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BİRİNCİ CİHAN HARBİ TÜRK ESİR MEKTUPLARINDA 
DUYGU VE DÜŞÜNCELER 

Mustafa ARIKAN 

20. yüzyılın başlarında üzerindeki siyasi ve askeri baskıların 
bunaltıcı bir hal aldığı Osmanlı Devleti, Trablusgarp'ta, Balkan 
harplerinde ve I. Cihan Harbi'nin patlak vermesiyle Kafkas, Ça
nakkale, Irak ve Filistin cephelerinde sırurlarını muhafaza etme
ye çalışır. Osmanlı orduları, bu cephelerde yüzbinlerce şehid ve
rir; vatan müdataası için cepheye koşan lOO.OOO'in üzerinde Türk 
askerinin esaret hayatı da bu cephelerde verilen savaştarla baş
lamış olur. 

Özellikle Rus ve İngilizler'e esir düşen Türk askerlerinin sayı
sı; Harbiye Nezareti'nin hazırladığı tahmini bir raporda 133.839 
olarak belirtilir. Bunlardan 20.352'si Ruslar, 804'ü Fransızlar, lOO'ü 
İtalyanlar ve diğerleri de İngilizlerin elinde esirdir1 • Kader, vatan 
için savaşan Türk asl{erini Japon Denizi kıyılarından Fransa'ya, 
Sibirya içlerinden Hindistan'a, Kıbns, Yunanistan, Mısır ve Irak'a 
uzanan bir coğrafyada yurdunun, sevdiklerinin hasretine mah
kum eder. Buralardan gönderilen mektuplar, harp yıllarının or
taya çıkardığı zorluklar sebebiyle adreslerine ulaşmaz. Türk harp 
esirleri ile aileleri arasında irtibatı sağlamak üzere, Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti bünyesinde kurulan üsera Komisyonu'na iade edilir2

• 

Kızılay Arşivi (Etimesgut-Ankara) 'nde yapılan bir araştırma 
sırasında ele geçen bir tomar mektuptan3 hareketle, esirlerin duy
gu ve düşünceleri şu başlıklar altında incelenebilir : 

1 Mesut Çapa, Kızilay (H~i Ahmer) Cemiyeti 1914-1925, Ankara ün. 
Türk İnk. Tar. Enst. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara 1989, s. 170. 

2 Mesut Çapa, aynı eser., s. 170. 
3 Kızılay Arşivi'nde, üsera Komisyonu ile yapılan yazışmalar klasörle

re yerleştirilmiş; esirler tarafından ailelerine yazılan mektuplar bir torba-zarf 
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a- Esaret 

Kurtulma temennileri, hamd ve şükür duygularının ruhi bir 
ezildikle kaleme alındığı mektuplarda esaretle ilgili ayrıntılı bil
gi verilmez. Bunun sebebi mektuplar üzerinde uygulanan sansür 
olsa gerekir. Fransa'da esir Varna'lı İsmail oğlu Sadullah, bulun
duğu vasatın müsait olmadığını ve bu sebeple düşüncelerini açık
ça yazamadığını söyler". 

Mektuplarda, ne zaman esir düşüldüğü, esaret süreleri ile 
ilgili bilgilere rastıanmaktadır. «30 Teşrin-i evvel 334» tarihinde 
İngilizler'e esir düştüğünü Basra'dan yazan Bedreddin Mustafa; 
mektup gönderememesini, mektupların kabul edilmediği şeklinde 
izah eders. 

Mektupların ekseriyetinde askerler, rahatlarının çok iyi ol
duğunu yazmakta iseler de; şikayetler de vardır. Bergama'lı Mus
tafa oğlu Ali, Bağdat'taki 7. Türk üsera Karargahı'ndan yazdığı 
bir mektubunun hfı.şiyesinde, İngilizler'in Türk esirlerine reva 
gördüğü muameleyi; Onlar'ı Allah'a havale ederek, şu satırlarla 
aile getiriyor : 

ceZaUmin zulmü var ise mazlumun Allah'ı var 
Şimdi İngiliz'in zilleti var ise yarın Hakk'ın divanı var» 6 

Çanakkae'de bulunduğu anlaşılan ve belki de burada esir dü
şen Murad oğlu Mehrned, Üsera Komisyonu'na, ailesinden haber
dar edilmesi yolunda yaptığı müracaatında; düşman esaretinde 
geçen saatlerin, Çanakkale'de yaşanılan anlardan daha zor ve teh
likeli olduğunu belirtmekte; « ... Çünkü vücudunuz bu gibi meza
him ve meşaki görmediğinden lafla ne kadar anıatılsa boştur ... » 7 

ifadeleriyle, esarette yaşadığı eziyet ve zorlukları anlatmaktadır. 

içerisinde bulunmuş ve esirlerle ilgili kl§.sörlerln bulunduğu lusma konulmu§
tur. Okuyucuyu aydınlatmak bakımından, bazı mektuplar yeni harfli olarak 
makale sonuna konacak, eliğer atıflar «Aileye yazılan mektuplan (a.y.m.) §ek
linde yapılacaktır. 

4 Ekler, Mektup Nu : ı. 

5 Ekler, Mektup Nu : 2. 
6 Kızılay Arşiv!, a.y.m. 
7 Ekler, Mektup Nu : 3. 

~---
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Bern'de 28 Aralık 1917'de imzalanan sözleşme mucibince; Ka
sım 1918'de Türk-İngiliz esir mübadelesi başlar ve Mısır'daki Türk 
esirlerinin kasten kör edUdiğine dair şikayetler üzerine üsera Ko
misyonu, esaretten dönenlerden bu konuda bilgi ister. 1917'de Gaz
ze'de İngilizler'e esir düşen Mülazim-ı evvel Halit Beğ raporunda; 
yiyecek olarak sadece turşu verilen esirlerin çok ağır işlerde çalış
tırıldığını, hastalanan esirlerin tedavilerinin Rum ve Ermeni dok
torlara tevdi edildiğini ve böylece Türk esirlerinin yüzde otuzunun 
gözleıinin kör olduğunu, yüzde onbeş-yirmisinin de zehi.rlenerek 
öldürilidüğünü işittiğini söylediğine, Mesut Çapa'nın araştırma
sında yer verilmektedi~. 

Yemen'de esir düşen Hasan Çavuş; esaretten döndükten son
ra anlattığı hatıralarmda; akşamları, kaçmalarını engellemek için 
gözlerine ilaç sıkıldığını, sabahlan çıplak vücuduna soğuk su atıl
dığını zikretmiştirJ . Bu bakımdan; esir askerlerin rahatlarının iyi 
olduğu şeklinde ifadelerin gerçekleri ne dereceye kadar yansıttığı
nı kestirrnek zordur. Nitekim; incelenen, İskenderiye ve Kahire' 
den gönderilmiş 24 mektupta, kendilerine yapılan eziyetten hiç 
bahsetmeyen ve sağlıklannın yerinde olduğunu yazan esirler, sa
dece mektup alamamaktan şikayet etmektedir10

• 

Türk esirlerine reva görülen bu muamelelere karşılık; Kutü'l
Amare'de, hasta İngiliz esirleri hemen iade edilmekte, Arap yağ
macılardan korunmaları için yanlarına Türk muhafızlar verilmek
tedir11. Bu yüce davranış, İngiliz Generali Göring tarafından: ((Bu 
kadar necip bir düşmanla çarpışmış olmaktan müftehiriz.» sözle
riyle takdir edilmiştir12• 

8 Mesut Çapa, aynı eser., s. 173. 
9 Halen Konya Emniyet Müdürlüğ·ü İstihbarat Şube Müdürü olarak gö

rev yapan torunu Ziya Tutak tarafından nakledllmiştir. 
10 Kızılay Arşivi, «1919-1335 I. Dünya», «542/1919 I. Dünya Harbl Türk 

Esirlerine Ait Mektuplar» adlı klasörler. 
11 Halil P~a (Hzr. M. Taylan Sorgun). Bitmeyen Savaş, İstanbul 1972, 

s. 188, 191. 
12 Halil Paşa, aynı eser., s. 188. 
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b - Gurbet-Hasret 

Vatandan, sevdiklerinden esir olarak uzak düşmek, askeri has
ret duygularıyle boğar. Mektuplar bu hasretliğin ifadeleriyle do
ludur. Bayramları gurbette idrak etmek de bu hasreti dayanılmaz 
kılar. Kuesna (Kahire-Mısır) 'da İngilizlerin esiri Konya'lı Ahmet 
Ziya, Kapu Camii'.:ı civarında ikamet eden kardeşine bir kurban 
bayramında yazdığı mektubunda, vatandan uzak, gurbet alemle
rinde üzüntü, hasret gözyaşıariyle dolu olarak onikinci bayramı
nı geçirdiğini söylemektedir. Mektubunu yazdığı «Solgun kağıt 
parçası» onun için bir teselli olamaz. Uzun yazamaz; çünkü, tees
sürü fazla yazmasına manidir1

•• 

Mülazım-ı evvel Mehmet Celal, Kahire'den babasına yazdığı 
mektupta; yedi kurban bayramını «diyarı gurbet»te geçirdiğini, 
ellerini öpmenin nasip olmadığını, «firaklı bayramlar» ın tesirinin 
pek büyük olduğunu bayram tebriğiyle birlikte dile getirmekte
dir18. 

1335/ 1919 yılında yazılan bu mektupların sahipleri, anlaşıla
cağı üzere 6-7 yıldır asker veya esirdirler. Bu da, Osmanlı Devleti' 
nin vatan müdataasma çağudığı evlatlarının Trablusgarp'tan, 
Balkan harplerinden bu yana cephe cephe vuruştuğunun, kat
landığı zorlukların ifadesi, delilidir. Bu uzun gurbet yıllarının has

. retliği, mektuplarda; «Uzun müddet sürmekte olan hasret tahas
sürlerini teskin edecek sizin seyimli mektuplarınızdır ... », « ... Siz-
lerin basretliği ciğerimi deldi...», « ... Vatan tahassürü, aile mah-
rümiyeti. Of! .. Ne kadar müşkilmiş ... » gibi sözlerle kağıda dökül-
mektedir. Çanakkale'de, cephe gerisinde anasından aldığı mektu
bun sevinciyle kaleme sarılan Hasan Edhem, bu sevincine vata
nın bütün güzelliklerini ortak eder. Rüzgara mukavemet ederneye
rek eğilen yeşil ekinler, anasından gelen mektubu selamlıyor gi
bidir. Hepsi ondan tarafa eğilir, doğrulurlar. Sanki onu tebrik 
ediyorlardır. Güzel bir yamacın eteklerindeki cam ağaçları, ken-

13 Kapu CAmii, 1658 yılında Mevlevt Pir Hüseyin Çelebi tarafından yap
tınlllll§tır; 1811-1867 yıllannda ta.mirat geçirmiştlr. Konya'nın büyük cAmile
rindendir ve şehrin manevi ikliminde müstesna bir yeri vardır. 

14 Ekler, Mektup Nu : 4. 
15 Kızılay Arşiv!, a.y.m. 
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dilerine mahsus bir seda ile ona müjde veriyorlar; cığıl cığıl akan 
dere, ona validesinden gelen mektuptan dolayı oynuyor, köpürü
yordur. Gölgesinde mektup yazdığı ağacın yaprakları, yaptıkları 
rakslarla onun sevincine katıldıklarını anlatmak ister gibidirler. 
Tatlı sedasıyle müjde veren bülbülün açılan gagalan onun duy
gularına iştirak, sevincini paylaşmak içindir'6 • Vatanın güzellik
lerini tasvir ile ortaya konulan bu sevinç duyguları, aslında, has
retın askerde yarattığı ruh halinin bir başka ifadesidir. 

c- Sitem 

Esir, memleketinden, sevdiklerinden mektup olamadığı zaman 
üzülmektedir. Sibirya'dan, Hindistan'dan, Irak'tan yazılan her 
mektup cevapsız kalmakta; asker, alacağı iyi bir haberin hasretiy
le bir diğer mektubu yazmaktadır. O, mektuplarına cevap veril
mediğini düşünmektedir. Oysa, harbin getirdiği sıkıntılar, zorluk
lar mektupların alıcısına ulaşamamasına sebep olmaktadır. Bu
nun mektup zarfları üzerine düşülen müvezzi notlanndan anla
maktayız'1. 

Ailesinden haber alamayan esirlerin, ailesine ve üsera Ko
misyonu'na yazdığı mektuplarda muhataba sitem edildiğini görü
rüz. Bazen de bu duygu kızgınlık halini alır. Bellary (Hindis
tan) 'de esir bulunan Bergama'lı Salih İzzet, eniştesine; « ... Ey 
Eniştem Osman Ağa! Benim gibi bir fakiri sevindirmek ve kalbi, 
nizde bana karşı bir derece muhabbet beslemek yok mudur? Be
nim adresim mektuplanmda malfundur. Evvelce gördüğün uhuv
vet böyle miydi? .. Ben de öyle addederim ki ne eniştem, ne de hem
şirem yoktur ... » diyerek, sitem etmektedir'8 • İsmail oğlu Sadullah; 
«Vama Vilayeti Prevadi Kazası Kadıköy Merkezi»nde bulunan kar
deşi Selim Ağa'ya sitem etmekte, hatta kızmaktadır; « ... Dört se
neden beri sıhhat ve selametiniz hakkında bir maıumat elde et-

16 Tercü?nan Gazetesi, cŞehidln Son Mektubu>, 19 Mart 1989. 

17 Alıcısına ulaştınlamayao mektupların üzerinde; cMezkür adam Ma
latya'ya. gittlginden mahrecine ili.de kılındı.:~>, Mtilglldır. Mahrecine iade.>, cHa
rlkten muhterik olup, neden nakl-i hane ettikleri biUndlkfnden iadesi içün .. . > 
vb. müvezzi notları bulunmaktadır. 

18 Kızılay Arşiv!, a.y.m. 

--- --- ·- --·- --- ·-··- - - · 
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rnek için hafta be-hafta göndermiş olduğum mektupların cevap
sız kalması bendenizi son derece müteessir etmiştir. Hiç olmazsa 
bir mektuba nail ola idim ... » sözleriyle başlayan sitem ifadeleri, 
yerini; ıc •. • Acaba ne gibi özürler ile karşumda isbat-ı vücud ede
ceksin. Senin gönderdiğin mektubun biri gelmesün. İkisi, haydi 
üçü gelmesün. Hiçbirisi gelmez mi? Lakin muhabbet-i uhuvveti 
nazar-ı itibara alıp yazmak lazım değil mi? .. » ifadeleriyle, geçen 
zamanın kendisine duyulan sevgiyi alıp götürdüğü, kendisini unut
turduğu endişesine bırakmaktadır19• Mısır'da hastanede tedavi gö
ren yaralı Türk esiri, Oğluna; <ı ••• Ey Oğlum! Tarafımza sekiz, on 
mektup oldu gönderiyorum. Babanız olduğumu unuttunuz mu 
yoğsa?» demekte, mektup istemektedir. Murad oğlu Mehmed, üse
ra Komisyonu'na sesienirken oldukça kızgındır. Öfke dolu bir üslup
la Komisyon'a, ailesine haber iletilrnek yolundaki vazifesini hatır
latır~0. 

Ne yazık ki, aileye yazılan mektuplar -ekseriyetıe- yerine ula
şamamaktadır. Esir, telörgüler içerisinde her türlü eziyet ve cefa
ya katlanırken, yıllarca, bir mektup gelir umudiyle beklemekte, 
üsera Komisyonu ise, esirler tarafından istenilen malumatı temin 
etmek ve esire ulaştırmak yolundaki vazifesini yerine getirmeye 
çalışmaktadır'21• 

d - Merak-Endişe 

Merak ve endişe dolu satırlara, Komisyon'a yapılan müracaat
larda çoklukla rastıamaktayız. Esir kamplarından yazılan ve her 
defasında cevap alamayan mektup sahipleri, merak ve endişe için
de, yurdundan, ailesinden haber alabilmek umudiyle, yardım is
ter. 

Tura (Mısır) üsera Karargahı'nda bulunan Malatya'lı Süva
ri Yüzbaşısı Mehmed Necati, ailesini tanıtarak derdini anlatmaya 
başlar. Edirne'de bulunan ailesine birçok mektup göndermiş; hiç 
cevap alamamıştır. Edirne'ye yazılarak veya gazetede ilan verile-

19 Ekler, Mektup Nu : ı. 

20 Ekler, Mektup Nu : S. 
21 Kızılay Arşiv!, KlAsör Nu : 542. 



41 

rek sıhhatlerine dair bir haber temini için adeta yalvarır22 • Murad 
oğlu Mehmed de sözlerine; ((Peder ile Validem'in sıhhat haberini 
anlamak için gönderdiğim mektubun cevabını alamadığırndan 
pek çok merak ve tefekkürler etmekteyim ... ıı diyerek başlamak
tadır23 . Bellary'de esir Mülazım Mehmed Nuri'nin en büyük en
dişesi; İstanbul'da bıraktığı 12 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlu
nun tahsil ve terbiyesidir. Bunu temin için Harbiye ve Maarif Ne
zaretleri'ne müracaat eder, meselenin takibini arkadaşından ister2•. 

Bazı mektuplarda İstanbul'da meydana gelen büyük bir yan
gına işaret edilmektedir. İstanbul'da, yangın mahallinde yakını 
ikamet eden Mehmed Harun endişe içinde; (( .. .İstanbul'dan gelen 
Tasvir-i Efkar Gazetesi'nde gördüğüm, Beşiktaş Cihannüma Ma
hallesinde zuhür eden yangın, Serencebey Yokuşu ve civarına si
rayet ederek dokuz bin hanenin muhterik olması ve bu meyanda 
ihtimal ki Eniştemin hanesinin de yanabileceğini der-hatır eyle
yerek ve tam bu sırada mektuplarınızın da gelmemesi beni düşün
celere sevketmiştir ... ıı sözleriyle merakını dile getirir, haber ister. 
Esir, endişelerinde haklıdır. Zarf üstündeki müvezzi notunda mez
kUr hanenin yandığı belirtilmektedir26 • 

e - Ciluid-V atan Sevgisi 

Türk cihan hakimiyeti mefkıiresi, Orhun Kitabeleri'nde Bil
ge Kağan'ın; ((Tanrı gibi gökte bolmuş Türk Bilge Kağanı, bu za
manda oturdum... Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, 
batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, O'nun içindekj 
millet hep bana tabidir ... ı> sözlerinde, İslamiyet öncesi en güzel 
ifadesini bulur26 • Türklüğün İslam'la şereflenmesinden sonra Türk 

22 Kızılay Ar§ivi, «1919-ı335 I. Dünya• adlı kldsör. 

23 Ekler, Mektup Nu : 3. 

24 Kızılay Ar§ivi, a.y.m. 

25 Kızılay Ar§ivi, a.y.m. ; Bahsolunan yangın 10 Haziran 1918'de vukO 
bulmuştur. 7500 kadar binanın yanmasına sebep olan bu yangın, harbin doıtur
duğ'U felAketleri artırmış; İstanbul'da giyecek fiyatıarında ve ev kiralannda 
büyük artı§ olmuştur. Mithat Sertog-lu, «İstanbul maddesi», lA, V /2, 1214. 

26 Muharrem Ergin, OrhtJAt Abideleri, 3. Baskı! !stanbul 1975, s. 17. 
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sultanları, ccYeryüzünde Allah'ın gölgesi», «Allah tarafından te
yid edilmiş» gibi sıfatlar alarak, bu mefkurenin takipcisi olurlar27 • 

Kur'an-ı Kerim'de; «Allah, sevdiği ve onların onu sevdiği, ina
nanlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü, Allah yolun
da cihad eden, yerenin yerınesinden korkmayan bir millet getirir». 
Ayet-i Kerimesi' 28nde övgüye mazhar milletin Türk milleti oldu
ğuna, Türk'ün imanı tamdır. Allah yolunda canlarıyle, mallarıyle 
cihad edenlerin cennetle müjdelenmesi29

, Hz. Muhammed'in ha
disleri, Müslüman-Türk'ün cihad ve buna bağlı olarak» nizam-ı 
alem» mefkftresinin ilahl kaynaklarını besler. Osmanlı'da bu mef
kure, zikredilen ilahl kaynaklarla vücud bulur; insanlığı adalet 
ve saadete eriştirrnek gayesiyle bir dünya nizarnı davasına ve in
sanlık idealine bu duygutarla ulaşılır. Cihad, Allah'ın rızasını ka
zanmak içindir. Devlet ve nizarn fikrinin kudsi bir hal almasının 
sebebi budur. Din ve devlet aynı mana taşıyan birer mefhum hali
ne gelir ve cihad onlar için yapılır~0• 

İlahl kaynaktarla beslenen cihad duygusu, devlet, vatan ve 
millet sevgisi esir mektuplarında tezahür eder. Esaret hayatını 

·müteakip Konya'ya dönmekte olan Hacı İsmail oğlu Ali Osman, 
mektubunda, Birinci Cihan Harbi'nin devam ettiği dört seneyi mü
tecaviz bir zamanda inleyen ve üzerlerine cihad farz olah Müslü
manların, vazifelerini eksiksiz yerine getirdiğini söylemektedir. 
Esaret hayatının kendisi ile birlikte arkadaşlarının da başından 
uzaklaşması sebebiyle, hamd eders'. Binbaşı ömer Feyzi, eşine yaz
dığı mektubunda, cihadın Allah'ın emri olduğunu belirtmekte, 
her şeyin Allahtan geldiğine iman ile sabretmenin mükafaatının 
büyük olduğunu hatırlatmaktadır'2 • 

«Vatanın harr u nermin ocağından, müşfik aile ocağının re
hakar ağuşundan uzak Mısır muhitinde kanayan kalb ile» bir 

27 Bkz : Tursun Bey, Fatih'in Tarihi, 1001 Temel Eser, Sayı 21, s. 21, 43. 
28 Kur'an-ı Kerim, Maidt> Süresi, 54. Ayet. 
29 Kur'A.n-ı Kcrtm, Nisa Süresi, 95-96. Ayetler, Tövbe Suresı, 20. Ayet. 
30 Bkz: Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mekfıresi Tarihi, Cilt I , 

s. 94-101; Erol Güngör, Kültür Deg~mesi ve Miııiyetçilik, İstanbul 1986, s. 138; 
Mehmet Kaplan, Küıtii.ı· ve Dil, İstanbul 1983, s. 23. 

31 Kızılay Arşivi, a.y.m. 
32 Kızılay Arşlvl, a.y.m. 
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kurban bayramı günü yazdığı mektubunda, Mülazım-ı evvel Nu
reddin, bu yüce günün vatan ve millet, önce zavallı Türklük, İsla
miyet ve ailesi için hayırlara, saadete vesile olmasını, diler3s . Mü
lazım Nureddin, mektup alma bahtiyarlığına erişen nadir esirler
dendir. Mektup aldığı gün geçirdiği saatler, onun için bayramdır. 

Hasan Edhem, anasına yazdığı son mektubunda, çok sevdiği 
vatanını koruması için, tam bir iman ve Türklük şuuru ile Allah'a 
yakarır : «Ey Türkler'in Ulu Tanrısı! Ey şu öten kuşun, şu gezen 
ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otlann, şu hey-

. be tU dağların Haliki! Sen bütün bunları Türkler' e verdin. Yine 
Türkler'de bırak. Çünkü böyle güzel yerler, seni takdis eden ve 
seni ulu tanıyan Türkler' e mahsusturn. Vatanının düşman eline 
geçmemesi, böyle güzel bir vatana sahip olmanın, ancak, Türk
ler'in hakkı olduğunu söyleyen Hasan Ethem, askerlerinin ne için 
savaştıklarını ise, yine dua ile; «Ey benim Yarabbim! Şu kahra
man askerlerinin bütün dilekleri; ism-i celalini İngilizler'e ve 
Fransızlar'a tanıtmaktadır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve hu
zurunda titreyerek, böyle gü.zel ve sakin bir yerde sana dua eden 
biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kalırettin 
ya, bütün bütün mahveyle!» anlatır~•ccİla-yı Kelimetullah» dava
sının, Çanakkale'de destan yazacak Türk ordusunun bir kahra
man askerinin kaleminden mükemmel ifadesidir. 

Seferberlikten beri dalaşmadığı cephe kalmayan, evvela Ma
kedonya, sonra Irak cephelerindeki muharebelere katılan ve iki 
defa yaralanan bir Türk esiri, yaptıklarının ccvazife-i vataniyye» 
olduğunu yazar. 

Savaş, Türk için bir düğündür. Çünkü, onda şehadete erme 
yolu vardır. Hasan Ethem, düğün yapamamanın üzüntüsünü ana
sına şöyle anlatmaktadır: ((Yalnız bu memleketlerde düğün olmu
yor. İnşallah düşman asker çıkarır da bir düğün yaparız olmaz 
mı ?ıı Allah, askerleri ile namazını kılıp, ellerini kaldırarak dua 
eden bu yiğit Türk'ün duasını kabul eder. Türk ordulan Çanak
kale'de, dünyanın bağrına bir destan kazıyacak ve Hasan Edhem 
şehid olacaktır. <<Şeb-i Arusıı ile Mevlana'da en güzel ifadesini, bu-

33 Ekler, Mektup Nu : 5. 
34 Tercüman Gazetesi, a.g. mektup. 
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lan, bu inanç değil midir? Anafartalar'da destan yazan askerlerin 
komutanı Mustafa Kemal, Türk'ün bu imanını, ölüme gidişini, 

hatıralarında; «Okumak bilenler ellerinden Kur'an-ı Kerim, cen
nete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek 
yürüyorlar ... Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı 
hayret ve tebrik bir rnisaldir.» 3~ diyerek, dile getirir. Şair'in an
lattığı, alınmaz kal'a olan göğüslerdeki kat kat iman bu olsa ge
rektir. 

Din ve vatan uğrunda cihada koşan, vatanından ve sevdikle
rinden çok uzaklarda yıllarca esaret hayatı yaşayan, oralarda şe
hid olan, dönebildiler ise, şimdi çoktan hemen hemen hepsi Allah'ın 
rahmetine kavuşmuş bu mübarek insanların hatırasına bir hür
met ifadesi olarak, Hocacihan (Konya) s~" dan Cihan Harbi'ne gi
den, Hindistan ve Irak'ta esir olarak kalan Mehrned oğlu İdris 
Ağa'nın Eylül 1919'da Tura'dan yazdığı mektubu, 71 yıl sonra 
ailesine teslim edildil7 • Torunu Mehmed Bakır38 dedesinden şu 
hatırayı anlattı : 

Yıl 1953. İdris Ağa'nın esareti biteli 34 yıl olmuştur. Torunu, 
öğretmeninin verdiği Coğrafya vazifesini hazırlamakta, Türkiye' 
nin vilayetlerini saymaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, 
vd ... Torun, vilayetleri sayar, bitirir. Dede müdahele eder: 

- Evladım! Hocanız eksik öğretmiş. Ey belle. Hani nerede 
Şam, Musul, Bağdat? Kerkük nerede? .. Torun, artık o topraklann 
bizim olmadığını, Birinci Cihan Harbi'nde kaybettiğimizi söyler. 
1914'te vatan müdafaası için cepheye koşan İdris Ağa, kaybedilen 
yerlerin haberini yıllar sonra alır, yıkılır. Bağdaş kurup oturduğu 
yer minderinin üzerinde, çenesi iki avuçlarının arasında, gözlerin
den bir kaç damla yaş sakallarına süzülür. 

Ruhları şad, mekanları cennet olsun!.. 

35 Mustafa Kemal (Yay : Uluğ İğdemir) , Anatartalar Muharebatına Ait 

Tarihçe, Ankara 1968, s . XXV. 
36 Hocacihan; Konya'nın batısında, Bey§ehir Yolu'nun sağında yer alan 

bir mahalledir. oMezkür tarihte köy idi. · 
37 Konu üe ilgili, «71 Yıl Sonra Gelen Mektup:. başlıklı bir haber, 2 Ey

lül 1990 tarihli HUrriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 
38 Mehmet Bakır, halen Konya Dilyükşehir Belediyesi'nde mutemet ola

rak çalışmaktadır. 
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Mektup No : ı. 

H u 
Aziz kardeşim Selim Ağa'ya 

Selam-ı mahsus ile iki ellerinizi bus ederim. Ve hane halkına ale'l
efrad selamlar ederek büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerin
den btı.s ederim. Ve biraderim Ahmed Ağa'ya ve İbrahim Ağa'ya 
ve haneleri taraflarına cümlesine arz-ı selam ve takdim-i ihtirha
mat olunur. Kardeşim dört seneden berü sıhhat ve selametiniz 
hakkında bir ma'lumat elde etmek içü_n hafta-be-hafta gönder
miş olduğum mektublann cevabsız kalması bendenizi son derece 
müte'essir etmişdir. Hiç olmaz ise bir mektubunuza nail ola idim. 
MüteselU olarak tebdil-i efkar size karşu beslediğim hürmetin iz
diyadına vesile olacağına bir sebeb-i mutlak olacak idi. Aceba ne 
gibi özürler ile kavuştuğumuz zernan karşumuza isbat-ı vücud ede
ceksin. Senin gönderdiğin mektubun biıi gelmesün ikisi haydi üçü 
gelmesün hiç birisi gelmez mi? Lakin muhabbet-i uhuvveti nazar-ı 
i'tibara alup yazmak lazım değil mi? İn-şa'Allah an-karibi'z-zeman 
görüşeceğiz. Yine ben sağlığıını size bildireyim. Zemin ve zamanın 
adem-i müsa'adesi beyan-ı efkara gayr-i müsa'id olduğu cihetıe 
kalbirnden kopan hararetli selamımı tekrar ile hatm-i kelam ede
ceğim. Fi 30 Haziran Sene 335 

Mektup No : 2. 

H u 

Biradermiz 
Sa'dullah tarafından 

Huzur-ı Biraderiye 

Sevgili Birader-i Azizim Arif Çavuş 

Evvela dar u dilden ve can-ı gönülden mahsus selam edüp hatır-ı 
nazikanelerinizi istifsar eylerim. Pederim Bektaş Ağa'ya Valide
niz Hanım'a Hemşireniz Hanımlar'a sela.m edüp hatır-ı nazikane
lerini su'al eylerim. Bendenizi su'al ederseniz vücudum sıhhat üze
re olup sizlerin vücudunuzun da sıhhatde olmanızı Cenab-ı Hakk' 
dan temenni ve niyaz eylerim. 

- ------ -----··--- --·- ----
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Cenab-ı Allah bir dahi dünya gözüyle görüşmeyi nasib-i müyes
ser eylesin. Amin. Biraderciğim Fi 30 Teşrin-i evvel Sene 334 ta~ 
riliinde esir düşdüm İngilizler'e. Şimdiye kadar mektub yazma
dığırnın esbabı ise mektı1b kabul olunmadığından gönderemedim. 
Beni afv edersiniz değil mi. Bundan böyle size mektub göndere~ 
ceğim. Va'ad ediyorum. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözle~ 
rinden bı1s ederim. Okuyan efendiye dinleyen cema'ate selam ede
rim. Baki du'a. Fi 20 Ağustos Sene 335 

Mektup No : 3. 

Takım Başı 

Mehmed Bedreddin Mustafa 

Adres 
Basra'da Usera-yı Zabitan Kampı'n~ 
da 51146 numrolu Mehmed Bedred~ 
din Mustafa Efendi'ye yazarsınız. 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cem'iyyeti Usera Komisyonu'na 
Efendim: 

Peder ile Validem'in sıhhat haberini anlamak içün gönderdiğim 
mektubun cevabını alamadığırndan pek çok merak ve tefekkürler 
etmekteydim. Bu hususda dahi Cem'iyyeti Muhtereme tarafına 
gönderdiğim mektublar cevabsız kaldığının isbatını artık ebern
ıniyet vermediğime hamd ediyorum. Acaba vicdanen düşünüp te
fekkür ediyor musunuz? Bu gün bizim burada ve ba-husus ecnebi 
elinde bulunduğumuz sa'atlerirniz : Çanakkal'a Muharebe-i Kira
mı'ndan daha tehlikeli ve her zaman ölüm bizim içündür. Fakat 
sizin ne kadar yazılsa hep boşdur : Çünkü vücudunuz bu gibi me
zahim ve meşaki görmediğinden lafla ne kadar anıatılsa dahi boş: 
dur: Allah büyükdür, eğer bizim gibi asker ve esiri kuşe-i esaretde 
kan ağıatmak layık ise yazınız : Ancak sizlere bu gibi vazifeler 
tevdi' edilmişdir: Mecbursunuz: Ve's-selam. 

Usera-yı Harb-i Osmani 
Nu 

Kamp A ----------- de mukayyed 
8908 
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Malatya Sancağı'nın Kırçuval Mahallesi'nde Mülazım Murad 
Efendi Mahdumu Mehmed diye tahrlri matlubdur : 
Semarpur ( Jt • .~·- ) 8908 numrolu Murad oğlu Mehmed 

Mektup No : 4. 

Kuesna-Kahire 

Muhterem Efendim. 

Bu rnekttibum Kurban Bayramı'nın birinci gunune müsadif bir 
zamanda yazılıyor. On iki bayram a'ilelerden uzak gurbet alemle
rinde yapılıyor. Bu Kurban Bayramı da hayat-ı esaret de idrak 
ediliyor. Bugün herkes bizim kadar belki müte'essir olamaz. Bu 
gün herkesden ziyade bizlerin gözleri eşk-i ye's ve nevmidi ile dol
gundur .. ! 

Göz yaşlarımla sizin bayramımzı tebrike vasıta olacak şu solgun 
kağıd bence medar-ı teselli olabilir mi? 

Dün Isparta'dan mektub aldım. Bu Pederim'in el yazısıyle değil 
Mehmed tarafından yazılmış. Acaba Pederciğim bir iki satırlık bir 
şey yazacak kadar iktidarı ha'iz değil mi? Mektubda Pederiniz 
ihtiyarlıkla vakit geçiriyor .. Bu ne demek? Hakikat-i mesele ne ise 
yazılmıyor. Binaen-'aleyh: bu; beni ikna edemiyeceğinden rica 
ederim bu meseleyi siz etraflıca yazın. Hemşirem Hanım'ın ellerin
den öperim. Du'a verin. Nejad'cığımın gözlerinden öpeıim. Te'essü
rüm yazmağa mani'dir. Baki! Ellerinizi öper ve Allah'a emanetlerim 
6/ Eylül/35 

B iraderiniz 
Ahmed Ziya 

- - - ---- - ------------------ ·-- · - --



48 

Mektup No: 5. 

H u 
Muhterem Ali Bir Huzura 

12 Eylül 35 

Müşfik Enişteciğim; 

25 Ağustos 35 tarihli mektubunuzu büyük bir memnuniyyetıe al
dım. Mektubunuz dimağımı, benliğimi ihata eden sihab-ı ye's ve 
te'essürü izale ettiği gibi rUhumu büyük bir meserrete ilka etmiş
dir. İstanbul'dan vürud eden gazetelerden Beşiktaş harlk-i ha'ilini 
öğrendik. Mektubunuzun vürCı.du anına kadar ye's ve nevmidi için
de inliyordum. Çünkü hadkin Cihannüma Mahallesi'nden intişar 
ettiği haberi yıldırım te'siriyle kalbimi inletmişdir. Fakat mektO.
bunuz, adresiniz mahuf felaketden masuniyyetinizi ifham etmiş
di,r . .. Bu gün geçirdiğim sa'atler birer sa' at-ı ıyddir. Bir yaşını 
idrak eden hayat-ı esaretimde beş mektubunuzu aldım. Bu husus
da arz-ı teşekkür ve minnetdan eylerim. Da'ire-i esaretimin ka

·ranlık localarında Kurban Bayramı'nı tes'id etdik. Vatan'ın harr 
u nermin ocağından, müşfik 'a'ile ocağıının rehakar ağuşundan 
uzak Mısır muhitinde kanayan kalbirnizle tebrik etdik. Cenab-ı 
Hakk'dan bu yevrn-i mübeccelin vatan ve millet, önce zavallı Türk
lük, İslamiyet ve efrad-ı 'a'ilemiz içün sa'adeti mucib olmasını tam 
huşu' ile tazarru' ve niyaz ediyorum. Bu vesileyle sizi ve muhte
rem a'ilem efradını ateşin ruhum kalbimle tebrik ederim. 

Fazla yazılarımla sizleri tasdi'den imtina' ediyorum. Afvınızı ümid 
ediyorum. 

Sevgili Peder ve Validelerimi, müşflk Hemşirelerimi, ma'sum Kar
deşleri kemal-i hürmetle selamlanm. Her dürlü mesa'ib-i haya
tiyyeden bi-haber Ekrem ve Fu'ad Beğler'in gözlerinden öperim. 
Ma'a'ile sıhhatde bulunmanızı temenni eder, ihtiramat-ı fa'ikamı 
takdim etmekle müftehirim Efendim. 

Kardeşiniz 

Nu reddin 


