hükümeti
(AŞH)’nin kurulması üzerine durumları değişti. İkinci Dünya Savaşı
öncesinde ise, tüm aile fertleriyle birlikte, önce Azerbaycan içinde
oluşturulan toplama kamplarına götürüldüler, savaşın ardından da
Sibirya’nın çeşitli bölgelerine sürgün edildiler. Bu sürgün hayatı Stalin’in
ölümüne kadar devam etti. Hayatta kalanlar ancak bu tarihten sonra
yeniden Azerbaycan’a dönebildiler.

448

2004-2007 yılları arasında TRT Azerbaycan Temsilciliği görevi
sırasında konuyla ilgili saha araştırmaları yapılarak KİO askerlerinin
izleri tespit edilmeye çalışıldı. Bunun sonucunda söz konusu askerlerden
32’sinin isim ve geride bıraktıkları aileleri tespit edildi, bunların 19’u ile
de sözlü tarih çalışması için kayıt yapıldı. Bu kayıtlardan da “Kalanların
Hikâyesi” adlı bir belgesel hazırlanarak, 2007 yılında, TRT Türk ve TRT
Int kanallarında yayınlandı. Eldeki çalışmada, belgesele konu edilen dört
KİO askerinin hayatı -birinci derece yakınlarının tanıklıkları temelindeele alınacaktır.

Kafkas İslam Ordusu’nun Teşekkülü
Rusya, Bolşeviklerin 1917 Ekim Devrimi sonrası iktidarı ele
geçirmesinden sonra savaştan çekildi. Bu ise Güney Kafkasya’da ciddi
bir siyasal boşluk ortaya çıkardı. Bundan yararlanan Bakü Bolşevikleri
bağımsızlık ilân ettiler ve 31 Ekim 1917 tarihinde Stephan Şaumyan
liderliğinde Bakü Sovyet Hükûmeti (Komünü) kuruldu. Hükûmet asıl
olarak Rus ve Ermeni üyelerden oluşuyordu. Çünkü 19. yüzyıl sonlarından
itibaren Bakü önemli bir sanayi merkezi haline gelmiş, yaşanan göçler
sonucu kentte yoğun bir işçi nüfusu oluşmuştu. Çoğunluğunu Rus ve
Ermenilerin meydana getirdiği bu nüfus, kenti, sosyalist hareketin güçlü
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merkezlerinden biri yapmıştı.854
Azerbaycan tarihinde “26’lar Konseyi” olarak da adlandırılan
Şaumyan liderliğindeki hükûmetin amacı, Bakü’yü, Azerbaycan’dan
ayırmak ve Sovyet Rusya ile birleştirmekti.855 Sovyet Devrimi’nin
liderleri de bu politikayı destekliyor ve Bakü’nün Azerbaycan’dan ayrı bir
hukuksal statüye sahip olmasını istiyorlardı. Onlara göre Bakü, tarihsel
olarak Azerbaycan’ın bir parçası değildi. Stalin şöyle diyordu: “Bakü,
Azerbaycan’ın bağrında büyümemiştir, bilakis… onun üzerine yama gibi
eklenmiştir”.856 Şaumyan da Bakü’nün Azerbaycanlıların eline geçmesinin
Rusya’nın Transkafkasya’yı kaybetmesi demek olduğu görüşündeydi.857
Kuşkusuz Bolşevik yöneticilerin bu tutumlarının temel nedeni Bakü’nün
sahip olduğu petrol rezervleriydi ve bu rezervleri denetimleri altında
tutabilmek hayatî bir önem taşıyordu. Bakü’de yaşayan Ermeniler de,
kentteki varlıklarını sürdürebilmeleri Azerbaycan’ın denetiminin Rusların
elinde kalmasına bağlı olduğundan, Şaumyan hükûmetine aktif destek
veriyorlardı.858 Savaşta Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya bile,
Bakü’nün Sovyetlerin olmasını destekliyordu ve bu amaçla Moskova’yla
anlaşma dahi imzalamıştı.859
Bu gelişmeler üzerine Azerbaycanlı Müslümanlar, haklarını
savunmak üzere, Gence’de, “Müslüman Milli Komitesi” adında bir
örgüt kurdular. Komite, Azerbaycan Türklerinin kendi başlarına başarılı
olamayacaklarını anlayınca Osmanlı Devleti’nden askerî yardım isteme
854

Edward Hallett Carr, Sovyet Rusya Tarihi: Bolşevik Devrimi 1917-1923, çev. Orhan
Suda, 2. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul 2002, s. 313.
855
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Parvin Darabadi, “XX srin vvəllərində Güney Qafqaz Beynəlxalq Geosiyasi
Münasibətlər Sistemində”, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu, haz.
Mehmet Rıhtım, Mehman Süleymanov, Qafqaz Üniversiteti Yayınları, Bakü 2008, s. 28.
856

J. V. Stalin, Marksizm, Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, çev. İsmail Yarkın, İnter
Yayınları, İstanbul 1996, s. 133.
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Cemil Hasanlı, Azerbaycan Tarihi (1918-1920): Türkiye’nin Yardımından Rusya’nın İşgaline
Kadar, çev. Aslan Erturun, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 1998, s. 62.
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Tadeusz Swietochowski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı 19051920, çev. Nuray Mert, Bağlam Yayınları, İstanbul 1988, s. 159
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Mustafa Çolak, Enver Paşa: Osmanlı-Alman İttifakı, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008,
s. 137-161; Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, C III (19141922), Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1985, s. 411-428.

449

Abdulhamit AVŞAR

kararı aldılar ve bu görev Naki Keykurun’a verildi.860 Keykurun, Rus
esaretinden kurtulduktan sonra Azerbaycan’a gelen ve o sırada Gence’de
bulunan Hüsamettin (Tuğaç) beyi de yanına alarak 1918 yılının Ocak ayı
başlarında İstanbul’a doğru yola çıktı. Keykurun, İstanbul’da temaslarını
sürdürdüğü sırada da, Bakü’de, Azerbaycan tarihinde “Mart Kırgınları”
olarak anılacak olaylar ortaya çıktı.
1918 Mart ortalarından itibaren Bakü Bolşevikleri ile Ermeni
Taşnaksütyun Partisine bağlı silahlı birlikler Azerbaycan Türklerine karşı
harekete geçerek onların elindeki Lenkeran ve Şamahı şehirlerini ele
geçirdiler. 26’lar Konseyinin “şehir içindeki saldırgan tutumu” da Bakü’deki
gerginliği arttırmıştı.861 Sonunda 31 Mart 1918’de kanlı çatışmalar
başladı. Şaumyan’a göre olaylarda üç bin kişi hayatını kaybetmişti.862 Ama
Azerbaycanlılara göre 15 bin sivil Türk öldürüldü.863 Nitekim kendisi de
önde gelen sosyalist liderlerden olan Neriman Nerimanov yaşananlarla
ilgili şunları söylemektedir:
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“Bolşevik olan bir müslümana dahi aman verilmedi.

Taşnaklar, Bolşevikliğinizi tanımayız, öncelikle müslümansınız bu

yeter diyorlardı. Onlara dostça davrananları öldürdüler, evleri soyup
soğana çevirdiler… Bolşeviklik adı altında, müslümanlara karşı her

türlü cinayeti işlediler, öyle ki, değil erkekler, hamile kadınlar dahi
bunlardan canlarını kurtaramadılar.”864

Katliamlar üzerine hayatta kalan Müslümanlar panik içinde kenti
terk etmeye başladılar. Azerbaycan Milli Konseyi ve Müslümanlara ait
siyasal örgütler kapatıldı, önderleri Tiflis ve Gence’ye sürüldü. Mart
olaylarında sahnede esas olarak Ermeniler yer alsa da, bu olay, aslında,
Sovyet Rusya’nın Azerbaycan’a yönelik politikasının tezahürü olarak
değerlendirilmelidir. Gerçek amaç, Bakü’deki milli güçlerin sosyal
860

Naki Keykurun, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesinden Hatıralar (1905-1920), İlke
Yayınları, Ankara 1998, s. 86.
861

Swietochowski, age., s. 158.
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Swietochowski, age., s. 160.
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Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 22.11.1918; Ataxan Paşayev, “Bakıda 1918-ci
İl Mart Faciəsi”, Açılmamış Səhifələrin İzi İlə, Azərbaycan Nəşriyyatı, Bakü 2001, s. 217.
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dayanaklarını ortadan kaldırmak ve şehrin Rusya’nın elinden çıkmasına
engel olabilmekti.865
Bakü’de yaşanan bu olaylar ilk bakışta yerel bir çatışma gibi görünse
de etkileri büyük oldu. Bir yandan Sovyet Rusya ve Türkiye’nin konumları
itibariyle uluslararası bir nitelik kazanırken aynı zamanda Osmanlı
yönetiminin Azerbaycan’dan gelen yardım talebini kabulünü kolaylaştırdı
ve Enver Paşa’nın üvey kardeşi Nuri Paşa’nın ulusal ordu kurmak için
Azerbaycan’a gönderilmesine karar verildi. Türkiye’nin Azerbaycan’ın
askerî yardım talebini kabul etmesinde emperyalist bir niyet bulunmadığı,
temel amacın, aynı din, dil ve kültüre sahip Güney Kafkasya Türklerini
muhtemel bir katliamdan kurtarmak olduğunun altını çizmek gereklidir.866
Nuri Paşa, karargâhıyla birlikte Tebriz ve Karabağ üzerinden 25
Mayıs 1918’de Gence’ye gitti. Hiç zaman geçirmeden de “Kafkas İslam
Ordusu” adıyla bir ordu kurma hazırlıklarına başladı. Yeni orduya bu
adın verilmesinin başlıca iki nedeni vardı: Birincisi, başlangıçta, ordunun
kurmay heyeti ve çekirdeğini oluşturacak olanlar dışındaki asker ihtiyacının
Azerbaycanlılardan karşılanmasının düşünülüyor olmasıydı. İkincisi ve
daha da önemlisi, yapılacak harekâtın işgal olarak değerlendirilmesinin
önüne geçilmek isteniyordu. Bunun için yeni orduya, “Osmanlı Ordusu”
imajı verilmekten özenle kaçınıldığı görülmektedir.867
Nuri Paşa Gence’ye ayak bastığının ertesi günü bir başka önemli
gelişme daha yaşandı. Gürcistan, 26 Mayıs 1918’de Transkafkasya
Seymi’nden ayrılarak bağımsızlığını ilân etti. İki gün sonra Ermeniler ve
Azerbaycan Türkleri de bağımsızlık kararı aldılar. 28 Mayıs’ta “Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti” (AHC) kuruldu. Cumhuriyetin ilânı Azerbaycan
tarihinde bir milat olurken, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya
politikasının da başarısı anlamına geliyordu.
865

Cemil Hasanlı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Siyasəti (1918-1920), Garisma
MMC Yayınları, Bakü 2009, s. 53-54.
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Musa Qasımov (Qasımlı), Birinci Dünya Müharibəsi İllərində Böyük Dövlətlərin Azərbaycan
Siyasəti 1917-ci İl Noyabr-1918-ci İl Noyabr, C II, Adiloğlu Yayınları. Bakü 2001, s. 174.
867

Musa Qasımlı, “Türk Kafkas İslam Ordusu Harekâtının Azerbaycan Tarihindeki
Önemi”, Aydınların Gözüyle Azerbaycan, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Yayınları, Bakü
2007, s. 132.
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Diğer yandan kısa süre içinde, Nuri Paşa’nın KİO’yu
Azerbaycanlılardan oluşturmasının mümkün olmadığı anlaşıldı. Bunun
üzerine AHC ile Osmanlı Devleti arasında, 4 Haziran 1918’de Batum’da,
“Barış ve Dostluk Antlaşması” imzalandı.868 Siyasal, hukuksal, ekonomik
ve kültürel birçok konuda işbirliğini düzenleyen bu antlaşmanın en önemli
maddesi, Azerbaycan’ın ülkede asayiş ve güveni sağlayabilmek, devletin
varlığına yönelik tehlikeleri ortadan kaldırabilmek için gerektiğinde
Osmanlı Devleti’nden askerî yardım isteyebilmesini düzenleyen 4.
maddeydi.
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Dönemin konjonktürü göz önüne alındığında Türkiye’den başka
hiçbir devletin Azerbaycan’a askerî, siyasî ve diplomatik yardım göstermesi
mümkün değildi.869 Ne var ki, Azerbaycan’la Osmanlı Devleti arasında
böyle bir antlaşmanın yapılması öncelikle Rusya ve İran’ı rahatsız edecektir.
İngilizler ve Ermeniler de yapılan antlaşmadaki askerî yükümlülük
maddelerine şiddetle karşı çıkıyorlardı.870 İlginçtir, antlaşmadan rahatsız
olan bir başka devlet de Osmanlı Devleti’nin müttefiki Almanya’ydı. Hatta
Almanya, kendisine sığınan Gürcü milliyetçilerini kullanarak Osmanlı
Ordusu’nun demiryoluyla Gence’ye gidişine engel oldu.871 Daha 1918
yılının Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı için hazırlanan bir raporda,
Türkiye’nin Bakü’nün petrol ticaretinin denetimini eline geçireceğinden söz
edilmesi872 diğer devletlerin takındıkları tutumun neden kaynaklandığını
açıkça ortaya koymaktadır.
Bu gelişmelere paralel olarak, KİO’nun kurulduğu haberinin
duyulması üzerine Bakü’yü ellerinde tutan Bakü Sovyeti’ne bağlı birlikler
de Gence’ye doğru harekete geçti. Bunun üzerine Azerbaycan Hükûmeti,
4 Haziran tarihli antlaşma uyarınca, Osmanlı Devleti’nden askerî yardım
868

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 1998, s. 225-236.

869

Cemil Hasanlı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Siyasəti (1918-1920), Garisma
MMC Yayınları, Bakü 2009, s. 159.
870

Nâsır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan
Harekâtı: Azerbaycan ve Dağıstan’ın Bağımsızlığını Kazanması 1918, 2. Baskı, ATASE
Yayınları, Ankara 2002, s. 54.
871
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Tahir Aydınoğlu, (26.05.2002), “Gəncə və Azərbaycanın Milli İstiqlal Savaşı”, Xalq, s. 4.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: 1918, Russia,
Washington, United States Government Printing Office, 1931, s. 434.
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isteme kararı aldı. Milli Şura Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Dışişleri
Bakanı Mehemmed Hasan Hacınski aracılığıyla iletilen ve Resulzade’nin
ifadesiyle, “Bütün Azərbaycan xalqının çarçeşmlə bəklədiyi ümidə
tərcüman olan” bu başvuruya873 Osmanlı Devleti olumlu karşılık verdi ve
KİO, asıl olarak Osmanlı askerlerinden oluşan bir ordu şeklinde teşekkül
edildi. Buna karşılık Bakü Sovyeti ordusu Bolşeviklerin yanı sıra Enzeli’den
nakledilen İngilizler ve Kafkasya’daki Beyaz Rus askerleri ile takviye
edildi. Ve yaklaşık üç ay süren bir savaştan sonra, 15 Eylül 1918’de, Bakü
kurtarıldı. İki gün sonra da AHC’nin başkenti Gence’den Bakü’ye taşındı.

Mondros Sonrası Durum
Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince KİO’nun Azerbaycan’ı
terk etmesi gündeme gelince, Nuri Paşa Osmanlı Ordusundan istifa
ederek Azerbaycan Ordusuna katıldığını açıkladı.874 Akabinde de Osmanlı
Harbiye Nezareti bir açıklama yaparak Nuri Paşa’nın kaydının ordudan
silindiğini duyurdu.875 Nuri Paşa’nın ordudan kaydının silinmesi Osmanlı
Hükûmetinin genç Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yaşayabilmesi için verdiği
bir destek olarak değerlendirilmelidir. Nitekim hemen ardından pek çok
subay, erbaş ve erin üniforma değiştirerek Azerbaycan Ordusunda kalması
sağlanacaktır.
Aslında Mondros Ateşkes Antlaşmasından çok önce Ekim
başlarından itibaren, Osmanlı Genelkurmayının Kafkas İslam Ordusunun
geleceği hakkında çeşitli planlamalar yaptıkları görülmektedir. Bu
bağlamda Enver Paşa’nın, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’ya 5
Ekim 1918’de şu talimatı göndermiştir:
“Belki zahiren Azerbaycan’dan ve Şimali Kafkasya’dan
çekileceğiz. Kuvvetlerimizi çekmiş görünmeye mecbur olacağız…
Binaenaleyh, şimdiden, Kafkasya’da kalacak kuvvetler, Azerbaycan
ve Şimali Kafkasya kuvvetleri olarak kalmak için… orada
Məhəmməd əmin Rəsulzadə, Azərbaycan Cümhuriyyəti, çev. Asif Rüstəmov,
Yayınları, Bakü 1990, s. 40.
873
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Swietochowski, age., s. 190.

875

Vakit, 25 Teşrinisani 1918.

əlm
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kuvvetlenmeye bakmalıdır… Orada çalışacak zabitan ve saire,
Azerbaycan tebaası olarak kalsın. Ve hükümet, çekilmek emri verse
bile, orada kalmak için tertibat alınsın.”876

İttihat ve Terakki yönetiminin aldığı bu karar, 19 Ekim 1918’de
gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Ahmet İzzet Paşa hükümeti tarafından
da uygun görülerek, arzu eden subay ve askerlerin Azerbaycan’da kalması
uygulaması yürürlükte tutuldu.877 24 Kasım 1918’de ise Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti hükûmetince ordu hizmetine girecek Türk askerlerinin
Azerbaycan tebaası olmasına karar verildi.878
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27 Nisan 1920’de ise Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yıkılarak
yerine Neriman Nerimanov’un liderliğinde Azerbaycan Şura Cumhuriyeti
kuruldu. Varlığını iki yıl kadar devam ettirdikten sonra 1922’de feshedilerek
Kafkasötesi Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’ne katıldı. 5 Aralık
1936’da ise bu cumhuriyet de feshedildi ve birliği oluşturan üç devlet
(Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) SSCB’ye ilhak edildi.

Azerbaycan’da Kalan Kafkas İslam Ordusu
Askerlerinin Hayatı
Kafkas İslam Ordusu askerlerinin Azerbaycan’daki hayatlarının
yaşanan siyasal gelişmelerden yakından etkilendiği görülmektedir. AHC
döneminde vatandaşlık statüsü verilen ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan
askerler, Şura Cumhuriyeti döneminde de, ordudaki etkilerini sürdürdüler.
Ne var ki, 1922 yılından sonra büyük oranda orduyla ilişkileri kesildi ise
de sivil hayatta yer almalarına izin verildiği görülmektedir. Ancak, 1936
sonlarından itibaren ilk sürgünler başladı. Türk askerleri, aileleri ile
birlikte, gözetim altına alınmaya, Azerbaycan’ın Gedebey, Laçin, Daşkesen
bölgelerinde oluşturulan kamplarda toplanmaya başlandı. İkinci Dünya
876

Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, s. 445.

877

Mehman Süleymanov, “Kafkas İslam Ordusu Harekâtının Sonu”, Kafkas İslam Ordusu
ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Oluşumu, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum
2012, s. 354.
878

Mehmet Rıhtım, Minehanım Tekleli, “Kafkas İslam Ordusu Kronolojisi”, Kafkas
İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Oluşumu, Atatürk Üniversitesi Yayınları,
Erzurum 2012, s. 710.
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Savaşı sona erdikten sonra, bu kez, Sibirya’ya sürgün edilerek 1956 yılına
kadar orada yaşamaya mecbur edildiler.
Çalışmada, bu askerlerden dördünün hayat hikâyeleri,
yakınlarının anlatımlarıyla ele alındı. Celeboğullarından Turan Mehmed,
Topallıoğullarından Mustafa ve Abdurrahmanoğullarından Mirze Halil’in
oğulları ile Öksüzoğullarından Emin’in ise gelini ve torunu ile görüşüldü.
Ancak, burada görüşmelerin tümüne yer verilmedi. Yapılan sözlü tarih
çalışmasının bağlamı çerçevesindeki bölümler alıntılandı. Diğer yandan,
mümkün olduğunca, konuşmanın özgünlüğüne sadık kalınmaya ve
kelimelerin Azerbaycan Türkçesinde söylendiği şekilde yazılmasına gayret
edildi. Nadiren, -kelime Türkiye Türkçesinde anlaşılmayacak durumdaysaparantez içerisinde karşılığı verildi, bazen de küçük tashihlerde bulunuldu.
Sivaslı Celeboğullarından Turan Mehmed
(1881-Sivas-Türkiye / 1970-Bakü-Azerbaycan)879
Anlatan: Mahmud Ali Memmedov (oğlu)880
1891 doğumlu idi. Babam 1918’de Bakü’ye gelip. Dediğine göre
onbaşı olup. Bakı’ya gelmeden önce Türkiye’nin içerisinde muharebeler
gedirmiş, hemin o muharebelere de iştirak edip. Cenubi Şarki Anadolu’da
vuruşub, Fransızlar’a karşı.
Gönüllü olarak hemin orduya dâhil olup ve böyle vuruşa vuruşa,
-hele Türkiye’nin içerisinde Ermeni-Rus birleşmelerine karşı olan
muharebelerde, Erzurum-Kars’ta vuruşa vuruşa- Türkiye’nin serhatlerine
gelip çıkıp. Sonradan Nuri Paşa’nın ordusu ile Gence’ye gelipler.
Azerbaycan’a gelerken ayakkabıları yırtık imiş. Bezle bağlayırmışlar.
Sonra giyim ayakkabı göndermişler ona. Yeni yaranan Azeri ordusuna da
Türkiye’den geyim, silah göndermişler. Yardım edirmişler. Azerbaycan
Ordusu için Türkiye’den kumaş da göndermiştiler.
Babam çok şeyler anlatmırdı. Korkurdu. -Sovyet rejimi vardı-.
Azerbaycanlıların özlerini de, o cümleden Zakafkasya’da olan Türkleri bile
879

Sivas’ın Zara ilçesi Yarağıl köyünden.

880

Görüşme yeri ve tarihi: Bakü 2006.
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sürgün edirdiler; Azerbaycan’dan Sibir’e, Kazakistan’a kovurdular. Ona
göre de, babam korkurdu. Çok şeyler konuşsa, açılar; biz danışırık, bizi de
sürgün ederler. Biz hem de küçük idik. Ağabeyimle o kadar da bu şeyleri
anlamırdık.
Bir kısım ki Türk askerleri Bakı’da kalır. Onlar Azerbaycan ordusu
askeri gibi burada kalırlar. İş tapıp burada çalışırlar. Babam da bir iş tapıp
işleyirdi. Babam yaralı olduğuna göre, korkuluydu. Mualice ettikleri
(zaman) onu tuta bilerdiler. Mualice olandan sonra da yerli askerlere
yardım edenler vardı.
Benim dul annem, -onun eşini Rus ordusu öldürmüştü- iki çocuğu
varmış. Babama yardım etmek için nikâh teşkil etmişler. Evlendirmişler.
Babamın çok ağır yarası varmış. Gülle çiyninden girip arkadan çıkmıştı.
Mualicesi çok çekmişti amma sağalmıştı.
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Ondan sonra babam vatandaş gibi iş bulmuş, çalışmış. Balahanı
Elektrik Şebekesinde çalışmış bir kadar. Ondan sonra, indiki, “Setterhan
adına Zavod”da, -önce “Şimid (Shcmitt)” adına idi, - demir çelik
fabrikasında fehlelik etmiş. O çalıştığı polat eritme sehinde (atölyesinde)
adam az idi. Bilen, işi bilen adam az idi. Ona göre, ona dokunmadılar.
Onun pasaportunu (kimliğini) zavoddan alıp getirmiştik. Fotokopisi
var. Senette gedirdi, “Turan Mehmet”. Soyadını “Memmedov Turan”
yazmıştılar. Atasının adı yok idi. Yeri boş idi. Pasaportunu saklayabilmedim.
Doğulduğu yer Türkiye, Sivas kalmıştı.
Ezap çekirdi. Bir gün bütün senetleri, fotoları, mektupları…
hamısını yandırdı.
Neden böyle ettin?” dedim.
- Siz bilmirsiniz. Bizi tutabilirler. Bizi hemen sürgün ederler.” dedi.
1950 yılına yakın babam mektup yazmıştı amcalarıma, “Bakı’da
vaziyet pistir, Türkleri sürgün edirler” diye. “Belki bizi de gönderirler
Sibirya’ya.”

Babamın yazdığı mektuplar eski elifba ile olurdu, Arap alfabesiyle.
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1950 yılında giden son mektup ise Latin alfabesiyle yazılmıştı. Giden o son
mektup 3-4 aydan sonra geri döndü. Hemin o adrese gedip çıkmamıştı.
Babam dedi ki, “-Benim akrabalarım ölüp”. Ağladı da: “Mektup çatmayıp,
demek ki benim akrabalarım yoktur!”
Babam hemişe bize çatdırırdı ki, “çocuklar, bizim vaziyetimiz pisdir.
Burada Türklere çok kötü bakırlar. Her yerde demeyin ki biz Türk’ük.”
1999’da biz Türkiye’ye gittik. Beni omuzlarına almak istediler. Ben ilk
evvel eğilip toprağı öptüm: “Bu benim babamın toprağıdır.” Babamın babasının
gabrinden toprak aldım. Bir de doğulduğu evden aldım. Getirip Bakı’ya
geldim. Molla ile beraber, o toprakları elimle üstüne döktüm. Ben size
bir şey söyleyim: İşimle ilgili Kazakistan’a, Almaatı’ya gitmiştim. Babam
Bakı’daydı. Yine ben bir rüya gördüm. Babam beni çağırır: Nerdesin gel!
Uçağa bilet yok idi, -gerek 10 gün önceden sifariş veresen-. Otelde
bilet siparişi götürürler (alırlar). Ben gelende bir kadın geldi, benden önce.
Dedi, “- ben biletimi iade edirem. Bugün Bakı’ya gitmiyorum. Gaytarıram
biletimi.”
Tez bileti aldım. Hemen eşyalarımı aldım. Bakı’ya geldim Taksiyle
tez eve geldim Almaatı’da ola ola, ben gelip, atamın hayatının ahirinci
(sonuncu) 15-20 dagigasına, hele de sağ olduğu vakta çattım...
“Mahmud geldi!” dediler.
Yedinci katta yaşayırdık. Gördüm, bizim evde, çok adamlar var.
“Ne olup?” dedim. Gördüm, molla okuyur. Babam uzanıp. Gözlerini açdı.
Güldü. Dedi:
- Geldin?
Dedim:
- Ne olup a kişi, ne istiyirsen?
Dedi:
- Yumurta?
Dedim:
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- Yumurta yok mu evde?
Dediler:
- Yok!
Tez komşudan yumurta getirdiler. Dedim:
- Gayganak (omlet) yapın!
Molla Kur’an okuyor. Oturdum yanında. Gülürdü. Dedim:
- Ne istiyirsen?
Dedi:
- Yumurta, bir de köyümün toprağını.
Yumurtanı aldı ağzına. Elini açdı. Dedi:
- Nerde toprak?
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Dedim:
- Ben getirerem (ağlıyor).
Yumurtanı ağzına aldı, keçindi, öldü. Allah rahmet eylesin.
Yumurtanı ağzına aldı, keçindi, öldük.
Kayserili Topallıoğullarından Mustafa
(1881-Kayseri-Türkiye / 1952-Tomsk-Sibirya)881
Anlatan: Mustafa oğlu Selim MUSTAFAYEV (oğlu)882
Ermeni – Müselman savaşında Türkler kömeğe gelip. Batum
yoluylan gelipler. Atam (baba) asker olmadan evvel kendde (köy) olup.
Bir gün onları yığırlar mescide. Namaz kılırlar. Deyirler ki, “Azerbaycan’a
gitmeliyik. Azerbaycanlıları kırırlar Ermeniler”. Atam orduya seçilip giden
de anası demiş ki: “-Eğer sana arkandan gülle değse sana südümü helal
etmem! Gabağdan değsin. Düşmana arkanı çevirme!”
881

Kayseri İncesu ilçesi, Kızılören köyü.

882

Görüşme yeri ve tarihi: Bilaceri / Bakü 2006.
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Anası bunu deyende atam 37 yaşında ve evliymiş. Bir oğlu, bir kızı
varmış Türkiye’de. Kızının adı Emine, oğlu Mehmet.
Fehle (işçi) idi. Demiryolunda işleyirdi. Hiç kiminle işi yok idi. Ekip

biçirdi. 1941’de MVD883 çağırdı ki, “İstasyona gidin! Gedebey rayonuna
aparılacaksınız! Men, anam, bacım gittik istasyona. Apardılar, töktüler
bizi yük maşınlarıyla Gedebey’e.
Oraya yalnızca Türkiye’den gelenleri aparırdılar. Gedebey’e, Laçın’a
bölüştürdüler Türkiye’den gelenleri. (Emir vermişlerdi ki) “50 km
demiryolundan aralı olmalısınız!”
Sonra bizi muharebeye apardılar. (19)41-45 Muharebesine.
Muharibede (istihkamcı) idim. Mayın yığırdık düşmen üstümüze gelende
üstüne çıksın. Muharibede dört il kaldım.
(Sürgün kararını duyduğumda) 7 aydır evlenmiştim. Sulutepe’de
işleyirdim. Şaban adında kent soveti gece geldi:
- Size gideceğiz, evinize bakmağa!
Bastılar bizi maşına, Keşle’ye, et kombinatının yanında boş araziye
topladılar. Sonra vagonlara koydular, kapılar bağlı. Tomsk’ta töktüler bizi
hapshanenin heyetine (bahçesine). Sibir’e apardıkları zaman 1949-cü ilin
13 İyun’u (Haziran) idi.
17 gün yol gittik. Kara vagonda. Bizim vagonda 20 kişi var idi.
Kadınlar ayrı, erkekler ayrı iki kat düzeltmiştiler.
Sibir’de kışın 6 ay ağaç kesirdik. İşlemek ağırdı. Fiziki olarak gerek
kuvvetli olasan ki işleyesen. 50-45 metre hündürlüğünde ağaçlar idi. Bir el
mişarı (testeresi) ile kesirdik. Sonra elektrikli testere ile kesirdik. Günde
150-160 m3 ağaç kesirdim. 6 kadın vardı. Onlar budaklarını vururdular.
Sürürdular o yana.
6 il sürgünde kaldık. 1956 ilinin Fevral’ında (Şubat) bıraktılar. Ben
(Azerbaycan’a) May’da geldim. Atam 1952-ci il May’ın 14’ünde rahmete
gitmişti. Defnettim oraya.
883

SSCB İçişleri Bakanlığı istihbarat teşkilatı.
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(Sürgünden döndükten sonra) biraz para topladım. Eşim ve ben
gittik Sibir’e. Atamın gebrini (kabrini) açtık. Kurumuştu. Tek tük saçları
kalmıştı. Sümüklerini (kemik) getirdik. Defnettik, Bilaceri’de.
Atam bir tek Kayseri’den olduğunu deyirdi, başka danışmazdı
(konuşmazdı). Sovyet vaktında bir defa Kayseri ile mektuplaştığı
yadımdadır, 1935-36’da. İki defa kız bir de ben mektub yolladık. Sovyetler
bırakmamışlar. Bırakmırdılar.
Giresunlu Öksüzoğullarından Emin
(1896-Giresun-Türkiye / 1953-Tomsk-Sibirya)884
Anlatan: Alihan kızı Safiye Aliyeva (gelini)885
1949 Temmuz 14’de. Menim hiç yadımdan çıkmaz. Maşınlarla
(arabalarla) geldiler askerler. Avtomat elinde. Babam sorur ki,
- Hara aparırsınız bizi?
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Deyir ki,
- Men bilmirem! Yerinizi değiştirirler sizin. Sonra şehere yakın”.
Anam ağlayır. O ele bilirdi ki, tek bizi aparırlar. Üç tane yorgan
götürdük (aldık), az bir şey yemek. Mal-hayvanımız hamısı kaldı. Biz
gördük ki, akrabalarımız hamısı arkamızca, önümüzce gelirler. Bizi bir
yerde sürürler.
Ora gidenlerin hamısı Türk adıyla gitmişti ora. Bizim neslimiz çok
büyük idi. Hamısını aparmıştılar. Birisinin atasını aparmışlar, ana uşakları
ile kalıp. Nece yazıp veriplerse ele de aparmışlar. (Bunların hepsine sebep)
Türkiye’ye gitmeye göre, Türk olduğumuza göre. Atamın pasaportu da
vardı, Türk olduklarına göre. Biz her zaman deyirdik “-Biz Türkük”.
Gençleri seçtiler, -oğlanları, kızları- 18-19 yaşta. Topladılar, apardılar
“Gülüstan” deyilen yere. Orada ot biçilirdi. Yer kazırlar, sirosu dökürler
ora. Sonra atlar onları tabdalayır (harmanlar). Sonra üstün örtürler. Kışın
hayvanlara yem verirler. Cavanlar ot biçirdik. Yeke yeke (devasa) tayalar
884

Giresun Tirebolu ilçesi, Doğancı köyü.

885

Görüşme yeri ve tarihi: Bakü 2006.
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(balya) kurduk. (Halbuki) o, kız işi değildi.
Kaynatamı bu sürgünden evvel iki defa daha sürüpler. (Birincisinde)
Gence’den Bakı’ya gelende, Ermeni Müslüman savaşında, kişi Nargin
adasında esir düşüp. Kişini Nargin adasına getiripler. O vakt 22 yaşı olup,
dakik bilmirem. Azad olan da gedip Gence’ye.
Sibir’den evvel 8 yıldır yatalak imiş. Ona rağmen sürgün etmişler
onu. Her yemekten yiyebilmirdi. Hasta idi. … Biz ona bakırdık. 1953’te
öldü.
Kaynatam Türkiye’den çok danışardı. Deyirdi, “evimiz çayın
gırağında idi”.
Çok akrabaları varmış Karadeniz boyunca ve Ankara’da, Adana’da…
O kişinin üreyi memlekette idi.
“Emin Dadaş” deyirdim. Tofik de ele deyirdi. Bilmediğimi bana
öğrederdi.
Çok arzu edirdi amma Türkiye’ye dönemezdi ki, koymazdılar
(bırakmazlardı).
Giresunlu Öksüzoğullarından Emin
(1896-Giresun-Türkiye / 1953-Tomsk-Sibirya)
Anlatan: Tevfik oğlu Vagif Mustafayev (torunu)886
Babamın söylediklerine istinaden söylüyorum: Babam Tevfik Bey
1927 Gence doğumlu idi. Benim dedem Emin Öksüz Türkiye’nin Giresun
vilayetinin Damaç köyündendi. Karadeniz bölgesinde yaşayan Öksüzler,
hayvandarlıkla meşgul olurdular. Allah bana kısmet etti, biz öz köyümüzde
olduk. Fındık, çay bahçeleri, fasulye bahçelerde ekilir.
Babamın babası (Öksüzoğlu Emin) Birinci Cihan Savaşı’na gönüllü
yazıldığında ulu dedem izin vermemiş. O bu izne karşı çıkarak evden
kaçmış. 1-2 ay dağlarda yaşamış.
Kız kardeşi –üvey- Emine evden ekmek alıp, dedeme aparırmış.
886

Görüşme yeri ve tarihi: Bakü 2006.
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17-18 yaşında Giresun’a gelmiş, izinsiz askere yazılmış. 1915’nci ilde
Ermeni-Müselman savaşında Türk ordusu sıralarında Gence’ye gelmiş.
Azerbaycan halkını Ermeni soykırımından kurtarmak için.
1916-17’nci yıllarda dedem esir düşer. Çar Rusyası zamanı esirleri
şehirde deyil, adada, Nargin’de tutarlarmış. Bir sene esir kalmış. 1918’de
ilk Azerbaycan Cumhuriyeti kurulup Mehmet Emin Resulzade hâkimiyete
geldikte, serbest bırakmışlar.
Dedem burada, bir Türk gibi burada kalmış. Bir iş kurmak durumunda
kalmış. Dedem Gence’de, Meşedi Alekber Ahmedov ailesinde, cangüden
olmuş. Köyde 2-3 kişi kuvvetli olmuş. Candan muhkem Emin dede imiş.
Emin Dede 1920-21 ilin evvellerinde Meşhedi Alekber’in küçük kızıyla
aile kurmuş.
Babasının razılığı olmadan gedir, kızı kaçırır, Hüriye nene…
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Dedem Meşhedi Hasan’ın kızını almış. Parası, mülkü, varı yok.
Babaannem bir Türk gibi, mert insan gibi sevip onu. Babam öyle söylerdi.
Babaannem onun merd yüreğine aşık olup, sevmiş. Vefatına kadar da
mutlu hayat sürmüşler. Fakir Türk askeri ile evlenerek, sonra da böyle
bir mehebbet kazanmak bir ailenin mutluluğudur. Cavan (genç) vefat
etmesine bakmayarak mutlu hayat sürüp. Dedemle babaannem hiç kavga
etmemişler.
Dedem ölene kadar kendi pasaportunu Sovyet pasaportuna
değişmemiş. Türk vatandaşı olarak kalmış.
Üç kez. Bir kez Bakı’ya kaçıp. Sonra sürgün olup Destefur’a
-Daşkesen’in Destefur’una-. Bir de kaçıp, yene sürgün edipler Destefur’a.
Üçüncü defa Sibir’e.
(Sibir’e sürgün olunanda) babam Politeknik Enstitüsünde ikinci
sınıfta okuyormuş. Evvelce bir demiryolu okulu vardı, onu bitirmiş. Sonra
farklanma ile Politeknik Enstitüsünü okudukta, İyun (Haziran) ayında

babam arkadaşlarıyla okuldan gelende girmiş dalana. Görmüş ki silahlı
asker var. Düşünmüş ki, bizim binadan, evden kimin arkasına gelmişler.
Durum kötü olduğuna göre, KGB, istediği insanları bir saatin içinde tutup

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

içeri atırdı. İnsanlar öğrenceli olmuşdular. Günün her saatinde, gece bile
gelip aparabilirdiler.
Babam o zaman dedemlerle değil, halasının (teyze)887 evinde

kalırmış. “Kalkdım eve, gördüm bir zabit dayanmış” diye anlatırdı babam.
“Halam (teyzem) ağlıyor. Halam (teyzem) söylemiş ki, bunlar seni
arıyorlar”. Ama zabit babama Rusça söylemiş ki, “ Dedeniz başka yere
köçürülür. Yolcu etmek isteyirseniz gidelim.”
İnanmır. Bir oyun olduğunu bilir. Razılaşır. Halasına (teyze) deyir
ki, “bana bir yiyecek ve geyim, balaca (küçük) topla.” Çıkanda da babam,
konşu evin damında da askerin olduğunu görür. “Yani artık bunlar, benim
dalımca (peşimden) gelmişler” diye düşünür. Sonra onları bindirmişler
arabaya getirmişler Bilaceri’ye.
Onu da söylüyim ki, dedem son gününe kadar Azerbaycanca
bir kelime danışmadı. (konuşmadı). Temiz Türk dilinde konuşurdu.
Anlamayanları da mecbur edirdi, anlasınlar diye. Azeri kelimeleri
işletmirdi:
- Çocuklar ne yapıyorsunuz?
Nereye gidirsen? Zabitler gelmiş, “haydi siz de trene!” Babam
söyleyirdi ki, Toborski şehrine kadar onlar trenle gelmişler. Bir ay trenle
yol gedirler.
Toborsk’ta trenden inip, gemilere binmişler, Kürtleri onlara
katdıktan sonra. Bit denen şey kaşınma verir başa, bedene. Onların yarı
aç olması (da cabası). Bir ay yol gitmişler. İyul-Avgust gelipler Tomsk’a.
Onları at arabalarıyla getirirler Bahçar köyüne.
1952 yılında babamla annem evlenirler. 1953’de ben doğulmuşum.
1954’te Alekber, 1955’de Nazım. Ben doğulduktan üç ay sonra dedem
rahmete gitmiş. O, Müslüman kaydalarına göre toprağa verilmiş.
Allah’ın işidir. Allah böyle meslehet görüp ki, bu kişi (dedem)

Sibirya toprağında ölsün. (Sibirya’daki) akrabalar söylediler ki, artık
887

Azerbaycan Türkçesinde “hala” kelimesi “teyze” anlamında kullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesindeki “hala”ya ise “bibi” denilmektedir.
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dedemin kabri de yok. Üstünden otoban, enli bir yol salınmış. Onlar onu
da çok bilipler. Orda bastırılan insanların da üstünden yol salıplar.
Onun ölümünden sonra 3 yıl daha kaldık orada. 1953 Mart’ta Stalin

vefat etti, (onun yerine) Malikov geldi. Ama o bize af fermanı vermedi.
1956’da Hruşov ferman verdi.
Biz Sibirya’dan, Tomsk’tan Moskova’ya gelmişiz, merkeze, ordan
Azerbaycan’a. Birçok Azeriler, Türkler o şeherlerde kaldılar, Ufa’da,
Varonej’de kalan oldu. Kim nerede isterse orada kaldı.
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Sovyetler Birliği dağıldı. 1990’da Allah nasip etti. Bizim komşumuz
vardı Hacıbaba Hüseynov, tiyatrocu, onun yanına devamlı bir Türk gelirdi.
Söyleyende ki, Giresun’da akrabalarımız var; o iş adamı öz çocuklarına
söylemiş. 1991 sonunda bize Giresun’dan telefon açıldı. Babamın sağlık
durumu kötüleşmişti. Amca çocuğunun sesini duyanda ağladı. Dedi ki,
“-Allah’a kurban olam! Bunu da bana nasip etti.”
Dedem deyermiş ki, “mutlaka toprağımıza gidin, imkânınız olsa.
Unutmayın ki Türkiye’de akrabalarınız var.”
Ama nasip olmadı, 1995 Nisan’ında babam vefat etti. Sefirlikten
temsilciler ve vize müdürü babamın cenazesine geldiler. Son menzile yola
saldılar.
Memleket! (Sovyet zamanı) radyoda Türkiye’ni buldukta
gözümüzden yaş gelirdi. Olmamışık, havasında udmamışık, buna rağmen.
Babam Moskova’ya ezamiyyete (yıllık izin) gitmişti. İki tane desmal
(havlu) getirdi, Türk istihsali. Nazım, ben onu koklayırdık. O havlular indi
de durur. Kullanmadık hiç. Türk istihsali ne bulursak üreyimiz dağ boyda
olurdu.
(İlk defa) Türk bayrağını Nazım getirdi İskenderun’dan. O,
madençilikte okuyarken, okuldan Ukrayna’ya getmişti. Ordan getmişti
İskenderun’a. Ceket, pantolon, iki gömlek, Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı,
İskenderun’un resimlerini. Bir defa gördüğümüz şey o oldu. O zaman yasak
idi. 1975’te bize Türkiye’den mektup gelende KGB’den telefon açtılar ki,
onlara bakalım. Babam dedi ki, “-bu defa Sibirya’ya yok, dünyanın o başına
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göndererler bizi”. (Ama ben o bayrağı görende) gurur duydum.
Nazım (Türkiye’de) benden önce olmuştu. Toprak getirmişti Nazım,
dedemin babasının kabrinden. Orda toprağa verilmişlerin % 70’i bizim
akrabalar idi. (Nazım), dedemin babasının mezarından toprak getirip
babamın mezarına koymuş. Rahmetlik de bilsin ki, sinesinin üstündeki
memleketinin toprağıdır.
Samsunlu Abdurrahmanoğullarından Mirza Halil
(1881-Samsun-Türkiye / 1977- Saatlı-Azerbaycan)888
Anlatan: Mirza Halil oğlu Hafız Abdulov (oğlu)889
Galiçya cephesinde Türk taburunun askeri olmuş. Savaşta ayağından
yaralanmış, Samsun’a gönderilmiş; akrabalarının katıldıklarını duyarak,
Kafkas İslam Ordusu’na gönüllü katılmış.
Bakı’da yerleşmiş Kafkas İslam Ordusu karargâh birliğinde görev
yapmış.
1924 yılında tekrar gelmiş Azerbaycan’a. Bakü Halk Temsilcileri
Meclisine seçilmiş.
1936’dan itibaren bakış değişmiş ve babasını takip etmeye
başlamışlar: “Sen Türksün, sen Ermenilerin düşmanısın!”
1942 yılı Temmuz’unun 8’inde gece ağabeyimi hastaneden aldılar,
getirdiler eve. Hasta idi o. O gece evimize KGB’nin adamları geldiler. O
sırada tehlükesizlik hizmetinin memurları dediler ki: “- Hazır olun! Evden
de hiçbir şey götürmeye hakkınız yoktur!”
O zaman hasta abim için bir yastık, bir yorgan, döşek bile alabilmedik.
Gönderdiler gittik, çıktık Gedebey’e. O zaman bizim muharebe vaktında
yaşadığımız yerde çörek almak için karne verilirdi, her nefer başına kaç
kilogram ekmek almak olar! O kâğıtları da bizden aldılar. Evimizden hiçbir
şey götürmeye izin vermediler. Aldılar, trene yükleyip yola vurdular.
Ağabeyim çok sakatlık çekti. Burada, Bakü’de, hastalanmıştı. Ama
888

Samsun, merkez.

889

Görüşme yeri ve tarihi: Bakü 2005.
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burada iken ayaklarının üzerinde yürüyürdü. Bizi sürgüne ki (Bakü’den
Gedebey’e) mahkûm ettiler, -geçineceğimizi elimizden aldılar, yiyeceğimiz,
kalayacağımız (yakacağımız) kalmadı- orda daha da hastalandı. 3 yıl
7 ay yerinden kalka bilmedi. Yerinden kalkanda ayakları kurumuştu.
Deyneklerle başladı yürümeye.
Gedebey’de güzeranımız (geçimimiz) günbe gün yahşılaşırdı. Ama
1949 yılında yeniden babamı bizden ayırıp Sibir’e sürgün ettiler. Onun
sürgün için suçu ne idi? Yalnızca milliyetçe Türk olması. … Bu faşizm idi.
Nasıl ki, Almanlar Yahudileri düşman seçirdiler, Ruslar da bizleri, Türkleri
kendilerine düşman seçtiler.
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O gece May ayı gecesi idi. Babam tahıl serpip eve dönmüştü. Anam
ona hamam hazırlamıştı. Bir kova su sıcak etmişti. Ondan evvel bir parça
ekmek yiyecekti ki, iki nefer kapının sağını solunu kesdi. Biri içeri girdi.
Tehlikesizlik İdaresinin (KGB) subayı idi, üsteğmen rütbesinde. -Silahı
ver dediler babama. Rayondan Azerbaycan Türkleri babamı tanıyırdılar ki,
o nasıl zahmetkeş adamdır. Onlar mahcubiyetten kapıya gelmemişlerdi.
Ruslar gelmiştiler. Ben o vakit ağladım, babamı götürende. Rus subayı
bana dedi, - ağlama, o yer iyi yerdir! Gedip yerleşsin sizi de ora alar.
O zaman ki, babamı geceynen götürdüler, bizim onun haraya
aparılması barede heç bir malumatımız yok idi. KGB’nin üsteğmeninin
söylediğine ki, “babanızı yahşı yere götürürük (aparırık)” sözleri bizi
inandırmadı. Çünkü gecenin o zamanı silahlı asker muhafezesi altında
insanı yahşi yere götürmürdüler.
Babam götürüldükten sonra sehere kadar korku, dehşet içinde
oturduk. Sabah başımıza gelenleri bir kişiden sormağa da cüret edemedik.
Yalnız Gedebey’den bir şoförün söylediğinden anlaya bildik ki, geceynen
babamı Gedebey’in yakınlığında traktör temir sehinde (atölye) sahlamışlar
ve sonraki gece trenle Bakü’nün yakınlığında Keşle denilen habshaneye
götürmüşler. Babamın gece yarısı götürüldüğünden, köy ehli korkularından
bizimle tek kelime danışmayı bile istemirdiler. Teklikte olanda anneme
ümüd verirdiler ki: “-Meryem bacı, korkmayın! Allah var, rehmi de var!”
O gece hamıyı alıp götürdüler, Gedebey’de ne kadar Türk vardı,
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hamısını yığıp götürdüler. Rayonda traktör tamir yeri vardı, onun ambarına
yığdılar. Sonra trenlere yükleyip götürdüler.
Gidenden sonra bir yıl babamdan haber alamadık. Korkumuzdan

dillenebilmedik. Sorabilmedik. Sonra onun Tomsk vilayetinin
habshanesinden kağıdı geldi ki, “sağ salamatım. Buradayım, Tomsk
vilayetindeyim”diyen.
2-3 yıl habshanede sakladıktan sonra, onları analiz edipler, yoklayıplar.
Kimdir, seçipler. Taksim edipler köylere, meşelikte odun kırmağa. Selim’in
babası Mustafa Çavuş da (Kayseri İncesu’lu Topallıoğullarından Mustafa),
hamı orda bir yerde olup. Hamısının sürgüne gönderilmeleri yalnız
Türklükleriyle bağlıdır.
1956’ncı ilde… ben o zaman Sovyetler Birliğinin ordusunda
harbi hizmette idim. Mayıs ayında mektup geldi ki, babanızı sürgünden
bıraktılar.
Azerbaycan’a kayıtmıştı (geri dönmüştü) ama yene de aile ile
yaşamaya koymadılar.
Meraklıdır ki, sürgüne gönderileceklerin dosyalarının içinde anamı
Bakı doğumlu olarak gösteripler. Anamın sürgün edilmemesinin sebebi
dosyasında Bakı doğumlu yazılı olması. Samsun yazılsaydı, Sibir’e anam
da giderdi. Bizi de onunla birlikte sürgün ederdiler. Babamı ise Türkiye
doğumlu, Türk vatandaşı olduğuna göre sürgün etmiştiler.
Bizim aile dostumuz vardı, Osmanlı ordusunun mülazımı idi,
Hurşudzade Mahmud Ahmed oğlu. O Komünist Partisi’nin üzvü idi.
1927’nci ilden yerleşmişti. Onu serhed kumandanlığında tabur kumandan
yardımcılığına kadar yükseltdiler. (Sonra) cebinde parti bileti Sibir’e
sürgün ettiler.
Kim olduğun, milletvekili mi, devlette başarılı mı olduğun önemli
değil. Senin milliyetin nazara alındı. Milliyete göre düşman. Bu Komünist

Partisinin vahşiliği idi: “Sen Türksen, Sovyetler Birliğinin düşmenisen.”
Milliyete göre düşman.
Babam sürgündeyken 1954’ünci ilde beni askere aldılar. Askere
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alanda beni ilgilendiren bu olmuşdur ki, bu nasıl haldır ki baba Sibirya’da
ömürlük sürgünde olan Türk vatandaşının evladı olan beni Sovyetler
Birliği askere alıb, Harbi Hava Okuluna gönderiyor?
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Bana çok ağır geldi. Nasıl olur ki, benim babam Sibir’de sürgün
olacak, ben harbi Hava Kuvvetlerinin okulunda okuyacam! Moskova’ya
çok müracaatlar ettim, o vakit ki Komünist Partinin rehberi Hruşov’a,
Bulgani’ne, Azerbaycan’ın Müdafaa Nazirine müracaatlarım oldu. Bana
cevap verirdiler ki, sizin babanızın Türk olduğuna göre sürgüne gönderilmesi
doğrudur. Çünkü Sovyetler Birliğinin Tehlükesizlik Hizmetinin (KGB)
ele bir emri olmuşdu. 00183 sayılı karar vardı. Milliyetçe Türk olanlar
SSCB’nin uzak, soğuk, şahtalı ülkelerine sürgün edilmeli idi. Anlamak
olmurdu. Ahı benim ne suçum vardı ki? Evraklarda da hiçbir kayıt yok
idi ki, ben devlet aleyhine bunu söylemişem veya devlet aleyhine bu işi
görmüşem. Bu barede bir söz deyilmeden, “milliyetin Türk, sen sürgüne
gitmelisen!”
1956 yılında babamı hususi sürgün yerinden bıraktılar. O da elil
(sakat) olduğuna göre. Kale gibi meşelerde işlemeye yaramadığına göre,
emek kuvvesini itirdiğine göre. “Sen sürgünden gidebilirsen” dediler.
Hara? Yerini de göstermediler.
Döndü geldi Azerbaycan’a. Ailemizin yanına Gedebey’e. Gedebey’de
dediler ki,
“Senin burada oturman yasaktır! Bura senin önceki yaşayış yerin
idi. Olmaz, sana burada oturmak!”
Ondan sonra geçimimiz biraz daha zorlaştı. Sürgün yerinde hiç
olmazsa bilirdin ki, kalacak yerin var. Yiyeceğin bir parça ekmeği devlet
verecek. Ama burada işe alan yok. İşyeri yok. Nasıl geçineceksin. Geçinmek
için işyeri lazım. Çalışmaya almırlar, geçimini de temin etmirler. Ta 1987
yılına kadar. Ben Azerbaycan’ın çok rayonlarında gezdim. Hara gedirdin
1-2 yıldan sonra nezaret altına alırdılar. Tehlikesüzlük hizmeti bizi nezaret
altına alırdı. Bakmayarak ki, biz kayıttan çıkmıştık, yene de üstümüzde
nezaret var idi.
Ben 1987-1989’uncu illerde bildim ki, ailemiz bir Türk ailesi. Bizi
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Türk vatandaşları kimi 1942’de Gedebey’e sürgün etmişdiler. 1943’üncü ilin
fevral (Şubat) ayında aile olarak sürgünde bulunarken İçişleri Bakanlığının
tegdimatı ile babam üç evladı ile birlikte SSCB’nin vatandaşlığına alındı.
Annem baresinde heç bir geyd olmamışdır. Enterasan olan şurasıdır ki,
babamla biz çocukları geyd olunur, çocukların annesi baresinde heç bir
söz söylemiyor! Halbuki, 1924’üncü senede ailemiz Bakü’de oturma izni
alarken ikamet tezkiresinde ve öylece de ben Bakü’de dünyaya geldiğimde
velilerimin milliyetinin Türk olduğu ve Türkiye vatandaşları oldukları
tapularda geyd olunmuşdur.
Babam vatanını, akrabalarını itirenden sonra susurdu. Hatırlayanda
da susurdu. Babam derdini çok vakit içinde çekirdi. O, acısını, ağrısını
hiç kime demek istemirdi. Kendi içinde çekirdi onu. “Benim acılarımı
başkaları, evlatlarım duymasın!” diye fikirleşirdi.
1958-ci ilde Ahıska Türklerinin Gürcüstan’dan Orta Asya’ya
sürgün olunanları dönüp Azerbaycan’ın Saatlı-Sabirabad rayonlarında
meskûnlaşan vaktinde, ben onlarla alakaya girdim. Gördüm aynı beş vakit
namazları, Ramazanı, Şabanı, gurbanlıkta güreş tutmaları hepisi Türkiye
adetleri ile. Bu ihtiyar vaktinde de, ihtiyara ne lazım, böyle şeyler lazım:
Cuma namazına beraber gitmesi, iftara beraber gitmesi gibi. Kalktık,
onların içine göçtük. Orda yerleştik. Hatta Cuma namazlarında hutbeyi
babama okuttururdular.
(Ağlıyor) Vatanı olmayan biler, vatan nedir? Vatanda olan vatanın
hasretini bilmez. Çünkü o vatandadır. Çünkü vatan onu sıcak saklayır. O
vatanla gurur duyuyor. O vatanın her nimetinden istifade edir. Vatandan
ayrı olan, onda bilir ki, vatan nedir!
O zaman ki, (Gedebey’de) sürgünde idik, Türkiye bir hayal gibi idi.
Babamız, anamız geceler boyu sohbetlerinde oranı dünyanın bir cenneti
gibi anlatmıştılar bize. “Dünyanın en güzel diyarı Türkiye’dir, cennetdir.”
Sonradan oraya gidende de başa düştüm. Türkiye’de olanda da başa
düştüm bunu. Türkiye dünyanın güzel bir diyarıdır. Ancak efsuslar ki, anaatam vatan hasretiyle dünyadan gittiler. Abim-ablam onun gibi.
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Sonuç
Sözlü tarih, günümüz tarihçiliğinde sahip olduğu yeri her geçen
dün daha da güçlendirmekte ve bir tür saha araştırması yöntemi olarak
bilimsel etkinliğini arttırmaktadır. Bunda yazılı ve kalıtsal belgeye dayalı
tarih anlayışının, gelişen teknolojiyle de paralel olarak, bazı zafiyetlerinin
ortaya çıkması, aynı zamanda aile ve mekânın merkez olduğu insan odaklı
tarihe ilginin artmasının önemli rol oynadığı görülmektedir.
Sözlü tarihin en önemli özelliği, yakın zamana ait tanıklıkların
kaydedilmesi yöntemi olmasıdır. Dolayısıyla, kendisi bir tarih inşa
yöntemi olmasının yanı sıra yazılı belgelerin daha iyi anlaşılabilmesi,
çeşitli nedenlerle yazılı belgeler geçmemiş /geçememiş hususların ortaya
çıkarılması, benzer konuya farklı tanıklıklarla bakılabilmesi gibi birçok
imkân da sunmaktadır.
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Bu anlamda Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan’da kalan
askerlerinin hayat hikâyeleriyle ilgili olarak sözlü tarih çalışmaları çok
önemli ve başka türlü elde edilemeyecek veriler sunmaktadır. Bu tür
çalışmaların, hiç olmazsa ikinci kuşak tanıklar yok olmadan derlenmesi
ve yayınlanması, Birinci Dünya Savaşı dönemi Türk esirlerinin esaret
hayatları ve sonrası ile ilgili çok önemli bilgiler sağlayacaktır.
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BELARUS TOPRAKLARINDA OSMANLI SAVAŞ
ESİRLERİ (19. YÜZYIL-20. YÜZYIL BAŞI)
Andrey MAKSİMÇİK*

Çeviri: Liaisan ŞAHİN**

R

usya İmparatorluğu’nun Belarus (Beyaz Rusya) toprakları
üzerinde hakim olduğu dönem yerli nüfusun hayatı üzerinde
önemli etkiler yarattı. 18. yy.ın sonu – 19. yy.ın başını kapsayan dönemde
Rus devleti, yeni kazandığı bu topraklara herhangi bir özerk statü
vermeyi düşünmeden Rusya genelinde uygulanan idare modelini burada
da uygulamaya koydu ve yeni idari taksimatı gerçekleştirdi. Buna göre
Belarus topraklarında Mogilev, Minsk, Vilna, Vitebsk, Grodno vilayetleri
teşkil edildi. Bu dönemden itibaren söz konusu vilayetlerin toprakları ve
üzerinde yaşayan nüfus imparatorluk menfaatlerinde yoğun bir biçimde
kullanılmaya başlandı. Rus devletinin 19. yy.da ve 20. yy.ın başında birçok
yönde yürüttüğü aktif dış politika faaliyetleri bu bölge üzerinde dolaylı
ve dolaysız olarak etkilerini gösterdi. Örneğin, bölgenin erkek nüfusu
askeri hizmete tabi tutulduğu için Rusya İmparatorluğu’nun yürüttüğü
bütün savaşlara katıldı. Belarus toprakları ise sıklıkla savaş harekatının
yürütüldüğü sahayı teşkil etti ya da düşman ordusundan esir düşen
askerlerinin geçici olarak yerleştirildikleri ve tutuldukları bir alan oldu.
Farklı dönemlerde Belarus topraklarında Fransız, İspanyol, İtalyan, Leh ve
* Doç. Dr., Belarus Devlet Üniversitesi, Minsk / Belarus, forest_child@list.ru
** Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / Türkiye,
leysensahin@gmail.com
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Alman savaş esirleri tutuldu. 19. yy.da yaşanan Rus-Osmanlı savaşlarında
esir düşen Türk askerler de bu topraklarda bulundu.
Rusya’daki araştırmalardan890 farklı olarak, Türk savaş esirleri

konusu Belarus araştırmacıları tarafından henüz fazla incelenmemiştir. Bu
konuda günümüzde ancak askeri tarih uzmanı A.L. Samoviç’in eserleri
mevcuttur.891 Bu araştırmacı Belarus tarihçiliğinde ilk defa olmak üzere
Belarus topraklarında Osmanlı savaş esirlerinin yerleştirilmesi, teminatı
ve işgücü olarak kullanılmaları konularını ve bu meselelerin hukuk açıdan
düzenlenmesini ele almıştır. Samoviç bu konudaki araştırmalarını Rusya
ve Belarus arşivlerinde bulduğu belgelere ve dönemin basınında (Minskiye
Gubernskiye Vedomosti gazetesi) yer alan bilgilere dayandırmaktadır.
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Bunun dışında Belarus Bilgi ve Belge Yönetimi Enstitüsü Arkeografya
Bölümü Başkanı V.S. Pozdnyakov tarafından bu konu ile ilgili olarak
Belarus Milli Tarih Arşivi fonlarında yürütülen arama çalışmalarından
söz etmek gerekir. 2014 yılında bu araştırmacı tarafından 1877-78 RusOsmanlı Savaşı döneminde Belarus topraklarında yerleştirilen Türk
esirlerine ilişkin toplam 62 belge bulunmuştur; bunların 34’ü Minsk, 892
28’i Novogrudok893 şehrinde bulunan Türk esirleri ile ilgilidir. Bu yeni
veriler sayesinde Belarus topraklarında bulunan Türk esirlerine ilişkin
olarak birçok eksik bilginin tamamlanması mümkün oldu. Örneğin, Türk
esirlerin yerleştirilme coğrafyası, esirlerin sayısı, onlara sağlanan sağlık
hizmetleri, hastalıklardan ölenlerin yaklaşık sayısı hakkında bilgiler
890

B.P. Milovidov, “Turetskie voennoplennıye v Rossii v 1812 godu”, Voprosı istorii, No. 10,
2008. s. 91-98; B.P. Milovidov, “Russkaya armiya i turki v 1828–1829 godah: vstreçi posle boya”,
Dialog so vremenem, Sa. 29, 2009. s. 163-185; V.V.Poznahirev, Turetskie plenniki v vojnah Rossii za
1677–1917 godı. Dokt, Diss. Kursk, 2012; V.V. Poznahirev, Voennoplennıye Ottomanskoy imperii
v Belgorodsko-Kurskom krae v XVIII – naçale XX veka, St. Petersburg, 2013.
891

A.L. Samoviç, “Turetskie voennoplennıye 1828–1829 godov v Minskoy gubernii”, Vesti Instituta
sovremennıh znaniy, No. 3, 2008, s. 12-15; A.L. Samoviç, “Opıt vospriyatiya turetskih voennoplennıh
naseleniem belorusskih guberniy (1877–1878 godı)”, Vesnіk Grodzenskaga dzyarzhaunaga unіversіteta,
No. 1, 2009, s. 22-25; A.L. Samoviç, “Turetskiye voennoplennıye 1877–1878 godov v Vitebskoy
gubernii”, Vesnіk Vіcebskaga dzyarzhaunaga unіversіteta, No. 1, 2009, s. 12-16.
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V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku y 1877–1878 gadou (dakumenty u 2-kh
chastkakh) (2014), http://www.vkl.by/documents/2. (Erişim tarihi: 7 March 2017).
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http://www.vkl.by/documents/4. (Erişim tarihi: 7 March 2017).
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elde edildi. Ayrıca 2012 yılında Minsk’te yayımlanan Belarus’ta Yabancı
Uyruklular adlı rehber kitaba dahil edilen birkaç belge de – bunlar 1877-78
Rus Osmanlı Savaşı dönemindeki esirler ile ilgilidir – dikkate değerdir.894
Bununla birlikte Osmanlı savaş esirlerine ilişkin belgeleri arama ve
bilimsel kullanıma sokma süreci henüz tamamlanmış olmaktan uzaktır
ve gelecekte bu alanda elde edilecek bulgular bugünkü bilgi düzeyimizi
büyük ölçüde arttırabilecektir.
Bugünkü bulgulara göre, Osmanlı savaş esirlerinin Belarus
topraklarında ilk defa yerleştirilmesi 1828-29 Rus-Osmanlı Savaşı
döneminde vuku buldu. Osmanlı savaş esirleri konusunda önde gelen
uzman olan Rus tarihçi V.V. Poznahirev’in verilerine göre, bu esirlerin
Vilna, Grodno ve Minsk vilayetlerine yerleştirilmesi planlanmıştı.895
Çar I. Nikolay tarafından 9 Temmuz 1829’da onaylanan Esirler Hakkında
Tüzük’ün “Esirlerin Ülke İçindeki Yerleşim Yerlerinde Barınma Koşulları”
adlı 4. Bölümünde şunlar belirtilmişti: “… Ellerinde silahlarla esir alınan
Türkler (50 yaşın üstünde, ihtiyar ve güçsüz görünenler dışında) kamu
yararına çalışmalarda kullanmak üzere aşağıdaki sayılarda gösterilen
yerlere gönderilmelidir: 4000 kişi Kiev’e, 3000 kişi Bobruysk Kalesi’ne,
3000 kişi Vindava Kanalı’na; dolayısıyla işbaşı yapmaları için Vilna,
Grodno ve Volın vilayetlerine yerleştirilmeleri gerekir; Brest-Litovsk’ta
1000 kişi yerleştirilmelidir”.896 Sözü geçen yerlere esir gönderiminin
belirtilen sayılara ulaşana kadar devam edilmesi gerektiği, ayrıca Minsk,
Grodno, Vilna vilayetlerinde “oradaki esir sayısının azalması ihtimaline
karşı” yedek olarak bin kişi daha yerleştirilmesi hususu da ayrıca not
düşülmüştür.897
Esirler Hakkında Tüzük’ün çok geç tarihlerde ortaya çıkmış olduğunu,
çünkü daha 1828 yılında çok sayıda düşman askerinin Rus ordusuna
894

İnostrannıye poddannıye v Belarusi (konets XVIII – naçalo XX veka), Haz. İ.L. Verner,
Minsk, 2012, s. 101-105.
895

V.V. Poznahirev, Voennoplennıye Ottomanskoy imperii v Belgorodsko-Kurskom krae v XVIII –
naçale XX veka, St. Petersburg, 2013, s. 16.
896

“Polojenie o plennıh ot 9 iyulya 1829 goda”, Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii, sobr.
2-e. vol. 4, 1829, s. 481.
897

Age., s. 481.
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esir düşmüş olduğunu belirtmek gerekir. Bu esirlerin yerleştirilmesi,
barındırılması, gelecekteki akıbetlerinin belirlenmesi ve bununla ilgili
hukuk meseleleri ilk başta Rus askeri ve sivil makamları için belli
sorunlar yaratmıştır. Örneğin, Bulgaristan’daki Varna Kalesi’nin 89
gün süren ablukasının (22 Temmuz-29 Eylül 1828) sonunda çeşitli
değerlendirmelere göre 5 bin ile 7 bin arasında değişen sayıda Osmanlı
askeri Rus ordusuna esir düşmüştür.898 Bu askerlerin Rus esaretindeki ilk
haftaları savaşın bu olayına tanıklık etmiş olan Preobrajenskiy Muhafız
Alayı subayı N.A. Lukyanoviç tarafından açıklayıcı olarak tasvir edilmiştir.
Ona göre, Türk esirler “açlıktan ve hastalıklardan bitap düşmüşlerdi,
bitkin atlar ve katırlar üzerinde bazıları güçlükle durabiliyor ve yiğit
binicilerden ziyade öbür dünyadan çıkagelen hayaletlere benziyordu”.899
Yazarın Türk askerlerin esaretteki ilk günlerine dair teferruatlı tasviri de
vardır: “Esirler kalabalık gruplar halinde peşimizde dolaşarak bizi türlü
isteklerle bunaltırlardı; kimi: “Kaptan! Az para ver! Kaptan! Ekmek ver!”
derdi, kimi işaretlerle su isterdi. Hepimiz elden geldiği kadar bu biçarelere
yardım etmek için koştururduk. Fakat her birinin ihtiyacını karşılamak
mümkün değildi…”900
Çar I. Nikolay’ın emri ve bunu takiben Maliye Bakanlığının
Minsk’teki teşkilatına gönderdiği 31 Ekim 1828 tarihli “Esir Türklerin
Barınması, Giysi ve Ayakkabıları İçin Para Ayrılması Hakkında” adlı
genelgesi üzerine Varna’da esir alınan 2 bin Türk askerinin Bobruysk
Kalesi’ne İstihkam İdaresi emrine verilmesi kararlaştırıldı.901
Bu güzergah (Balta-Bratslav-Mozır-Ozariçi-Pariçi-Bobruysk) boyunca
demir yolu hatları bulunmadığı için bitkin esirler bütün bu mesafeyi (1500
km) yürümek zorunda kaldılar ve varış noktasına ancak 43 günde ulaştılar.
26 Mart 1829’da Bobruysk Kalesi’ne toplam 1257 kişi ulaştı: 12 binbaşı, 59

898

Аtlas srajeniy XIX veka. Period vremeni s 1820 goda po nastoyaşçee vremya, perevod s
nemetskogo Çekmareva, vıpusk 11, St. Petersburg, 1896. s. 5.
899

N.A. Lukyanoviç, Tri mesyatsa za Dunaem v 1828 godu, St. Petersburg, 1833. s. 43.

900

Age., s. 44.
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Natsionalnıy istoriçeskiy arhiv Belarusi (NIAB). F. 333. Оp. 1. D. 706. L. 229.
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yüzbaşı ve 1186 alt rütbeli asker.902
Esirlerin Minsk vilayeti dahilinde yerleştirilmesi sivil valinin yetki
alanına giriyordu. Tüzükte belirtildiği üzere, esirlerin tercihen kışlalarda

ya da kamu binalarında tutulması, “yerli polis şefinin denetiminde olmak
üzere kendi aralarından teşkil olunacak öz idarelerinin kurulması” (Madde
46) öngörülmüştü.903 Vali esirlerin toplam sayısı, cinsiyeti, yerleşim
yerleri, hastanede bulunanların, ölenlerin, başka yere gönderilenlerin ve
yeni gelenlerin sayısı belirtilmek üzere her ay Genel Kurmay Başkanlığı
Teftiş Dairesine rapor sunmak zorundaydı (Madde 49). Subaylar için ayrı
olarak ad listeleri düzenlenmişti.
Tüzük gereğince esirlere günlük ödenekler sağlanmalıydı: paşalara
1 Ruble, subaylara 50 Kopik, alt rütbeli askerlere 12 Kopik. Bunun dışında
esirler ihtiyaç halinde kişi başına 24 Ruble 55 Kopik tutarında olmak üzere
asker kaputu, ceket, pantolon, çizme, gömlek edinebilmeliydi.904 Fakat
uygulamada yerel idare bu talimatlara her zaman uymuyordu. Samoviç’in
verdiği bilgilere göre, Şubat 1829’da Bobruysk’taki esirlerin durumunu
teftiş eden binbaşı Krivapişin esirlerin birçoğunda gömlek bulunmadığını,
ayrıca sarık yapımı için kullanılan kumaşlarda da eksiklik olduğunu tespit
etmiştir.905 Bu durum ise esirlerin hastalanmasında da etkili olabilmiştir.
Hastalık durumunda esirlere tıbbi ödenek sağlanması, bütün hastanelere
kabul edilerek Rus askerleri ile eşit olarak tedavi edilmeleri öngörülmüştü
(Madde 55). Hastanelere yatırılan ve hastanelerde ölen toplam esir
sayısına dair veriler bulunmamaktadır. Sadece 1829 yılının ilk yarısında
Reçitsa ve Mozır şehir hastanelerine bazı Türk esirlerin yatırıldığına dair
bilgiler bulunmaktadır.906

902

A.L. Samoviç, “Turetskie voennoplennıye 1828–1829 godov v Minskoy gubernii”, Vesti
Instituta sovremennıh znaniy, no. 3, 2008, s. 12-13.
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“Polojenie o plennıh ot 9 iyulya 1829 goda”, Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii, sobr.
2-e. vol. 4, 1829, s. 481.
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Tüzük’ün 53. Maddesine göre, “esirlerin kendi dini inançlarının
gereği olan tören ve ayinleri yerine getirmekten – kamu düzeni ve
huzurunun bozulabileceği durumlar dışında – hiçbir şekilde men
edilemeyecekleri” belirtilmişti. Tüzük’te ayrıca esirlere ait olan para ve
değerli eşyaların dokunulmazlığının altını çizen, esir alınan askerlerin
elinden alınan bu tür eşyaların yerleşim yerine varıldığında sahiplerine
iade edilmesini zorunlu kılan bir madde de yer almıştı (Madde 54).
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Bobruysk Kalesi’nde savaş esirlerinin ne tür çalışmalarda
kullanıldığına dair bilgi bulunmamaktadır. Türk esirlerin 1. sınıf (yani
ellerinde silahlarıyla esir alınan) esirler olmaları sebebiyle Tüzük’ün 58.
maddesi gereğince kamu hizmetinde kullanılmamaları gerektiğini belirtmek
lazım. Bununla birlikte 1829 yılında Rusya imparatorunun o zaman inşa
halinde olan Bobruysk Kalesi’ni ziyaret ettiği ve burada çalıştırılan esirleri
de gördüğü bilinmektedir. I. Nikolay’ın biografisini yazan N.K. Şilder bu
epizodu şu şekilde tasvir etmektedir: “… Binek arabasından iner inmez
hemen çalışmaların yürütüldüğü tarafa gitti, her şeyi kendi gözleriyle
görmek, bütün teferruatı şahsen anlamak, her meseleyi görüşmek ve
her konuda yönlendirici talimatlar vermek istiyordu. Kiev’de olduğu gibi
burada da Türk esirler çalışıyordu; hükümdarımız onların kamp kurarak
yerleştiği yere tek başına gitti ve birçoğuna özgürlük bahşetti. Bu sırada
Bobruysk’a çok sayıda Türk bayrağı getirilmişti; hükümdarımız bunların
bir kısmının ziyareti anısına Bobruysk Kalesi katedraline yerleştirilmeleri
emrini verdi, diğerleri ise Petersburg’a gönderildi”.907 Bobruysk Kalesi
komutanı K.K. Berg’e verilen emirden esirlerin çalışma karşılığında
belirli ücret tarifesine göre ödeme aldıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu
belgede Türk esirlerine memleketlerine gönderilirken 24.274 Ruble 50
Kopik ödeme yapıldığı belirtilmektedir.908 Bu tutardan esirlere sağlanan
giysilerin fiyatı düşülmüştür.
1828-29 Rus-Osmanlı Savaşı döneminde esir düşen Türk askerlerin
Belarus topraklarında bulunma süresi 1829 yılının Mart-Ekim aylarını
907

N.K. Şilder, Imperator Nikolay pervıy. Ego jizn i tsarstvovanie, St. Petersburg, 1903. vol. 2. s.
238–239.
908

NIAB. F. 333. Оp. 1. D. 707. L. 305.
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kapsamaktadır. 17 Ekim 1829’da Maliye Bakanlığı Minsk’teki teşkilatına bir
genelge ile Türk esirlerin memleketlerine gönderilmesi ile ilgili masrafları
bildirdi. 2 Eylül 1829’da imzalanan Edirne Antlaşması ile Türk esirleri
memleketlerine gönderme sürecinin başlatılması mümkün hale geldi.
Anlaşmanın 14. Maddesi ile Rusya ve Türkiye anlaşma metninin karşılıklı
onaylanmasından sonra iki tarafın esirlerinin “hangi halktan, rütbeden ve
cinsiyetten olmalarına bakılmaksızın” hiçbir ödeme yapılmadan mübadele
edilecekleri konusunda anlaştılar.909
İmparatorun emri üzerine, esirlerin gönderilmesi şu şekilde
planlandı: “Bobruysk’tan esirler 1. Ordu başkomutanının emriyle Kiev’e
gönderilecek, orada yedek kuvvetlerin himayesine teslim edilecek,
bu kuvvetlerin komutanı general kont Vitt, esirleri teslim alarak
Kiev’te bulunan diğer esirlerle birlikte Odessa’ya yollayacaktır…”.910
Gönderilmeden önce esirler yolculukta gerekli olan giysilerle temin edildi.
Odessa’dan Kefe’ye, oradan İstanbul’a gidiyorlardı.
Sonuç olarak şu hususu belirtmek gerekir, Bobruysk Kalesi’nde
bulunan Osmanlı esirleri hakkında bölük pörçük de olsa belgelere
dayanan bilgiler mevcutken, Esirler Hakkında Tüzük’te belirtilen diğer
yerleşim yerleri hakkında hiç bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda
geçmişin çelişkili bir tablosu ile karşı karşıya kalan araştırmacılar, bir
yandan, yeni arşiv belgelerini arama ihtiyacı hissederken, öbür yandan
Rus devletinin planlarının ancak kısmen gerçekleştirilmiş olduğu
sonucuna varmaktadırlar. Bununla birlikte yerel Rus makamlarının, bazen
ağır davranmakla birlikte, sözü geçen Tüzük maddelerine genel olarak
uyduklarını ve emredilenleri yerine getirmeye ellerinden geldiği kadar
gayret ettiklerini söylemek gerekir.
Belarus topraklarının ikinci kere Osmanlı esirlerini barındırması
1877-78 Rus-Osmanlı Savaşı dönemine rastlar. Esirlerin yerleştirilmesi
ve barındırılması meseleleri ile ilgilenen bir dizi kurumun (Minsk vilayet
idaresi, Minsk ve Vitebsk sivil valileri) Belarus Milli Tarih Arşivinde
korunan fonlarında bu konu ile ilgili birçok belge bulunmuştur; dolayısıyla
909
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bu savaş esirlerinin yerleşim yerleri, teminat koşulları, işgücü olarak
kullanılmaları ve tıbbi hizmetlerden yararlanmaları konusunda teferruatlı
bilgiye sahibiz.
Resmi verilere göre, bugünkü Belarus Cumhuriyeti topraklarını da
kapsayan Vilna askeri bölgesinde 14086 savaş esiri (6 paşa, 985 subay,
13095 alt rütbeli asker) yerleştirilmişti. Esirlerin sayısı ve yerleştiği yerler
devamlı olarak değiştiği için Belarus topraklarında bulunan esirlerin
sayısını tam olarak belirlemek zordur. Örneğin, Samoviç ilk başta 3992 kişi
olduklarını (Minsk’te 1584, Mogilev’de 1016, Vitebsk’te 982, Grodno’da
500) söylemektedir.911 Fakat zamanla esirleri vilayet şehirlerinin yanı
sıra diğer yerleşim yerlerine de göndermeye başlamışlardır.1878 yılının
Mart ayı itibarıyla Vitebsk vilayetinde 1673 kişi barındırılmıştır.912 Bazı
belgelerden esirlerin Minsk vilayetinin Bobruysk, Pinsk, Novogrudok,
Kreslavka, Kreytsburg ve belki de Reçitsa’da bulunduklarını öğreniyoruz.
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Esirlerin kayıt işlemlerinin Savaş Bakanlığı memurları tarafından
yürütülmüş olduğuna dikkat çekmek gerekir. Osmanlı esirlerinden
kafileler teşkil edilerek bunlar çeşitli yerleşim yerlerine dağıtılmış ve
burada yerel (vilayet ya da uezd) askeri idarenin emrine verilmiştir.
Yerel askeri makamlar savaş esirlerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla
yükümlü tutulmuştur.
Sivil ve askeri makamlar esirlerin Rusya İmparatorluğu topraklarında
bulunma koşullarını düzenleyen bir dizi kararnameye göre hareket
etmişlerdir. Bunlardan en önemlisini 2 Temmuz 1877’de kabul edilen
“1877 Doğu Savaşı Esirleri Hakkında Geçici Tüzük” teşkil etmiştir.913
Bu tüzük esirlerin hareket ordusu içinde bulunma koşullarını, esirleri
toplama merkezlerinin teşkil edilmesi, esirlerin ülke içine gönderilmesi,
yerleşim yerlerinde denetlenmeleri ve ihtiyaçlarının temini meselelerini
izah etmektedir.
911

A.L. Samoviç, “Opıt vospriyatiya turetskih voennoplennıh naseleniem belorusskih guberniy
(1877–1878 godı)”, Vesnіk Grodzenskaga dzyarzhaunaga unіversіteta, no. 1, 2009, s. 22.
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A.L. Samoviç, “Turetskie voennoplennıye 1877–1878 godov v Vitebskoy gubernii”, Vesnіk
Vіcebskaga dzyarzhaunaga unіversіteta, no. 1, 2009, s. 12.
913

“Vremennoe polojenie o voennoplennıh ot 2 iyulya 1877 goda”, Polnoe sobranie zakonov
Rossiyskoy imperii, sobr. 2-e. vol. 52, chast 2, 1877, s. 1-7.
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Tüzük hükümlerinin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını
denetlemek üzere 2 Şubat 1878’de General S.P. Golitsın başkanlığında
“Türk Esirlerini Denetleme Seyyar Komisyonu” kuruldu.914 Esirlerin
tutulduğu yerlerin teftişi dışında bu komisyon, organizasyon meseleleri
ile uğraşarak hukuksal belgelerin hazırlanması ile de meşgul oldu.
12 Ocak 1878’de kabul edilen “Türk Esirlerin Rusya Demir Yolları ile
Taşınması Sırasında Salgın Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
Hakkında Demir Yolları Teknik Komitesi Kararı”na ek olarak sözü geçen
Komisyon tarafından konuyla ilgili Yönetmelik ve “Hastaların ve Esirlerin
Taşınmasında Kullanılan Araçların Sıhhi Açıdan Denetlenmesine İlişkin
Görevlerin Yerine Getirilmesi Hakkında Karar” hazırlandı. Sözü geçen
Yönetmelik metninde yerel devlet makamlarına esirlere sağlık hizmetlerinin
sağlanmasında doğrudan yükümlülük veren maddeler dikkat çekmektedir.
Örneğin, 6. ve 7. maddeler gereği yerel makamlar istasyonlarda esirlerin
sağlık durumunu denetlemek, hastalananları tespit ederek onları yakındaki
hastanelere yatırmakla yükümlüdür. Esirlerin vagonların dışına çıktığı
veya başka trenlere aktarıldığı durumlarda olası enfeksiyon ve hastalıkların
çevreye yayılmasını önlemek üzere istasyonlarda yerli kişilerin kalabalık
teşkil ederek bulunmalarını önleyecek tedbirler alınması emredilmektedir.
Esirlerin sağlığını denetlemek için valinin emriyle hekimlerin tayin
edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu sağlık ekibinin yükümlülükleri şu
şekilde açıklanmaktadır: “Bu hekimler esirler için hazırlanan yiyeceklerin
kalitesini ve hangi koşullarda hazırlandığını denetler, esirlerin vagonlara
yerleştirilmesi, hastaların sağlıklı insanlardan ayrılması, vagonlar terk
edildiğinde geride kalan kullanılmış döşeklerin yakılması, yolculuk için
hazırlanan vagonların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi hususlarına
nezaret ederler”.915
8. ve 9. maddelerde yerleşim yerlerine ulaşan esirlerin sağlık
durumuna ilişkin olarak hekimlerin görevleri sayılmaktadır. Hekimler

“esirlerin sağlık durumunu tekrar gözden geçirmek, hastalananlar varsa
onları hastaneye göndermek, üzerlerindeki giysilerin yerine yeni giysilerin
914

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36160. L. 49.
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verilmesini sağlamak, eski giysilerini ise klorla işleme tabi tutmak,
havalandırmak ya da yüksek derecede ısıya tabi tutmak, kül suyu ile
yıkatmak, kurutmak ve muhafazaya vermek” ile yükümlüdürler.916 Bunun
dışında hekimlere esirlerin yaşadığı yerleri sık sık ziyaret etmek, odaların
ısıtılma ve havalandırılma durumunu denetlemek, gerektiğinde sağlık
hizmetini sağlamak, esirlerin temiz tutulmasına ve yeterli beslenmesine
dikkat etmek görevi verilmiştir. Bu hükümlerin uygulamada ne derecede
yerine getirildiği konusunda Vitebsk vilayeti sağlık müfettişinin Vitebsk
valisine yazdığı 18 Şubat 1878 tarihli raporundan fikir edinebiliriz: “…
Vitebsk’e gelen esirleri 16 Şubat günü akşam saat 9’da ve 17 Şubat günü
gündüz 2’de istasyon peronunda karşıladım; 206 kişiden müteşekkil olan
ilk kafilede 14 kişi hasta idi, bunlardan ikisinde tifüs humması, 12 kişide
soğuk algınlığına ilişkin rahatsızlıklar tespit ettim. 25 kişiden oluşan
ikinci kafilede 9 kişi hasta idi, 5’inde tifüs humması, iki kişide sümüklü
ishal vardı, iki kişinin ayak parmakları soğuktan donmuştu. Tifüslüler ve
bazı diğer hastalar Krakel evinde bulunan askeri revire, diğerleri Nikolay
Katedrali karşısında bulunan yerel taburun revirine gönderildi. Gelen
esirlere yemek yedirildi ve kışlalarda oldukça iyi koşullarda yerleştirildi.
Odalar önceden temizlenmiş ve dezenfekte edilmişti. Hastaların giysileri
de kurallara sıkı bir şekilde uyularak dezenfekte edildi”.917
Raporun ikinci kısmında müfettiş, Yönetmelik hükümlerine uymaya
çalışırken karşılaştığı zorluklardan bahseder: “İmparator Hazretlerinin
emrini [Yönetmelik kastedilmektedir] yerine getirirken karşılaştığım
zorluklar ve sıkıntılar hususunu Ekselans hazretlerinin dikkatine sunmayı
görevim biliyorum. Dezenfektanları hangi para ile alacağımı ve dezenfekte
etme işlemlerinin yanı sıra genel olarak esirlerin yaşadığı odaların sıhhi
bakımını yapacak kişileri nereden bulacağımı bilemiyorum. Bu seferlik
yanımda götürdüğüm dezenfektanları kullandım ve dezenfekte işlemleri
için hapishane hastanesinin bir memurunu, bir de bir özel hekimi
görevlendirdim. Fakat bunu bu şekilde yapmaya devam edemem. Üstelik
esirlerin barındığı yerlerde çok temizlik işi oluyor ve temizlikçilere
916

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36160. L. 52v.

917

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36160. L. 14.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

ihtiyaç var ama yerel askeri idare bana işçiler, hekimler ve dezenfektanlar
sağlamadığı gibi İmparator Hazretleri emrinin 8. ve 9. maddelerinde
açıklanan görevlerimin esirlerin daimi yaşam alanları ile ilgisi olmadığını,
sadece yeni gelenler ya da Vitebsk’te kısa bir süre için kalanlarla ilgili
olduğunu söylemektedir. Bir de şunu söyleyeyim, yeni gelen Türk esirler
arasında bazıları resmen çıplak ayaklı ya da ayakkabılarının önü delik,
ayak parmakları dışarıda idi. Onları bu halde vagonlardan kışlalara
göndermeyi imkansız ve hatta insanlık dışı buldum, bu yüzden demir
yolu çalışanlarına rica ederek onların yardımıyla çıplaklıkların bir şeylerle
örtülmesini sağladım ve donmalarını önlemiş oldum. Fakat ilerisi için en
azından hastalar için yedek ayakkabılar ve sıcak tutan giysiler bulundurmak
gerekir”.918
Aktardığımız bu parça açıkça gösteriyor ki esir kafilelerinin durumu
ancak müfettişin şahsi girişimi ve ısrarı neticesinde iyileştirilebilmiştir.
Üstelik Yönetmelik hükümlerinin farklı şekilde ve bazen de esirlerin
aleyhine yorumlanabildiğini görüyoruz. Esirlerle ilgilenen yerel idare
memurlarının iyi bilgilendirilmemiş olduğu ve hatta şu hükümden de
haberleri olmadığı anlaşılmaktadır: “Esirlerle ilgili ulaşım, barınma, tedavi,
elbise, gıda ve diğer her türlü teminat masrafları için Devlet Hazinesine
başvurulmalıdır; bu masraflar Levazım Genel Müdürlüğü tarafından
Savunma Bakanlığına askeri ihtiyaçlar için tahsis edilen maliyet listesine
eklenecektir”.919
Osmanlı esirlerinin ilk kafileleri Belarus topraklarına 1877 yılının
Ağustos-Eylül aylarında gelmeye başladı. Bu kafileler Tüzük’te esir
toplama merkezi olarak belirtilen Kişinev şehrinden geliyordu. Tüzük
metninde esirlerin yerleşim yerlerinin adları verilmemiştir; ancak
V.V. Poznahirev esirlerin yerleştirildiği bölgeler olarak Vilna, Vitebsk,
Grodno, Minsk ve Mogilev vilayetlerini saymaktadır.920 Esirlerin geliş
tarihleri, kafilelerin sayısı ve yerleşim noktaları konusunda bilgi içeren
belgeler bulunmamıştır; fakat Minsk şehrinin ilk kafileleri kabul eden
918
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merkezlerden biri olduğu anlaşılmaktadır, çünkü Ağustos 1877’den
itibaren Minsk Askeri Hastanesinde ölen ve tedavi gören esirler hakkında
kayıtlar tutulmaya başlanmıştır.
İlk günlerden itibaren yerel makamlar esirleri yerleştirme ve
denetleme konusunda sorunlar yaşamaya başlamışlardır. Geçici Tüzük
hükümlerine göre (Madde 36), esirler uygun boş kışlalara, kışlalar
bulunmadığı takdirde özel konutlara yerleştirilecekti. Minsk’te uygun
kışlalar bulunmadığı için yerel makamlar başka konut arayışına girmek,
ayrıca kent sakinlerinden evler kiralamak zorunda kaldılar. Örneğin,
İçişleri Bakanlığının Minsk Vilayeti Şubesinden vali V.İ. Çarıkov’a yazılan
3 Ekim 1877 tarihli mektupta 500 esirin “Rakov kasabasına, oradaki askeri
birlikler sefere çıktıktan sonra boşalacak olan kışlalara” yerleştirilmesi
teklif edilmişti.921 Bu önerinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir
bilgi yoktur.
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Bu belgeden birkaç gün önce Minsk Vilayeti Askeri Komutanlığı
tarafından Valilik Kançılaryasına gönderilen mektubun içeriğinden
şehirdeki esirlerin neredeyse hiç denetlenmediği ve şehirde başıboş
dolaşabildikleri anlaşılmaktadır. Askeri komutan bununla ilgili olarak
validen şu ricada bulunmaktadır: “Polis makamlarına şehirde dolaşan Türk
esirlerin gözaltına alınması ve Minsk Vilayeti Askeri Komutanlığına teslim
edilmesi konusunda emir verilsin”.922 Minsk’te gezinen esirlerin evlere
girerek dilendiklerini belirten askeri komutan, kamu düzenini korumak
amacıyla esirleri denetim altına almak üzere bir polis memurunun
görevlendirilmesini teklif etmektedir.923
Yerel makamlar esirlere ilişkin olarak ortaya çıkan sorunları çözmeye
gayret ederken esir sayısının sürekli artış göstermesi işleri daha da
zorlaştırıyordu. 16 Ocak 1878 itibarıyla Minsk’te artık 609 esir bulunmakta,
1000 kişinin daha gelmesi beklenmekteydi.924 Minsk’in 3. bölgesinin polis
şefi tarafından Minsk valisine gönderilen 9 Şubat 1878 tarihli raporda
921

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 5.

922

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 3-3v.
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NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 4.
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chastkakh) (2014), http://www.vkl.by/documents/2. (Erişim tarihi 7 March 2017). Belge no. 1.
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şehirdeki esir sayısının – başka yerlere gönderilmek üzere geçici olarak
bulunanlar da dahil olmak üzere – 781 kişiye ulaştığı bildirilmektedir.925
Bununla ilgili olarak Minsk belediyesi acilen kiralık konut bularak konut
sahipleri ile kontrat yapmakla görevlendirilmişti. Esirler çoğunlukla Belarus
vilayetlerinde kentli nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Yahudilere ait olan
konutlara yerleştirilmekteydi. Bu durum, Minsk 3. bölge polis şefinin
Minsk’te ve Komarovka kasabasında barınan esirler hakkındaki raporunda
belirttiği konut sahiplerinin soyadlarından belli olmaktadır.
Tablo 1. Minsk Şehrinde ve Komarovka Kasabasında Bulunan Osmanlı Esirlerinin
Sayısı ve Yerleştirildiği Konutlar. (20 Ocak 1878.)
Konuta
Yerleştirilen
Esirlerin
Toplam
Sayısı

Konutta
Mevcut
Olanların
Sayısı

Hastanede
Bulunanlar

1 Şlioma Şkolnik

44

42

2

2 Leyba Tanheleviç

74

74

-

3 Şimşel Kajdan

60

57

3

4 Basya Hasimova

61

58

3

5 Dali-Feyga Seglinova

75

72

3

6 Abram Ovsyannik

25

23

2

7 Movşa Heyfets

42

39

3

8 İosel Grimborg

26

22

4

9 Haim Minksner

34

31

3

10 İtska Munvez

74

70

4

11 Abram Glaz

49

45

4

12 Yegor Yuhneyev

4

4

-

568

537

31

No.

Konut
Sahibinin
Adı

Toplam
Kaynak: Age., Belge no. 3.
925

Age., Belge no. 5.
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Şimşel Kajdan’a ait olan konutta ayrıca esirlerin kaydını tutmak üzere
bir kalem odası, ekmek dağıtım noktası, tercüman ofisi ve esirlerin özel
eşyalarının muhafaza edildiği bir deponun bulunduğu belirtilmektedir.926
Pozdnyakov’un bulduğu belgelerden öğrendiğimiz üzere, esir
subaylar emir erleri ile beraber yerleştirilmiştir. Örneğin, 18 Ocak 1878’de
Minsk’e 58 esir subayın 16 emir eriyle beraber geldiğini öğreniyoruz.927
Üst rütbeli Osmanlı esirlerinden Ekim 1877’de esir düşen tümgeneral
Hacı Reşit Paşa ve tuğgeneral Hasan Kazım Paşa Vitebsk’te bulunuyordu.
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İçinden Libava-Romen demir yolunun geçtiği Minsk’ten farklı
olarak Novogrudok şehrinin demir yol hattına erişimi yoktu. Bu askeri ve
sivil makamlar için sıkıntılar yaratıyordu. Belgelerde Pinsk ve Novogrudok
şehirlerinin adları esirler konusuna ilişkin olarak ilk defa 1878 yılının Ocak
ayında geçer. Ocak 1878 tarihli mektubunda tümgeneral Nikitenko Minsk
valisini yeni bir esir kafilesinin geleceğine dair haberdar ediyordu; bu esirler
Şıpka muharebesinde esir alınmışlardı. Pinsk’te 200 ve Novogrudok’ta
300 olmak üzere toplam 500 yeni esir yerleştirilecekti. Vali adına yazılan
6 Şubat 1878 tarihli mektubunda Minsk askeri komutanı esir kafilesinin
9 Şubat’ta Minsk’e varacağı ve buradan Novogrudok’a geçirilmesinin
gerekeceği konusunda bilgi veriyor ve bununla ilgili olarak şu öneride
bulunuyordu: “Esirlerin giysilerinin hava koşullarına uygun olmadığını,
çoğunun ayakkabısız olduğunu ve Gorodeya istasyonu ile Novogrudok
şehri arasındaki mesafeyi yaya olarak geçmeleri gerektiğini göz önünde
bulundurarak, bu kafiledekileri Minsk’te elbiseler ve ayakkabılarla temin
edip yolda donmalarının önlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için
kafile Minsk’te bir ya da en fazla iki gece kalmalıdır. Efendim esirlerin
yerleştirilmesini ve mümkünse Plevne yanında esir düşen Türkler için
hazırlanan konutlara yerleştirilmesini kabul etmenizi rica ediyorum. Şunu
eklemek istiyorum ki yerleştirilmeden önce kafile en sıkı sağlık kontrolüne
tabi tutulacak ve en ufak hastalık belirtisi gösterenler dahi revirlere ve
hastaneye gönderileceklerdir”.928
926

Age., Belgeler no. 20, 25.

927

Age., Belge no. 2.

928

V.S. Pazdnyakov, Tureckіya palonnyya u Navagrudku, Belge no. 5.
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Elbise ve ayakkabı temini konusu halledildikten ve sağlık denetimi
yapıldıktan sonra esirler iki kafile halinde (275 kişi) vagonlara bindirilerek
Gorodeya demir yolu istasyonuna gönderildiler. 8 ve 10 Mart günleri
istasyona vardıklarında Novogrudok polis şefi tarafından karşılandılar.
Valiye yazdığı raporunda polis şefi esirlerin Mir, Koreliçi kasabaları ve
Gorodnya köyünden yaya geçtiklerini ve Gorodnya’da gecelemek üzere
yerli insanların evlerine yerleştirildiklerini haber veriyordu. Tekrar
yola koyulduklarında esirler için döşek görevi görmüş olan kuru ot
yakılmış, evler ise dezenfekte edilmişti. Bundan sonrasını polis şefi şöyle
aktarıyordu: “Novogrudok şehrine dört verst kala iki kafile de Plebanka
hanında Novogrudok hekiminin kontrolünden geçirildi. 14 kişide şu
hastalıklar tespit edildi: 2 – mide humması, 2 - zatürree, 1 – romatizma,
2 – ishal, 1 – akciğer veremi, 1 – istiska, 1 – göz hastalığı, 4 – nükseden
tifüs. Bunlardan 8 kişi şehir hastanesine yatırıldı, 6 kişi (tifüs, humma
ve zatürree ile hasta olanlar) özel olarak kiralanan Mitropol çiftliğinde
Türkler için kurulan hastaneye gönderildi. Novogrudok’a ilk kafile 11 Mart
ve ikincisi 13 Mart günlerinde ulaştı. Raporuma şunu eklemek isterim
ki Türk esirler çok konforlu bir şekilde yerleştirildi. Alt rütbeli 98 kişi
zemvstvoya ait bir binada ve 140 kişi Dominikanlara ait binada ve subaylar
şehirdeki özel dairelerde barınmaktadırlar”.929 Böylece yerel makamların
görevi başarı ile icra ettiklerini görüyoruz. Nisan 1878’de Vinnitsa’dan 44,
Dubna’dan 39, Minsk’ten 38 ve Kiev’ten 5 kişi olmak üzere 126 kişi daha
Novogrudok’a getirilmiş ve bundan sonra esaret süresinin bitimine kadar
esir sayısında bir değişiklik olmamıştır.930
Buna paralel olarak 21 Şubat 1878’de Pinsk’e 15 subay ve 126 alt
rütbeli asker, 931 aynı yılın Ocak-Şubat aylarında Vitebsk vilayetindeki
Kreslava’ya 127 esir ve Kreytsburg’a 360 esir932 yerleştirildi. Diğer yerleşim
yerlerine gönderilen esirler hakkında bilgi bulunmamakta ya da eksik
bilgi bulunmaktadır. Örneğin, Reçitsa şehrinde Türk esirlerin bulunup
929

Age., Belge no. 10.

930

Age., Belgeler no. 13, 14.

931

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 97, 113.

932

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36201. L. 22-22v.
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bulunmadığı meselesi netlik kazanmamıştır. Bu belirsizlik, sözü geçen
Yönetmeliğin 39. Maddesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu madde
ile alt rütbeli esir askerlerin kamusal çalışmalarda ve özel amaçlı işlerde
kullanılabildiği hususu tespit edilmişti. Ekim 1877’de İçişleri Bakanlığı
Minsk valisine gönderdiği genelgede şu açıklamada bulunmuştu: “Savaş
Bakanlığı esirlerin yerleştirileceği vilayetlerdeki özel kişilere, yerel askeri
komutanlar aracılığıyla, esirlere kararlaştırılmış ücret karşılığında iş teklif
etmelerini önerir. Ayrıca alt rütbeli esir askerlerin, barındıkları yerleşim
yerlerinde İçişleri Bakanlığın sorumluluğunda devlet hesabına yürütülen
herhangi bir kamu işinde kullanılmaları için olanak yaratılması da isabetli
olur”.933 Reçitsa şehrinin polis şefi, 12 Ekim 1877’de Minsk valisine
yazdığı raporda bu genelgeye atıfta bulunarak tuğgeneral O.İ. Jilinskiy
tarafından yürütülen Polesye bataklığını kurutma çalışmalarında esirlerin
kullanılmasını önermiştir. Tuğgeneralin rızası halinde toprak kazma işleri
için 400 kadar esirin gönderilmesinin uygun olacağını söylemiştir.934 Bu
konuda Jilinskiy’e bir mektup yazılmıştır.935 Fakat arşiv belgeleri arasında
Jilinskiy’den gelen bir cevap mektubu bulunamamıştır. Bu konu ile ilgili
başka herhangi bir belge de mevcut olmadığı için esirlerin Reçitsa’ya
çalıştırılmak üzere gönderilip gönderilmediği konusunda net bir sonuca
varılamamaktadır. Osmanlı esirlerinin Belarus topraklarında çalışmalarda
kullanıldıklarını gösteren tek kanıt, Minskiye Gubernskiye Vedomosti
gazetesinde 19 Kasım 1877’de basılan bir haberden ibarettir. Bu habere
göre esirler günlük 40 Kopik ücret karşılığında demir yolu işlerinde
çalıştırılmıştır. “Demir yolu idaresinin görüşüne göre Türkler çok iyi ve
çalışkan işçilerdir; hiçbir olumsuz davranışta bulunmamışlardır”.936
Esirlerle ilgili olarak sivil ve askeri makamların esas görevini
salgına sebep olabilecek hastalıkların önüne geçilmesi meselesi teşkil
etmiştir. Esir sayısındaki sürekli artış, esir konutlarının kalabalıklaşması
933

İnostrannıye poddannıye v Belarusi (konets XVIII – naçalo XX veka), Haz. İ.L. Verner,
Minsk, 2012. s. 102.
934

Age., s. 103.

935

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 10.

936

Alıntının kaynağı: A.L. Samoviç, “Opıt vospriyatiya turetskih voennoplennıh naseleniem
belorusskih guberniy (1877–1878 godı)”, Vesnіk Grodzenskaga dzyarzhaunaga unіversіteta, no.
1, 2009, s. 23.
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sonucunu vermiş, bu durum da sıhhi açıdan sakıncalı bir ortam yaratarak
hastalık riskini artırmıştır. Minsk hayır kurumlarında görevli yardımcı
hekim V.F. Bader’in 10 Şubat 1878’de vali V.İ. Çarikov adına yazdığı
raporu bu açıdan dikkate değerdir. Yardımcı hekimin vurguladığı üzere,
“[konutlarda barınacak] kişi sayısına tamamen rastgele karar verilmiştir
ve hekimlerin bazı konutların uygunsuzluğu ve kişi sayısının fazlalığı
hakkındaki uyarıları dikkate alınmamıştır. Bu koşullarda komisyon
tarafından alınacak bütün tedbirler sonuçsuz kalacaktır; bilindiği üzere,
Minsk şehrine getirilen Türk esirler arasında tifüs hastalığı yaygındır, bu
kalabalık durumu ise kaçınılmaz olarak hasta sayısını artıracak ve tifüsün
bütün şehre yayılmasına sebep olacaktır”.937 Hekimin hesaplarına göre,
sıhhi normlar gereği konutlarda mevcut 579 kişinin yerine ancak 286 (!)
kişi barınmalıdır.
Minsk valisine yazdığı 20 Aralık 1877 tarihli raporunda Bobruysk
şehri hekimi benzer durumu daha teferruatlı olarak dile getirmektedir.
Movşa Vayşiniyer, Ekerberova ve Subbotina adlı kişilere ait olan
konutlarda barınan esirlerin durumunu teftiş eden hekim şu tespitlerde
bulunmaktadır: “Bu konutlarda barınanlar şu anda fazla kalabalık olup
yığışmış durumdadırlar, ayrıca ranza eksikliği de tespit edilmiştir; fakat
aralarında hastalar bulunmamaktadır. Laşkeviç’e ait olan konuta gelince,
bu konut sıhhi taleplere uygun değildir, çünkü konutun havası hem aşırı
yığışmış esir kalabalığı hem alçak tavan sebebiyle ağır ve boğucudur”.938
Komisyon ayrıca sözü geçen konutların duvarlarında, tavanlarda ve
zeminlerde rutubet de tespit etmiştir. Bir de esirlerin yetersiz beslenmesine
ve bazılarının zeminde uyumasına da dikkat çekilmiştir.
Hastalıkların artışında beslenme düzeni ve tayını da etkili oluyordu.
Genel kabul gören görüşe göre, Türkler beslenme konusunda oldukça
tutucudur. Yönetmelikte bu durum hesaba katılmış ve şu şekilde açıklanmıştı
(Madde 48): “Esirlerin tutulduğu askeri birliklerin komutanları, esirlere
verilen yiyeceklerin mümkün olduğu kadar memleketlerinde yedikleri ile
937

V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Navagrudku y 1877–1878 gadou: dakumenty (2014),
http://www.vkl.by/documents/4. (Erişim tarihi: 7 March 2017).
938

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 12-12v.
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aynı olmasına dikkat ederler”. Fakat uygulamada bu koşulların sağlanması
her zaman mümkün olmuyordu. Beslenme düzeninin bozulması ise çeşitli
hastalıklara sebep oluyordu. Hekim raporlarında Türklerin kara ekmekten
kötü etkilendikleri, çünkü ilk defa karşılaştıkları bu gıdayı sindirmekte
zorlandıkları belirtilmektedir.939 Bu durumun üstesinden gelmek için
Minsk’te ve Novogrudok’ta ayrı fırınlar kurulmuş, burada esirler için özel
olarak beyaz ekmek üretilmiştir.940 Yiyecek hazırlama konusu ise genellikle
esirlerin sorumluluğunda olmuş, esirler yiyeceklerini kendi seçimlerine ve
damak zevklerine göre kendileri hazırlamışlardır.

490

Vilayet sınırları dahilinde hasta esirlerin bulunması ve bunların
salgın hastalıklara sebep olabilmesi hususu yerel basının dikkatini
çektiğini ve salgın hastalık tehlikesi konusunda yerel gazetede yazılar
basıldığını öğreniyoruz. Örneğin, Minsk vilayeti askeri komutanına
22 Aralık 1877’de yazılan bir mektupta yerel gazetelerde Türk esirleri
arasında kara çiçek hastalığının yaygınlaştığına dair yazıların basıldığından
bahsedilmektedir.941 Minsk vilayetindeki esirlerin hastalanma durumunu
kontrol altında tutmak amacıyla esirlerin düzenli olarak sağlık
denetiminden geçirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu amaçla 16 Ocak
1878’de hekimlerden oluşan özel bir komisyon kurulmuş ve Minsk şehir
hastanesinde hasta esirler için ayrı bir bölüm kurulmuştur.942
Hasta esirler özel sağlık kurumlarına gönderilmiş, bu tür kurumlar
Vitebsk, Minsk, Bobruysk, Novogrudok, Pinsk şehirlerinde bulunmuştur.
Şehir hekimleri hastalanan ve ölen esir sayısını her hafta (bazı durumlarda
her gün) vilayetin sağlık idaresine bildirmişlerdir. Diğer vilayetlerdeki
durumla ilgili veri bulunmadığı için karşılaştırma yapılamadığından ölüm
oranları konusunda fikir yürütmek zordur.

939

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36201. L. 22v.

940

V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku, Belge no. 10.

941

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 14, 20.

942

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 32, 36.
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Bobruysk
Pinsk

Vitebsk

2

1878 Mayıs

1878 Haziran

1878 Temmuz

1878 Ağustos

1878 Eylül

1878 Şubat

1878 Nisan

Novogrudok

144

1878 Mart

Minsk

1878 Ocak

Şehir

1877
Ağustos-Aralık

Tablo 2. Belarus Topraklarında Ölen Türk Esirleri (Ağustos 1877-Eylül 1878)
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22

9

7

2

1

2

11

2

6

20

Veri bulunmamaktadır

2

1

Toplam: 295

Kaynak: V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku, Belgeler no. 8, 9, 11-17, 22-24, 26-29, 31,
33; V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Navagrudku, Belgeler no. 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22-27; NIAB.
F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 66, 110, 115v, 131-131v, 135-135v, 169.

Yerel makamlar ölen esirlerin defnedilmesi meselesine de
gereken önemi vermiştir. Arşiv belgelerinde Türk esirlerin gömülme
yeri olarak her zaman Müslüman (Tatar) mezarlığı gösterilmektedir.
Bu mezarlık günümüzde Minsk şehrinin merkezinde bulunmaktadır.
Esirlerin gömülmesi meselesi Minsk askeri hastanesinde 13 Şubat 1878
tarihinde gerçekleşen tıbbi toplantıda ele alınmıştır. Buna göre şu karara
varılmıştır: “… 2) Esir cenazelerini Tatar mezarlığına şehri dolaştırarak
götürmemek için – ki mezarlığa giden başka bir yol bulunmamaktadır
– sağlık açısından önlem alma amacıyla hastanenin yanına, en azından
Zolotaya Gorka Katolik mezarlığının arka tarafına ayrı bir Müslüman
mezarlığının kurulması isabetli olurdu; buraya hem hastanenin hem
yerel askeri revirlerin ölüleri şehir dışındaki yollardan götürülürdü. 3)
Cenazelerin gömülme düzeni polis tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeli
ve şu şekilde olmalıdır: mezarlar üç arşın derinliğinde kazılmalı ve ölüler
önce üç arşın kadar sönmemiş kireç veya klorlu kireç ile kaplanmalı,
ancak bundan sonra toprakla örtünmelidir. Bu tedbir salgın söz konusu
olduğunda da en iyi tedbiri teşkil eder. 4) Hastalık bulaştırma riski
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taşıyan cenazelerin katranlanmış tabutlar içinde gömülmesi akılcı hijyen
açısından yanlıştır. Katranlanmış tabut ancak cenazelerin şehir içinde
taşınması için uygundur, fakat gömülmek için uygun değildir, çünkü akılcı
hijyenin amacı, cesedin çürümesini yavaşlatmak değil hızlandırmaktır. Tıp
tarihinde katranlanmış tabutların mezarda onlarca yıl çürümeden kaldığı,
sonra da bazı nedenlerden dolayı açıldıklarında ya da delindiklerinde
çevredekileri anında zehirleyen pis koku yaydıkları ve tabut içindeki cesedin
ölüm sebebini teşkil eden hastalığın bu bölgeye yayıldığı görülmüştür.
Bu sebepten dolayı katranlanmış sandıkların ancak ölen esir Türklerin
cenazelerinin hastaneden mezarlığa taşınmasında kullanılmasına izin
vermek, mezarlıkta da ölüleri yukarıda açıklanan yöntemle defnetmek
gerekir. Esirlerden biri bulaşıcı bir hastalık sebebiyle öldüğünde otopsi
sırasında karın boşluğunun klorlu kireçle doldurulması faydalı olacaktır.
Klorlu kireç askeri hastanelerde bulundurulmadığı için bu madde her
seferinde sivil makamların emriyle gerekli miktarlarda getirtilebilir”.943
Cenazelerin mezarlığa nakli Minsk camisi imamı Süleyman Bitsyutka
tarafından gerçekleştirilmiştir. Gömülme işleminden sonra tutanak
tutularak cenaze ekibinin bütün eylemleri ayrıntılı olarak kaydedilmiştir.
Minsk’teki mezarlıkların dışında Vitebsk vilayetindeki gömülme yeri
de bilinmektedir. Orel-Vitebsk demir yol hattı müfettişinin Vitebsk
valisine 22 Şubat 1878 tarihinde yazdığı rapordan ölen esirlerin Vitebsk
yük istasyonu yakınındaki Petropavlovsk mezarlığında gömüldüklerini
öğreniyoruz.944 Novogrudok’ta şehre ait boş bir arazi bulunmadığı için
ayrı bir Müslüman mezarlığının kurulması sorun teşkil etmiştir.945
Bazı arşiv belgelerinde ölen Türk esirlerinin adları ve ölüm sebebi
gösterilmiştir.

943

V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku, Belge no. 8.

944

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 36201. L. 17.

945

V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Navagrudku, Belgeler no. 8, 9.
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Tablo 3. Minsk ve Novogrudok Hastanelerinde Şubat-Temmuz 1878 Tarihlerinde
Ölen Türk Esirlerin Listesi
No. Yerleşim Yeri

Adı Soyadı

Ölüm Tarihi

Ölüm Sebebi

1

Minsk

Mustafa Ali

14 Şubat

-

2

Minsk

Muhammed Halil

14 Şubat

-

3

Minsk

Ahmet Ali

14 Şubat

-

4

Minsk

Yusuf Yakup

14 Şubat

-

5

Minsk

Rebeka İsmail

15 Şubat

-

6

Minsk

Ahmet İsmail

16 Şubat

-

7

Minsk

Seyfullah Hasan

16 Şubat

-

8

Minsk

İbrahim Abdullah

17 Şubat

-

9

Minsk

Ali Ahmet

17 Şubat

-

10

Minsk

Mustafa Ahmet

18 Şubat

-

11

Minsk

Mustafa Ali

18 Şubat

-

12

Minsk

İbrahim İsmail

18 Şubat

-

13

Minsk

İbrahim Ali

19 Şubat

-

14

Minsk

İbrahim Ahmet

19 Şubat

-

15

Minsk

Mehmet Omet

20 Şubat

-

16

Minsk

Şerif Ahmet

21 Şubat

-

17

Minsk

Mehmet İbrişa

21 Şubat

-

18

Minsk

Hasan İbrahim

22 Şubat

-

19

Minsk

Osman Ahmet

22 Şubat

-

20

Minsk

Muhammed Rüstem

22 Şubat

-

21

Minsk

Hasan Mehmet

23 Şubat

-

22

Minsk

Arif Ahmet

23 Şubat

-

23

Minsk

Emir Sali

24 Şubat

Tifüs humması

24

Minsk

Musa Mustafa

24 Şubat

Tifüs humması

25

Minsk

Süleyman Halil

25 Şubat

-

26

Minsk

Hasan Ahmet

26 Şubat

-
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Minsk

Mihman Bekir

26 Şubat

-

28 Novogrudok

Ahmet Yakup

19 Mart

Tifüs humması

29 Novogrudok

İbrahim Ali

19 Mart

Tifüs humması

30 Novogrudok

Yesiref Muhammed

11 Nisan

Verem

31 Novogrudok

Osman Mustafa

14 Nisan

Verem

32 Novogrudok

Mehmet İbrahim

13 Mayıs

Kronik ishal

33 Novogrudok

Hasan Mehmet

14 Mayıs

Kronik ishal

34 Novogrudok

Ali Hüseyin

17 Mayıs

Kronik ishal

35 Novogrudok

Hüseyin Mustafa

21 Mayıs

Verem

36 Novogrudok

Halil Ahmet

22 Mayıs

37 Novogrudok

Hüseyin Kurtugay

25 Mayıs

38 Novogrudok

Şerif Hüseyin

Haziran

39 Novogrudok

Hasan İbrahim

Haziran

40 Novogrudok

Hasan Mustafa

Temmuz

Genel vücut
bitkinliği
İnme

Göğüs organları iltihabı
İstiska
Verem

Kaynak: V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku, Belgeler no. 9, 11, 13, 14, 17; V.S.
Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Navagrudku, Belgeler no. 15, 20, 22, 24.

Yerel makamların Belarus vilayetlerinde salgın hastalıkların
yayılmasını önleme görevini genel olarak başarı ile icra etmiş olduklarını
görüyoruz. Ölen esirlerden kalan giysilerin yakılmasına dair talimatın
sadece bir kere çiğnenmiş olduğunu gösteren arşiv belgeleri bulunmaktadır.
Vitebsk’te polisler üzerinde Osmanlı askeri üniforması olan bir dilenciyi
yakalamışlar; bu üniformanın esir Türklerin tedavi gördüğü hastanenin
yakınında çöpe atılmış olduğu anlaşılmıştır. Şehir idaresi hemen gereken
önlemleri alarak salgın tehlikesini önlemiştir.
Savaş bitiminde esirleri memleketlerine gönderme çalışmaları
da yerel askeri ve sivil makamlar tarafından oldukça düzgün bir şekilde
yürütülmüştür. Esirlerin memleketlerine gönderilmesi süreci hukuk
açısından 19 Şubat 1878’de imzalanan Ayastefanos Anlaşmasının 28.
Maddesine dayandırılmıştır. Bu madde ile iki tarafın esirlerinin ön barış

anlaşmasının onaylanmasından hemen sonra mübadele edilmesi şart
koşulmuştur. Bu amaçla iki taraftan da özel komiserler tayin edilerek
Odessa ve Sivastopol’e gönderilmiştir. İade edilen esirler için yapılan
bütün harcamaları Osmanlı hükümetinin sözü geçen komiserler tarafından
tespit edilen hesaba göre 6 yıl boyunca 18 taksit halinde ödeyeceği
hususu da karara bağlanmıştır.946 Anlaşmanın söz konusu maddesinin
yerine getirilmesinin geciktiğini, çünkü Avrupalı devletlerin Ayastefanos
Anlaşması şartlarını kabul etmeyi reddettiğini belirtmek gerekir. Ancak
1878 Temmuzunda imzalanan Berlin Anlaşmasının onaylanmasından
sonra esirlerin memleketlerine gönderilmesi mümkün hale gelmiştir.
Temmuz ayında Rusya Genelkurmay Başkanlığı esirlerin demir yollarla
taşınmasının planını hazırlamış ve kurallarını tespit etmiştir. Bunun için
Libava-Romen, Orel-Vitebsk, Brest-Grayevo, Moskova-Brest, PetersburgVarşova demir yol hatlarının kullanımı öngörülmüştür.947
Minsk’ten 282 kişilik son esir kafilesi 20 Ağustos 1878’de yola
çıkmıştır. O anda Minsk askeri hastanesinde tedavi gören 16 kişi de 27
Eylülde gönderilmiştir.948 Pinsk şehrinden esirlerin bir kısmı 1 Mayısa
kadar, kalan kısmı 73 kişilik kafile halinde 14 Eylülde gönderilmiştir.949
Novogrudok şehrinden 403 kişilik kafile 15 Eylülde yola çıkmıştır.950 Bu
kafileler varış limanlarına vardıklarında gemilere bindirilerek Türkiye’ye
gönderilmiştir.
İlk hesaplamalara göre, Ağustos 1877 – Eylül 1878 arasındaki
zaman dilimi içinde Belarus topraklarında toplam 6 binden fazla Osmanlı
esiri bulunmuştur. İçişleri Bakanlığının 4 Kasım 1878 tarihli genelgesi ile
kuralları tespit edilen Rusya vatandaşlığına geçme951 vakalarına Türk esirler
arasında rastlanmamıştır. Yerel devlet makamlarının merkezi hükümetin
946

Sbornik dogovorov Rossii s drugimi gosudarstvami, 1856-1917, Moskova, 1952, s. 174.

947

A.L. Samoviç, “Turetskie voennoplennıye 1877–1878 godov v Vitebskoy gubernii”, Vesnіk
Vіcebskaga dzyarzhaunaga unіversіteta, no. 1, 2009, s. 15.
948

V.S. Pazdnyakoy, Tureckіya palonnyya u Mіnsku, Belgeler no. 30, 34.

949

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 135-135v

950

NIAB. F. 299. Оp. 3. D. 339. L. 131-131v

951

NIAB. F. 1430. Оp. 1. D. 3694. L. 22.
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esirlerin barındırılmasına ilişkin emirlerini, ara sıra ortaya çıkan bazı
sorunlara rağmen, genel olarak başarılı bir şekilde yerine getirdikleri
söylenebilir.
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Belarus topraklarında Türk savaş esirlerinin ve sivil esirlerin
barınması konusu son kez 1924 yılında gündeme gelmiştir. Bu tarihte
Türk hükümeti, SSCB Dışişleri Halk Komiserliğine Sovyet devleti sınırları
dahilinde bulunan Türk vatandaşlarına memleketlerine dönme imkanları
ve koşulları hakkında bilgi vermesini rica ederek müracaat etmiştir.
Bununla ilgili bir talimat Belarus SSC İçişleri Halk Komiserliğine de
gönderilmiştir.952 Minsk şehrinde “Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Moskova’daki Büyükelçiliğinin Rusya’daki Türk Vatandaşlara Çağrısı”953
duvarlara yapıştırılmış (Bk. Ek 1); ayrıca yerel gazetelere bununla ilgili
ilanlar verilmiş ve memlekete dönmek isteyen Türklerin başvurabileceği
kurumların adresleri bildirilmiştir. Devlet makamlarının araştırmaları
sonucunda Minsk’te yaşayan üç Türkün adı tespit edilmiştir: Ahmed
Hüseyin oğlu Ofluzade, Aglei Midit Neooglin, Hakkı Dursun Velaloğlu.
Bunların üçünün de Minsk’e Birinci Dünya Savaşı öncesinde yerleşmiş
oldukları, ailelere, evlere ve iş yerlerine sahip oldukları bildirilmiştir. Bu
kişilerin Türkiye’ye geri dönmeyi reddetme sebepleri konusunda yazılı
bir açıklanma bulunmamakla birlikte aile ve iş sahibi olmaları sebebiyle
geri dönmek istemedikleri tahmin edilebilir. Gomel’deki bazı Türklerin de
aynı sebeplerle Türkiye’ye dönmeyi reddettikleri bilinmektedir.954 Bunun
dışında başka bilgiler bulunmamaktadır.
Sonuç olarak, 19. yüzyıl – 20. yüzyılın başında Belarus topraklarında
Osmanlı esirlerin varlığı üç kere tespit edilmektedir. Bu konuda mevcut
olan arşiv belgelerinden elde edilen bilgilerin eksik olduğu, en fazla
bilgiye 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı dönemine ilişkin olarak ulaşılabildiği
görülmektedir.

952

Natsionalnıy arhiv Respubliki Belarus. F. 34. Оp. 2. D. 32а.

953

V.V. Poznahirev, Turetskie voennoplennıye i grajdanskie plennıye v Rossii v 1914-1924 gg., St.
Petersburg, 2014, s. 267-268.
954

V.V. Poznahirev, Turetskie voennoplennıye i grajdanskie plennıye, s. 228.
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Ek 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Moskova’daki Büyükelçiliğinin
Rusya’daki Türk Vatandaşlara Çağrısı
Kaynak:: Natsionalnıy arhiv Respubliki Belarus. F. 34. Оp. 2. D. 32а. L. 40.
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RUSYA’NIN TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE YÖNELİK
POLİTİKASININ BAŞLICA GELİŞME AŞAMALARI
(17. YY. SONU – 20. YY. BAŞI)
Vitaliy POZNAHİREV*

Çeviri: Liaisan ŞAHİN**

O

smanlı-Rus savaşları döneminde Rusya’nın Osmanlı savaş
esirlerine uyguladığı politikası konusu hem Türkiye hem
Rusya tarihçileri tarafından uzun zamandır etraflıca araştırılmaktadır.955
Bununla birlikte Türk ve Rus tarihçilerin daha ziyade Birinci Dünya
Savaşı olaylarına odaklandığını görüyoruz. Halbuki Birinci Dünya Savaşı
bütün önemine rağmen Rus-Türk silahlı karşıtlık devrinin ancak bir
bölümünü teşkil etmektedir. Hatta süresi ve bu dönemde Rusya’da esir
olarak bulunan Osmanlı askerlerinin sayısı bakımından diğer savaşlara
* Prof. Dr., Rusya Eğitim Akademisi Smolnıy Enstitüsü Beşeri Bilimler Kürsüsü (Smolny Institute

Russian Academy of Education), St. Petersburg / Rusya vvkr@list.ru; kaymakam1956@gmail.com

** Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / Türkiye,
leysensahin@gmail.com
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C. Kutlu, “Dünya Savaşi’nda Rusya’daki Türk Esirleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cılt 17, Sayı 43 (2010), s. 319–328. http://e-dergi.atauni.edu.
tr/index.php/taed/article/viewFile/2705 /2690; N. Oran Arslan, Birinci Dünya Savaşında
Türkiye’deki Rus savaş esirleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, 361 s.; Y. Yanıkdağ,
“Ottoman Prisoners of War in Russia, 1914–22”, Journal of Contemporary History,
1999, Vol. 34, Nr. 1, pp. 69–85; V.V. Poznahirev, Turetskiye voyennoplennıye i grajdanskiye
plennıye v Rossii v 1914-1924 gg., St. Petersburg: Nestor-İstoriya, 2014, 292 s.; V.V. Poznahirev,
Ottomanskiye voyennoplennıye v Rossii v period Russko-turetskoy voynı 1877-1878 gg., St.
Petersburg: Nestor-İstoriya, 2017, 320 s.; vb.
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göre daha az ölçekli kalmaktadır. Başka bir deyişle, Rus devletinin Türk
savaş esirlerine yönelik politikasını sadece Birinci Dünya Savaşı kronolojik
çerçevesi içinde ele almak, objektif sonuçlara varmamıza engel olacaktır;
çünkü söz konusu politika yüzyıllarca gelişen çok karmaşık ve dinamik bir
süreci teşkil etmektedir.
Bununla birlikte, arşiv belgelerinden anlaşıldığı üzere, Rus devletinin
Türk savaş esirlerine yönelik politikası her dönemde aynı faktörlerin etkisi
altında gelişmiştir. Bu faktörleri aşağıdaki gibidir:
a) Rus devlet makamları Rusya ile Türkiye arasında çok ciddi medeni,
kültürel, etnik ve dini farkların bulunduğunu hesaba katmak
zorundaydı (Rusya’nın Avrupa’daki başka hiçbir düşmanı ile bu
derece derin farklılıkları bulunmamaktaydı).
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b) Rus devlet makamları Türklerin yabancı savaş esirleri arasında
en hassas grubu teşkil ettiklerinin farkında idiler (Türkler
Rusya’daki iklim koşullarına diğer ülkelerin esirlerine göre daha
dayanıksız idiler; geleneksel Rus yemeklerini sindirmekte daha çok
zorlanıyorlardı; yerli Rus nüfus ile temas kurarken dil açısından
Fransız, Alman, Leh, İsveç ve diğer millet mensuplarına göre
daha çok sıkıntı yaşıyorlardı; Ortodoks Hristiyan çevrenin içinde
bulunmak Müslüman Türkler için ilave zorluklar getiriyordu vb.).
c) Rus ve Türk askeri ve siyasi yönetimleri arasındaki ilişkilerde anlaşma
yöntemine, 20. yüzyılın başına dek pek başvurulmamış, Rus-Türk
ilişkilerine çoğunlukla geleneksel karşıtlık ve cepheleşme hakim
olmuş ve bu durum barış dönemlerinde bile kendini belli etmiştir
(Buna delil olarak şu örneği dile getirebiliriz: Avrupa’da savaşan
taraflar arasında savaş esirlerinin askeri harekatın bitiminden önce
mübadelesi hakkında anlaşmalar yapma yöntemi 17. yüzyıldan beri
kullanılıyorken, Rusya ve Türkiye arasında böyle bir anlaşma yapma
teşebbüsü hiç olmamıştır. Savaş bitiminden önce yapılan esir
mübadelesi vakalarına, Rus-Türk savaşları tarihinde ancak tek tük
rastlanmaktadır. Üstelik bu tür mübadeleler çok uzun sürmüştür.
Örneğin, Birinci Dünya Savaşı döneminde bir Rus subayını bir Türk
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subayı ile mübadele etmek üzere 1914 senesinin sonunda başlatılan
bir girişim ancak 1917 yılının Eylül ayında sonuçlanabilmiş, yani üç
yıl boyu sürmüştür).956
d) Hem Rus askeri ve siyasi makamlarında hem de Rus kamuoyunda
Türkiye’de Rus esirlerin çok kötü koşullar içinde tutulduğuna
ve bu bakımdan Türkiye’nin herhangi bir Avrupa devletine
kıyaslanamayacağına dair sabit bir fikir söz konusu olmuştur.
Rusya’da Türk savaş esirlerine yönelik politikanın iki buçuk asır
devamında yukarıda saydığımız faktörlerin etkisi altında şekillendiği
söylenebilir. Söz konusu politikanın amacını şöyle tanımlayabiliriz: “Türk
esirleri barındırma rejimi, bir yandan Türk esirlere has özellikleri eşitleştirme
hedefini gütmeli, öte yandan Avrupa devletleri esirleri için öngörülen rejime uygun
olmalıdır”.
Rus devlet makamlarının bunu sağlamak için aşağıdaki amaçlara
ulaşmayı hedefledikleri tahmin edilebilir:
1. Hem Türk devletine hem de dünya kamuoyuna Rusya’nın çağdaş
ve medeni bir devlet olduğunu, sadece Avrupa devletleri esirleri
için değil Osmanlı Devleti esirleri için de kabul edilebilir barınma
koşulları sağlayabildiğini göstermek.
2. Türkiye’deki Rus esirler için kabul edilebilir barınma koşullarının
sağlanması için uygun koşullar yaratmak.
3. Türkiye’de olumlu bir Rusya imajının yaratılmasına hizmet etmek
ve böylece savaş sonrası Rus-Türk ilişkilerinin hızlı bir şekilde
onarılması ve geliştirilmesi için uygun koşullar sağlanmasına
yardımcı olmak.
Yukarıda bahsedilenlere dayanarak dönemleştirme için aşağıdaki iki
temel ölçütü öneriyorum:
• Türk savaş esirlerinin tutulduğu koşullarla herhangi bir Avrupa

devleti esirlerinin tutulduğu koşullar arasındaki benzerlikler ve farklar

956

Russian State Historical Archive (RGIA). F[ond]. 1300. Op [is’]. 4. D[elo]. 1152. L[ist]. 218–
219; F. 2000. Op. 9. D. 22. L. 635–636.

501

Vitaliy POZNAHİREV

(öncelikle esirlerin sahip oldukları haklar ve yükümlülükler açısından);
• Türk savaş esirlerinin tutulma koşullarının hukuksal açıdan belirli
kurallara bağlanma düzeyi.
Bu ölçütler temelinde Rus devletinin Türk savaş esirlerine yönelik
politikasında dört ana aşama tespit edilmektedir. Tablo 1’de bu aşamaların
kronolojik çerçevesi gösterilmiştir.
Tablo 1. Rusya’nın Türk Esirlere Yönelik Politikasının Ana Aşamaları
(17. Yüzyıl Sonu – 20. Yüzyıl Başı)
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Aşama No.

Aşamanın Kronolojik Sınırları

I

17. yy.ın sonundan 18. yy.ın ortasına kadar (1676-81,
1686-99, 1710-13 ve 1735-39 Rus-Osmanlı savaşları)

II

18. yy.ın ortasından 19. yy.ın başına kadar (1768-74,
1787-91 ve 1806-12 Rus-Osmanlı savaşları)

III

19. yy.ın ortası (1828-29 Rus-Osmanlı Savaşı ve 185356 Kırım Savaşı)

IV

1877-78 Rus-Osmanlı Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı

Bu aşamaları daha detaylı olarak gözden geçirelim.
I.

Birinci aşama: 17. yüzyılın sonundan 18. yüzyılın ortasına kadar
gerçekleşen dört Rus-Osmanlı savaşını (1676-81, 1686-99, 171013 ve 1735-39) kapsar. Bu dönemde Türk savaş esirlerinin durumu
İsveç, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri esirlerinin durumundan
önemli ölçüde farklı olmuştur, çünkü kendine özgü hukuksal
gerekçeye dayandırılmıştır. Bu farklar aşağıdaki gibidir:
a) Türk esirler Avrupalı esirlere göre çok daha sert koşullar içinde
tutulmuşlardır. Aradaki farkı göstermek için şu hususun dile
getirilmesi yeterlidir: 1739 yılına kadar esir Türk erleri prangaya
vurulmuştur. Başka hiçbir millete böyle bir yöntem uygulanmamıştır.
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Bunun sebebi, Rusya ile Rusya’nın Avrupa’daki hasım devletleri
arasında bununla ilgili anlaşmaların mevcut olmasıdır. Türkiye
ile Rusya arasında ise, yukarıda da değindiğimiz üzere, böyle
anlaşmalar yapılmamıştır.957
b) Osmanlı tebaasındaki Hristiyanlar, özellikle bugünkü Moldova ve
Romanya topraklarındaki Ortodoks Hristiyanlar esir düştüklerinde
Rus makamları bunlara özel muamelede bulunmuştur. Rus devleti
bu kişileri resmi olmadan kendi tebaasından saymış ve savaş
bitiminde onların iade edilmesini her türlü engellemeye çalışarak
Rus yurttaşlığına geçmelerini sağlamaya çalışmıştır. Bu tür uygulama
resmi Türk makamları tarafından olduğu kadar çoğu durumda esir
Osmanlı Hristiyanları tarafından da tepki ile karşılanmıştır.958
c) Rus askeri makamları Müslüman esirlere büyük bir şüphe ile
yaklaşmıştır. Avrupa devletleri esirlerine ve Osmanlı Hristiyanlarına
Rus makamları bazen Rus ordusunda hizmet teklifinde bulunurken,
Müslüman Türklere bu tür teklifler hiçbir zaman yapılmamıştır.
Tek bir istisnadan bahsedebiliriz: 1696 yılında Çar Petro Osmanlı
esirlerine (inançları fark etmeksizin) Rus ordusuna katılmaları
için çağrıda bulunmuş ve hatta Müslümanların İslam dinine bağlı
kalabileceği sözünü vermiştir.
d) Savaşın bitiminde esirlerin mübadelesini gerçekleştirme koşulları
ve düzeni, Türkiye için diğer bütün devletlerle kıyaslandığında
çok farklı olmuştur. Örneğin, 17. yy.ın son çeyreğinde Rusya ile
herhangi bir Avrupa devleti arasında savaş bitiminde bütün savaş
esirleri fidye ödeme şartı olmaksızın mübadele edilmiştir. Başka bir
deyişle, savaş sona erdiğinde sayılarına bakılmaksızın bütün savaş
esirleri tazminatsız olarak memleketlerine gönderilmiştir.
Türk esirlerinin mübadelesinde ise 1700 yılına kadar “başa baş”
prensibi titizlikle uygulanmıştır. Üstelik fidye uygulaması da mevcut
olmuştur. Bu koşullar altında esir mübadelesi uzun bir zamana
957

RGIA. F. 274. Op. 1. D. 177. L. 304. F. 733. Op. 193. D. 739. L. 259.

958

Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). F. 405. Op. 69. D. 6086. L. 47–49.
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yayılmış ve bazen onlarca yıl sürmüştür, çünkü iki taraf da belli
kişilerin mübadelesini hedeflemiştir. Gerçi Türk esirlerin bu düzenden
dolayı belli avantajları da olduğunu belirtmek gerekir. Rusya’daki
Türk esirlerinin sayısı genellikle Türkiye’deki Rus esirlerin sayısından
daha az olduğu için Rus makamlar her bir Türk esirini korumaya
özen göstermiştir. Bir Türk esiri öldüğünde Rus devletinin başına bu
konuda bilgi verilmiş, ölüm yeterli sebeplerle açıklanamadığında bu
durum ilgili memurun ceza almasına sebep olabilmiştir.959
Bu dönemle ilgili olarak şu özelliklere de dikkat çekilmelidir.
e) 1736 yılından itibaren Türk esirlerin memleketlerine mektup
yazmaları tamamen serbest bırakılır ve hatta teşvik edilir, çünkü
Türk esirlerin esaretteki iyi durumlarını bildirmeleri durumunda
Türkiye’deki Rus esirlerin barınma koşullarına bunun iyi yansımaları
olacağı düşünülür. Karşılaştırmak için İsveçli esirlere 18. yy.ın
sonuna kadar memleketleriyle haberleşmenin yasak olduğunu
belirtelim.960
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f) Bu aşamadan itibaren üst rütbeli esir Türk askerlere çok ihtimamlı
yaklaşım söz konusu olmaya başlar. 1735-39 Rus-Osmanlı savaşı
döneminde esir Türk generaller Kolçak Paşa ve Yahya Paşa St.
Petersburg’a konuta yerleştirilir. Her birine ayrı bir ev tahsis
edilerek maiyetlerini (yaklaşık yüzer kişi) yanlarında tutmalarına
da izin verilir.961
II.

959

İkinci aşama: 18. yüzyılın ortasından 19. yüzyılın başına kadar süren
ikinci aşama II. Katerina ve onun torunu I Aleksandr dönemlerine
rastlamakta ve üç Rus-Osmanlı savaşını (1768-1774, 1787-91,
RGADA. F. 248. Op. 7. D. 410; L. 87; Op. 67. D. 5951. L. 193–195.

960

Foreign Policy Archives of the Russian Empire (AVPRI). F. 89. Op. 1. D. 50, L. 41; D. 65. L.
83; Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev (TSGIAK Ukrainy in Kiev). F. 59. Op. 1.
D. 5936, L. 14; D. 7498. L. 8; Russian State Military Historical Archive (RGVIA). F. 16. Op. 1. D.
1853. L. 57; D. 1854. L. 103; D. 1866. L. 70.
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RGADA. F. 405. Op. 1. D. 1313. L. 56–60; RGIA. F. 274. Op. 1. D. 535. L. 48. Daha detaylı bilgi
için bk.: V. Poznahirev, A. Sibgatullina, ”İki Osmanlı Paşasının Rusya’daki Esaret Yılları (1737–
1740)”, Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, Sayı 3, s. 32–43.
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1806-12) kapsamaktadır. Bu aşamanın özelliğini Rus makamlarının
Türk esirlere gittikçe daha insancıl davranmaya başlaması teşkil
etmektedir. Bunu aşağıdaki belirtilerden görebiliyoruz:
a) Rus askeri yönetimi Osmanlı esirlerini onlara uygun iklim
koşullarına sahip olan bölgelere yerleştirmek için gayret göstermeye
başlar. II. Katerina Türk esirleri Arhangelsk, Baltık boyu, Karelya
gibi Rusya’nın kuzey bölgelerine göndermeyi yasaklar. Türk esirler
daha ziyade Avrupa Rusya’sının ortasındaki ılıman iklim kuşağına,
hatta bazen – 1768-74 savaşı döneminde olduğu gibi – Rusya’nın
güney sınırları yakınındaki bölgelere yerleştirilir. Üstelik güney
bölgelere yerleştirilen Türk esirler arasında kaçma eğilimi arttığı
halde onların yine de bu bölgelere yerleştirilmesine devam edilir.962
b) Rus makamları bu dönemde Türk esirlerin beslenmesine daha çok
dikkat etmeye başlar. 18. yy.ın ortasına kadar Avrupalı ve Türk esirlere
Rus askerlere verilen yemeğin aynısından verilirken, 1768-74 RusOsmanlı savaşı döneminde Rus devleti Osmanlı esirlerine onların
alışık olmadığı gıdaları vermekten vazgeçerek yiyecek yerine günlük 3
Kopik olmak üzere para ödeneği vermeye başlar. Böylece Türk esirler
bu parayla kendi istedikleri yiyecekleri (örneğin, koyun eti, pirinç,
mısır, nohut, sebze, yeşillik vb.) satın alma imkanını elde ederler.963
c) Eskiden esirler giysileri kendileri tedarik etmek zorundayken,
18. yy.ın ortasından itibaren bu konu Rus makamların denetimi
altına alınır. Bunun en açık kanıtını, 1768-74 Rus-Osmanlı savaşı
döneminde, yani Rusya’da Türk esirlerin varlığı söz konusu
olduğu dönemde kabul edilen bir kararname teşkil etmektedir. Bu
kararname, Rusya tarihinde ilk defa olmak üzere savaş esirlerini eşya
ile temin etmenin kurallarını bütün ülke genelinde belirleyen genel
nitelikli ilk hukuksal belge olma bakımından önem taşımaktadır.964
962

RGIA. F. 274. Op. 1. D. 711. L. 28; F. 1101. Op. 1. D. 1179. L. 106–107; TSGIAK Ukrainy in
Kiev. F. 419. Op. 1. D. 7034. L. 29.
963

RGVIA. F. 16. Op. 1. D. 1871. L. 71; F. 20. Op. 1. D. 118. L. 19–22; F. 1. Op. 1. D. 2113. L.
241–242; D. 2116. L. 173; TSGIAK Ukrainy in Kiev. F. 533. Op. 5. D. 220. L. 175.
964

RGVIA. F. 1. Op. 1. D. 2649. L. 29; D. 3783. L. 43; D. 6691. L. 116; State Archive of the Tula
region (GATulO). F. 90. Op. 1. D. 23847, L. 41; D. 24691. L. 19.
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d) Bu dönemde Türk esirlerin savaşın bitiminde Rusya’da zorla
alıkonulması olaylarına neredeyse tamamen son verilir. Bu tür
alıkoyma olaylarının 19. yy.ın başına dek yaşandığını ve her
savaştan sonra Rus tarafının yüzlerce ve hatta binlerce Türk
esirini geri vermediği için bu meselenin Rusya ve Türkiye dışişleri
bakanlıkları arasında gerginliğe sebep olduğunu söylemek gerekir.
Fakat 1806-12 Rus-Osmanlı Savaşı’ndan sonra artık bu tür olaylar
yaşanmamıştır.965
e) Üst rütbeli Türk esirlere daha fazla ihtimam gösterme eğilimi bu
aşamada da gelişmeye devam eder. Türk generaller St. Petersburg,
Moskova veya Moskova yakınındaki Kaluga şehrinde konutlara
yerleştirilir, Rus devleti hazinesi hesabına onlara iyi barınma
koşulları sağlanır, hatta savaştan sonra geri ödenmesi koşuluyla
büyük meblağlarda borç para bile verilir. 19. yy.ın ortasına kadar
Türk generallerin gezi ya da iş amacı ile St. Petersburg’a gitmelerine
izin verilmiştir.966 Savaş bitiminde generaller öncelikli olarak
memleketlerine gönderilmişlerdir. Zaman zaman Rus imparatoru
Türk generallere pahalı hediyeler (samur kürk, atlarla birlikte binek
arabası, pırlantalarla süslü tütün kutusu vb.) vermiştir.
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İhtimamlı yaklaşımın sadece generallere değil bütün Türk
subaylarına da gösterildiğini belirtmek gerekir. Bu eğilim 17. yy.dan
itibaren gözlenmekte ve 20. yy.a kadar sürmektedir. Tablo 2’nin
verileri bunun en açık kanıtını teşkil etmektedir. 1877-78 RusOsmanlı Savaşı döneminde Türk esirler arasındaki ölüm oranlarını
gözden geçirdiğimizde, Türk erlerin % 42, 1’inin esarette öldüğünü,
Türk subayların esaretteki ölüm oranının ise ancak % 2, 6’da
kaldığını görüyoruz.

965
966

RGVIA. F. 1. Op. 1. D. 2650. L. 61; D. 2654. L. 92; D. 2836. L. 49.

RGVIA. F. 1. Op. 1. D. 6907. L. 254; D. 7019. L. 56–57; F. 395. Op. 109. D. 291. L. 77; D. 295.
L. 18; TSGIAK Ukrainy in Kiev. F. 1710. Op. 2. D. 835. L. 89.
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Tablo 2. Rusya’daki Türk Esirlerin Ölüm Oranları (1877-78)
Bunlar arasında
Esirlerin
Toplam Sayısı Generaller Subaylar
Erler

No.

Gösterge

1

2

3

4

5

6

1

Rus esaretinde
bulunanlar

100 775

29

4 146

96 600

2

Esarette ölenler

40 775

2

108

40 665

3

Ölüm oranları

40, 5 %

6, 9 %

2, 6 %

42, 1 %

Kaynak: RGVIA. F. 400. Op. 3. D. 2038, L. 271–276; D. 2058, L. 186–204; D. 2107. L. 93, 98, 113,
128, 142.

III.

Üçüncü aşama: 19. yy.ın ortasını, daha doğrusu I. Nikolay
hükümdarlığı döneminin tümünü kapsamaktadır (1828-29 RusOsmanlı Savaşı ve 1853-56 Kırım Savaşı). Bu aşamanın özellikleri
aşağıda sayılmaktadır.

a) Rusya’da savaş esirleri konusunda ilk temel kanunlar kabul edilir
(1829).
b) Savaş esirlerinin kaydı daha titiz tutulmaya başlanır ve böylece
habersiz kaybolanların sayısı minimum düzeye indirilir.

c) Bununla birlikte Kırım Savaşı döneminde Çar I. Nikolay’ın
emriyle Türk esirlerin tutulma koşulları İngiliz ve Fransız esirlerin
koşullarına göre daha katı hale getirilir. Bu durum Türkiye’deki
Rus esirlerin Fransa ya da İngiltere’ye göre güya çok daha kötü
koşullarda tutulduğuna dair bilgiden kaynaklanır.967
IV.

Son aşama: 1877-78 Rus-Osmanlı Savaşı’nı ve Birinci Dünya
Savaşı’nı kapsamaktadır.

a) Bu dönemde savaş esirlerini tutma rejiminin hukuksal düzeni

uluslararası pozitif hukuk alanına dahil edildi (eskiden olduğu gibi

967

RGVIA. F. 1. Op. 1. D. 299. L. 23; D. 316. L. 64; D. 331. L. 47.
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sadece Rusya’nın ulusal mevzuatı ile sınırlı kalmadan).
b) Savaş esirleri artık İçişleri Bakanlığına devredilmiyor, Savaş
Bakanlığına (Savunma Bakanlığı) bağlı kalıyordu.968
c) Türk esirlerin durumunu diğer ülkelerin esirlerinin durumundan
ayıran herhangi dikkate değer farklılıklar kalmadı.
d) Savaş esirlerinin tutulma koşulları daha sıkı kurallara bağlandı.
Önce erlerin, sonra da subayların hareket serbestisi kısıtlanarak
ancak muhafızların eşliğinde hareket etmelerine izin verildi.
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968

RGVIA. F. 1300. Op. 4. D. 1137, L. 12; D. 1152. L. 149; F. 2000. Op. 11. D. 61. L. 283; F. 2100.
Op. 2. D. 781. L. 306; Russian State Archive of the Navy (RGA VMF). F. 609. Op. 2. D. 435, L.
49–53; D. 520, L. 137; AVPRI. F. 160. Op. 708. D. 1578 L. 17; D. 3245. L. 74.

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRK ESİRLER
Ali SATAN*

T

arihin en büyük savaşı olan II. Dünya Savaşı (1939-1945)’na
62 ülke katılmış ve 65 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Bu
büyük harbe Türkiye katılmazken Türkiye dışında, Sovyetler Birliği içinde
yer alan Kazan ve Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibirya Türkleri,
Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Ahıska
Türkleri, Karaçay-Balkarlar, Gagavuzlar vd. Sovyet ordusu mensubu
olarak Nazi Almanyası’na karşı ön safta savaştılar. Bu korkunç savaşa
Kıbrıs, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’daki Türkler de kendi ülke
ordularında katıldılar.

Sovyetler Birliği’ni Hatırlamak
Sovyetler Birliği tam 100 yıl önce 1917’de yaşanan Bolşevik İhtilali
ile kurulmuş tarihin en kıyıcı devletlerinden birisi olarak tarihte yerini
almıştır. Sovyetler Birliği, kendi sınırları içine kattığı halklara karşı devlet
terörünü sistematik olarak uygulamayı stratejik bir politika olarak tatbik
etmiştir. II. Dünya Savaşına giden süreçte sadece, 1935-1936 yıllarında
190.246 kişi tutuklanmış ve bunların 2.347’si kurşuna dizilmiş idi.19371938 yıllarında 1.372.392 kişi tutuklanıp bunların 4.644 kişi kurşuna
dizilmişti. 1937-39 arasında Türkistan’da tutuklananların sayısı 2 milyona
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul / Türkiye, ali.
satan@marmara.edu.tr
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yaklaşmıştı.969
Baymirza Hayit’in verdiği bilgilere göre; 1935 sonuna kadar
Türkistan Türkleri Sovyet ordusuna alınmıyorlardı. 1935’te kabul edilen
“Sovyet Ordusuna Seferber Etme” kanunuyla 1935-38 yılları arasında az
sayıda Türkistanlı Kızıl Orduya alınmıştı. 1939 sonunda Sovyetler Birliği ile
Finlandiya savaşı sebebiyle Türkistanlıların askere alımı hızlandırılmıştır.
Haziran 1941’de Almanya ile başlayan savaşın ilk yıllarında (1941-43)
Kızıl Orduda takriben 4.847.775 Türkistanlı bulunuyordu. Seferberlikte
18-65 yaş arasındakiler silahaltına alınmışlardı. Bunlar 1943’te Kızıl
Ordunun 6 askeri bölgesine gönderildiler. (Minsk ve Kyev bölgelerinde
997.802 nefer, Moskova, Leningrad, Uzakşark, Kuzey Kafkas) 1.175.802
Türkistanlı asker bulunmakta idi.970
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Kızıl Ordudaki Türkistanlı askerlerin bölgesel dağılımına
baktığımızda; şu manzarayı görüyoruz: II. Dünya Savaşının hemen
öncesinde Kızıl Orduda 170.000 Kazakistanlı asker varken 1941-1945
yılları arasında 1.210.000 kişi orduya davet edilmiş ve 681.000 kişinin
savaşın ilk bir buçuk yılında silahaltına alındığı tespit edilmiştir.971
Kırgızistan’dan 365.000 asker çeşitli cephelere gönderilmiş ancak bunların
160.000 cephelerde hayatlarını Sovyetler Birliği için feda etmişlerdir.972
Özbekistan’dan ise 1.500.000 Özbek Almanya’ya karşı savaşa katıldı.
Savaş başladığında Özbekistan’ın nüfusu 6.500.000’du nüfusunun
%22’si bu savaşa doğrudan katılmak zorunda kaldı. Savaşa katılanların
üçte biri hayatını kaybederken 640.000 civarındaki Özbek’te yaralandı.973
969

Nicholas Werth, “Strategies of Violence in the Stalinist USSR”, Stalinizm and Nazism:
History of Memory Compared, ed. Henry Russo, trns. ucy B. Golsanet et al., Lincoln University
of Nebraska Press 2004, p.57-80 zikreden Giray Saynur Derman, “II.Dünya Savaşı’da Kırım
Türklerinin Siyasi Faaliyetleri”, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, Yay.Haz. Nesrin
Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını İstanbul 2016, s.27-28
970

Baymirza Hayit, Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, İstanbul
1987, s.200
971

Araylım Musa Galieva, “2. Dünya Savaşında Kazaklar ve Kazakistan”, İkinci Dünya Savaşı
ve Türk Dünyası, Yay.Haz. Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyası Belediyeler
Birliği Yayını İstanbul 2016, s.143.
972
973

Zuhra Altımışova, “İkinci Dünya Savaşında Kırgızistan”, age., s. 163

Mehmet Seyfettin Erol-Aidarbek Amirbek- Ceren Gürseler “İkinci Dünya Savaşında Özbekistan”, age., s.180
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II. Dünya Savaşında Türkmenler iki cephede savaşmış ve bu savaş
sonucu 350.000’den fazla Türkmen vatandaşı yer almıştır.974 Son yapılan
araştırma ve bunlara dayalı yayınlara göre; 1941-1945 yılları arasında
Tataristan’dan 700.000 kişi silahaltına alındı. Bunların hepsi Tatar değildi.
Başkurdistan’dan ise 710.000 kişi cepheye gönderildi ve bunların yarısı
hayatını kaybetti. 200.000’den fazla Başkurdistanlı er ve subay çeşitli
madalyalarla ödüllendirildi.975

Türkistanlı Askerler
Savaş öncesinde Kızıl Orduda “Türkistan” ve “Merkezi Asya”
adında bölgeler mevcuttu ve Savaşın başında “milli askeri birlikler”
değişik cephelerde kendi milletlerinden subayların emirleri altında
savaşıyorlardı. Ancak Stalin Savaşın başlamasından birkaç ay sonra bu
birlikleri dağıtıp farklı milletlerden “karışık birlikler” kurdurdu. Bu
uygulama Türkistanlılarla Slav asıllı Kızıl ordu mensuplarını birleştirmeyi
hedefliyordu ama başarılı olmamıştı.
Sovyet
Ordusundaki
Türkistan
askerlerinin
özelliklerine
baktığımızda Sovyetlerin Batı sınırlarını koruyacak morale sahip değillerdi.
Bolşevizm-Stalinizm terörünün hatıraları çok canlı idi. Türkistanlı
askerlerin çoğu Rusça bilmedikleri için “karışık birlikler”de “ikinci sınıf
asker” muamelesi görüyorlardı. Türkistanlı askerlerin kafasında “neden
buradayım?” suali vardı.976
Öte yandan Almanlara karşı savaşan birliklerin eğitimi ve techizatı
da yetersizdi. Stalin tasfiyeleri yüzünden orduda subay bulunamıyordu.
Kızıl orduda cepheye gönderilen askerlerin önemli bir kısmında ise tüfek
yoktu.977
974

Mehmet Seyfettin Erol- Ceren Gürseler-Kanat Ydyrys “İkinci Dünya Savaşında
Türkmenistan”, age., s.217
975

İskander Gilyazov, “II.Dünya Savaşı ve İdil-Ural Bölgesindeki Türk Halkları”, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, Yay.Haz. Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Yayını İstanbul 2016, s.9-10
976

Hayit, age., s.202

977

Halil Burak Sakal, Başka Bir Dünya Savaşı, İstanbul 2013, s.144-145
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Barbarossa Harekatı
22 Haziran 1941 günü Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı
başlattığı Barbarossa Harekatı’na 3 milyon 200 bin asker 600 bin motorlu
araç katılmıştı. Yıldırım hızıyla hareket eden Alman kuvvetler karşısında
Sovyet Kızılordusu varlık gösteremeyip büyük kayıplar ve esir verdi. 28
Ekim 1941’de Hitler’i karargahında ziyaret eden az sayıda yabancıdan biri
olan General Hüsnü Emir Erkilet’e bizzat Hitler, Sovyetlerden 3, 5 milyon
esir aldıklarını söylemişti978. Alman savaş dairelerinin verdiği bilgilere
göre ise Batı cephesinde Almanya’ya karşı Kızılordu saflarında 2 milyona
yakın Türkistan askeri bulunmakta idi. Alman resmi makamlarında gore
bu askerlerden yaklaşık 1.700.000’i esir edilmişti.979
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II. Dünya Savaşı araştırmalarında önemli yeri olan ABD’li
Alexander Dallin de resmi Alman verilerine dayanarak, Almanya’nın
Doğu Cephesinde, savaş boyunca aldığı esir sayısının 5 milyon 162 bin
olarak vermektedir. Bunların 1.981.000 kadarının kamplarda öldüğünü,
nakiller veya kayıp olarak kaydedilenlerle birlikte bu rakamın 3 milyonun
üstüne çıktığı tahmin ediliyor. Sağ kalan esirlerden 818 bin kadarı çeşitli
lejyonlarda Sovyetlere karşı savaşmış kalanlar ise Doğulu İşçi Statüsünde
çalıştırılmışlardır.980
Prof. Dr. Nadir Devlet de Alman tarihçilerin 1960’lı yıllarda Sovyet
esirlerinin toplam sayısının 5 milyon 750 bin olduğunu ve bunların 3
milyon 300 bininin öldüğünün kabul edildiğini yazmaktadır981.
Prof. Dr. Abdülvahap Kara, Paul Carrel’in, Barbarossa Harekatı
kitabına dayanarak Alman kamplarındaki esirlerin 1 milyondan fazlasının
Türkistanlı olduğunu belirtmektedir982.
978

H.E.Erkilet, Şark Cebhesinde Gördüklerim (Führerle Tarihi Mülakat), İstanbul 1943, s.221

979

Hayit, s. 201

980

Alexander Dallin, La Russie sous le botte Nazie, Librairie Arthéme Fayard, Paris 1970, s.311
Nakleden Ahat Andican, Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, İstanbul
2003, s.489-490
981

Nadir Devlet, “Stalinizme Karşı Almanya’da Oluşturulan Lejyonlar”, Stalin ve Türk Dünyası,
(Ed.E.G.Nasgali-L. Şahin) İstanbul 2007, s.103
982

Abdülvahap Kara, “II.Dünya Savaşında Nazi Esir Kamplarında Türkistan Askerleri”, Zindanlar
ve Mahkumlar, Ed.Emine Gürsoy Nasgali-Hilal Oytun Altun, Istanbul 2006, s.265 dp.2
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Alman Esir Kampları
Alman esir kampları Sovyetlerle çarpışmaların yaşandığı Doğu
Cephesine yakın bölgelerde, Doğu Prusya, Polonya ve Ukrayna’da

kuruldu. Bunlar; Hanover yakınında Oerbke ve Bergen-Belsen, Doğu
Prusya’da Thorn, Prostkan, Suvalki, Schirwindt, Metziken, Pogegen ve
Ebenrode, Polonya ve Ukrayna’daki Lemberg, Jaroslau, Kochanovka,
Kirovgrad, Legionova, Siedlce, Svatov, Krakav, Deba, Uman ve Samosch
sadece bazıları idi.
Alman savaş dairelerinin verdiği bilgilere göre Sovyetler Birliği ile
Almanya arasında 1941-42 yıllarında Sovyetlerin Batı cephesinde 2 milyona
yakın Türkistan askeri bulunmakta idi. Alman Savaş Esirleri Başkanlığı’nın
1943’te verdiği malumata göre 1941-42 yıllarında 1.700.000 Türkistanlı
asker Almanlarca esir alınmış idi.983
Alman Doğu bakanlığı tarafından Müslüman ve Türk Esirlerle ilgili
komisyonun başkanlığına getirilen Mustafa Çokay, 26 Ağustos 1941’de

ziyaret ettiği Oerbke ve Bergen-Belsen kamplarıyla ilgili izlenimleri önem
taşımaktadır. Çokay, esir kamplarında hayat şartlarının çok ağır olduğu,
yiyecek, içecek, giyecek ve barınak sıkıntısının had safhada bulunduğunu
kaydetmişti. Açlık sebebiyle esirler ölen arkadaşlarının yürek ve ciğerlerini
yiyerek hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarına şahit olan Çokay, bu duruma
şahit olmaktansa ölmüş olmayı yeğlediğini yazıyordu.984

Kamplarda bu feci hadise resmi raporlarda da yer bulmuştu;
Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı sorumluluğundaki Polonya’nın
güneybatısında bulunan Lamsdorf ’taki 318 numaralı savaş esiri kampıyla
ilgili resmi raporda;
“Temmuz 1941 sonundan itibaren savaş esirleri kaldıkları yerleri
kazıp yiyecek arıyorlardı. Verilenler bu alt insanlar için yeterli olmaktan çok
uzaktı. İlk haftalarda, esirlerin hayvanlara benzer şekilde, otları, çiçekleri
983

Baymirza Hayit, Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, İstanbul
1987, s.200-201
984

Abdulvahap Kara, “II.Dünya Savaşında Nazi Esir Kamplarında Türkistanlı Askerler”,
Zindanlar ve Mahkumlar, Ed.Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, İstanbul 2006, s.265-266
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ve çiğ patatesleri yedikleri gözlemleniyordu. Sovyet esirler, arazide yiyecek
birşey bulamadıklarında insan yemeye başlamışlardı.”985
Esir kamplarında ölüm oranları çok yüksekti. Herhangi uluslararası
kuruluşun da bu esirlere ulaşması mümkün değildi. Türkistanlı esirlerin
lideri olarak görülen Veli Kayyum Han’ın pekçok kamplar hakkında
yazdığı raporlar da kamplarda yaşanan insanlık dışı durumu belgeliyordu.
Alman Ordusu Propaganda Şubesi 10 Kasım 1942 tarihinde bir mesaj
yayınlayarak kamplarda yaşanan açlığın sorumlusunun Stalin olduğunu
iddia edecektir.986

Esirlere Irkçı Muamele
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Stalin Kızıl Ordu askerlerinin asla düşman eline düşmeyeceğini
varsayarak, savaş esirlerin durumunu düzenleyen 1929 Cenevre
Sözleşmelerini imzalamayı reddetmişti. Dolayısıyla da Almanları,
Sovyet savaş esirlerine yaptıkları muamelede kendilerini bağlayan hiçbir
uluslararası hukuk kuralı yoktu. Bu boşluğu Almanların yayımladığı
ve Sovyet savaş esirlerine nasıl davranılacağını düzenleyen talimatlar
doldurmaktaydı. Bu talimatlar, Nazi ırk teorisine göre yapılmıştı.
Alman ırkıyla eş değer olmamakla birlikte Almanlaştırılabilir
(eindeutschungsfahig) görülen Letonyalılar, Estonyalılar, Litvanyalılar
ve Finlerin en yakın zamanda evlerine gönderilmelerini salık veriyordu.
Eylül 1941’den itibaren bu uluslar için tahliyeler başladı. Ukrayna,
Belorusya ve Rusya’da yaşayan Slav halklar aşağı ırk (untermensch) olarak
değerlendiriliyordu. Nazi ırk sıralamasında Asyalılar ve dolayısıyla Türkler
de aşağı ırk olarak tanımlanmıştı. Alman tarihçi Patrik von zur Mühlen şu
tesbiti yapmaktadır;
“Sovyetler Birliğine karşı yapılan saldırı savaşı Alman
propagandası açısından daima “aşağı insan”a karşı bir “haçlı seferi” olarak
yorumlandığından dolayı bu propagandanın tesirleri Asyalı harp esirleri
ile karşı karşıya kalan birçok insanın bilinçaltını zehirlemiş ve onların bu
985

George H. Streit, The Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, Cornell University
Press, Londra 1986, s.135 Aktaran, Sakal 151-152
986

Sakal, 154-156

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

esirlere karşı olan davranışını etkilemiştir”987.
Alman esir kamplarındaki Sovyet savaş esirlerinin yüksek ölüm
oranları da tam bu ırkçı yaklaşımla irtibatlı idi. Alman Silahlı Kuvvetler
Yüksek Komutanlığı, Nazi Partisinin resmi ırk ideolojisine paralel olarak,
Sovyet ve Asyalı esirlere özellikle kötü davranmasını açıkça emretmişti.
Ölümlerin en önemli sebebi bu emirlerin uygulanması olarak belirtilmişti.
Kamplarda meydana gelen yüksek ölümlerin İkinci sebebi; esirlerin
haftalar boyunca süren, uzun mesafeli yol yürümeye zorlanmaları ki bu
yürüyüşte gruptan geri kalanlar arkadan gelen motorize birlikler tarafından
vuruluyordu. Yetersiz beslenme, ağır kış şartları, yetersiz hijyen ve tıbbi
malzemeden kaynaklı salgın hastalıklar ölüm oranlarının artmasına etki
eden diğer önemli amillerdi.988
Öte yandan esir kamplarında binlerce Müslüman esir, sünnetli
olduklarından dolayı Yahudi zannedilerek kurşuna dizildiği ya da ölüme
terk edildiği de bilinmektedir. Türk savaş esirlerini hem savaş zamanında
hem de savaş sonunda Avrupa’daki çeşitli kamplarda takip eden ve
bunların 3 bin kadarını Türkiye’ye getirmeyi başaran Gazeteci Yazar Ziyad
Ebuzziya ile Mayıs 1990’da yaptığımız mülakatta şunları söylemişti:
“Alman-Sovyet Harbinin başında 1.500.000 Sovyet askeri teslim
oldu. Bunların 600 bini Türk idi. Fakat Türkler esmer ve sünnetli oldukları
için Almanlar Türkleri, Yahudi zannerek barakasız, çadırsız, donmuş
toprak üzerine dikenli tellerle çevirerek ölüme terk ettiler. 400 bin Türk
orada öldü. Kalanların kurtulması ise babası Kafkas İslam ordusunda
doktor olan Gürcü Magalov’un sayesinde olur. O tarihlerde Münih’te
bulunan Enver Paşa’nın kardeşi Kafkas İslam Ordusunun komutanı Nuri
Paşa’yı ikaz etmesi Onun da Berlin Türk Büyükelçiliği basın ataşesi (benim
kayınbiraderim) Fuat Emircan’ı ve Başbakan Refik Saydam ile Alman
yetkililere durumu bildirmesi ile Türkler ölüm kampından çıkartılıyor.”989
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Esir Kamplarından Lejyonlara
İkinci Dünya Savaş’ında Almanya’nın Sovyetler Birliğine karşı
Yıldırım Harekatı neticesinde büyük başarılar elde etmiş ve harp sonuna
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kadar 5.750.000 Sovyet askeri esir düştü. Bu esirlerin büyük bir bölümü
esir kamplarında çok kötü şartlar neticesinde hayatını kaybetti. Bu durum
karşısında Türkiye’nin Almanya’daki büyükelçisi Hüsrev Gerede ve
Nuri Paşa, General Hüseyin H. Erkilet gibi yetkililer Almanya nezdinde
teşebbüse geçerek esir kamplarındaki Türklerin varlığına ve Sovyetlere
karşı harekete geçirme potansiyeline dikkat çektiler. Ekim-Kasım 1941’de
Güney Ordusu Komutanlığından deneme mahiyetinde savaş esirlerinden
100’er kişilik taburların teşkil edilmesi emri geldi. Kafkasyalı ve
Türkistanlılardan oluşan bu birlikler 444. Güvenlik Tümeninde toplandı.
Tümende dört avcı bölüğü gücünde (Türkistan Alayı) kuruldu. Daha sonra
Türk Taburu adını alan birlik Dinyeper ve Perekop arasında kullanıldı.
13 Ocak-19 Haziran 1942’de Türkistan ve Kafkasya Müslümanlarının
askeri birliklerinin kurulması emri verildi. Kafkasya Müslüman Lejyonun
başına Köningsberg Üniversitesi Profesörü Teodor Oberlaander getirildi.
Ağustos-Eylül 1942’de “Bergman” taburunun paraşütlü özel birlikleri
sabotaj-istihbarat eylemlerine başladılar.990
1942 yılında doğu lejyonları (Ostlegionen) içinde Türkistan
Lejyonu kuruldu. Türkçü ve İslamcı anlayışla kurulan lejyonlar Türkistan
bağımsızlığı için Kızıl Ordu’ya karşı birleştiler. 1941-1945 yılları arasında
doğu lejyonlarında 310.000-325.000 arasında Sovyet Askerinin eğitim
aldığı görülmektedir. Bu sayı içerisinde Türkistanlılar 180.000 kişi, Kuzey
Kafkasya’dan 30.000 kişi, Güney Kafkasya’dan 20.000 Gürcü, 18.000
Ermeni, 25.000-35.000 Azerbaycan Türkü, 40.000 civarında İdil-Ural’dan
katılım olmuştur. Almanya’ya esir düşen Sovyet asker sayısı 5.700.000
olmuş ve bunun üçte biri, yani 1.700.000’i doğu lejyonunda tekrar
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Sovyetlere karşı savaşmıştır. 991
Almanya bu süreçte Türk ve Müslüman dostu olarak
kendi propagandasını yapmaktaydı. 1942’de Kafkas ve Türkistan
Müslümanlarından meydana gelen birlik Kafkasya Cephesinde savaşlara
katıldı. 7000’den fazla Azerbaycan askerinin yer aldığı birlikler Kafkasya’nın
Sovyetlerden alınması için savaştılar. Mayıs 1943’te 162. Piyade Tümeni
kuruldu. Azerbaycan Lejyonu 1944’te Fransa’nın güneyinde bulunuyordu.
Ağustos 1944’te müttefik orduları Fransa’nın güneyine çıktılarında Alman
Askeri Birlikleriyle Azerbaycan Lejyonu İtalya’nın kuzeyine doğru geri
çekildiler. Bu cephede 30.000 lejyoner Müttefikler tarafından esir alındı.992
Savaş bittikten sonra lejyon birlikleri tarafsız ülkelerin topraklarına göç
ettirilmeye başlandı ve tamamen dağıldı.993

Feci Sona Doğru
Sovyetler Birliği, Şubat 1945’te Yalta Konferansında Alman tarafına
geçen Kızıl Ordu mensuplarının iadesini müttefiki ABD ve İngiltere’den
istedi ve bu istek kabul edilerek karar altına alındı.994
Savaşın sonunda Almanya kaybeden Sovyetler Birliği de kazanan
tarafta olması savaşın her iki cephesinde de kullanılan Türkler için yeni
bir felaket süreci başlattı. Ünlü 162. Tümen İtalya’nın Doğu kıyılarında
Rimini’de Partizanlara teslim oldu. Ancak ardından İngilizlere verildi.
Tümen Komutanı Heygendorff İngiliz yetkililerden lejyonerlerin Alman
askeri sayılmasını ve Sovyetlere teslim edilmemelerini istedi. Ancak
Modena şehrinde toplanan 162. Türkistan Tümeni mensubu askerler
Tarent şehrinde Sovyetlere teslim edileceklerdir. Bu teslim sırasında
olaylar çıkmış, teslim olmak isteyenlerin intihar ettiği, bir kısmının
kaçmaya teşebbüs ettiği görülmüştür. Gemi ve Trenlerle Sovyetler Birliğine
991
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gönderilen Türk askerler bu vasıtalardan kaçmayı da deneyeceklerdir.
Sovyetler Birliği’ne teslim edilen Türkler ya kurşuna dizildiler yahut uzun
süreli Sibirya ve benzeri yerlerde çalışma kamplarına gönderildiler.
Mühlen ve Andican’a göre 1000 kadar Türkistanlı asker Sovyetlere
teslim olmaktan kurtulmuştur. Müttefikler de ellerindeki Türkistanlı
askerlerin çoğunu SSCB’ye teslim etmişlerdir.995 Ancak Gazeteci Yazar
Ziyad Ebüzziya’nın gayretleri ile İtalya’da çeşitli kamplarda tutulan 3000
kadar Türk Türkiye’ye getirilmiştir.996
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Sonuç olarak; II. Dünya Savaşı’nda Kızılorduda savaşan Türk kökenli
asker sayısı 4 milyonu aşıyordu. Bunların 2 milyonu 1941-43 yıllarında
Sovyet-Alman cephesinde savaşmış ve 1 milyon 700 bini Almanlara esir
düşmüştür. Bu sonraki yıllarda artmış olmalıdır. Asıl büyük kayıp ise
bütün uluslararası anlaşmalara ve insani anlayışlara aykırı olarak Esir
kamplarında olmuştur. 1942 Ağustos’unda geriye yaklaşık 300 bin Türk
esir kalabilmiştir. Bunlar da kamplarda ölmemek için, kendi öz yurtlarını
Rus istilasından gayesiyle Alman ordusunda çeşitli görev almayı kabul
ettiklerini görüyoruz. Savaş boyunca 300 bin civarında Türkistanlının
lejyoner veya doğulu işçi olarak Alman cephelerinde mücadele ettiği
70.000 kadarı cephelerde hayatlarını kaybetti. Ahat Andican’ın tabiri ile;
Tarihleri boyunca ilk defa efendisi olmadıkları bir savaşta başka efendiler
için mücadele etmiş ve her iki cephede yok edilmişlerdir997. Nadir Devlet’in
vurgusu da çok önemli; bu kadar çok kişinin esir düştüğü ve bu kadar
büyük sayıda esirin düşmanla işbirliği yaptığı tarihte başka bir örnek yok.
Bu Stalin rejiminin ne derece nefret uyandırdığının bir göstergesi olarak
görmektedir998.
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