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I. Dünya Savaşı’na Giden Yolda 1908 Reval Mülakatı 
ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri  / The Talks in Reval in 1908 
and their Effects on the Ottoman Empire on the Way to the WW1

Prof. Dr. Necdet HAYTA

31 Ağustos 1907’de St. Petersburg ‘da Rusya ile İngiltere 
arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasında İran, Afganistan 
ve Tibet ile ilgili problemler halledilmişti. Bu anlaşmadan sonra 
İngiliz-Rus münasebetleri daha fazla bir yakınlık içine girdi ve 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında, Üçlü İttifaka karşı bir Üçlü 
İtilaf bloku ortaya çıktı. Bu anlaşmadan yaklaşık olarak 9,5 ay 
sonra 9-10 Haziran 1908’de, bu defa İngiltere Kralı VII. Edward 
ile Rus Çarı Nicholas imzalanan bu dostluk ve işbirliği anlaşma-
sını pekiştirmek üzere Reval’de bir araya geldiler. Bu görüşmede 
Osmanlı Devleti’nin Makedonya toprakları da gündeme gelmiş-
ti. Bu durum Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in yeniden ilanı-
nı isteyen İttihatçıları harekete geçiren en önemli gerekçelerden 
biridir. Bu hareket 23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in 
ilanı ile sonuçlanmıştır. Bu çalışmada İngiltere ve Rusya ara-
sında gerçekleşen bu görüşmenin Osmanlı yönetimi tarafından 
nasıl algılandığı, bu görüşme öncesinde ve sonrasında Osmanlı 
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Devleti’nin konuyla ilgili ne gibi girişimlerde bulunduğu, görüş-
me sonrasında ise alınan kararlar ekseninde nasıl bir tepki veril-
diği, ne gibi önlemler alınmaya çalışıldığı ve Osmanlı Devleti’ni 
nasıl etkilediği, arşiv belgelerine dayanılarak ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.

***

The agreement signed between Russia and Britain on 31 
August 1907 at St. Petersburg, resolved the problems between 
these countries regarding Iran, Afghanistan and Tibet. After 
this agreement British-Russian relations increased and Triple 
Entente Bloc appeared between Britain, France and Russia 
against the Triple Confederation. Approximately 9,5 months 
after this agreement VII. Edward, the King of England, and 
Russian Tsar Nicholas, came together in order to consolidate 
this signed amity and cooperation agreement at Reval on 9-10 
June 1908. In this interview Macedonia, which belonged to 
Ottoman Empire, was also came on the agenda. This event was 
one of the most important reasons which made unionists, who 
desire re-declaration of Constitutional Monarchy, take action. 
This action resulted in declaration of Second Constitutional 
Monarchy on 23 July 1908. The aim of this research is to 
investigate; how this interview between Russia and Britain was 
perceived by Ottoman Empire, what kind of attempts Ottoman 
government made before and after this interview, how Ottoman 
government reacted in terms of decisions of the interview and 
how Ottoman Empire was affected by this event on the basis of 
archival documents. 
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İkinci Meşrutiyet Sonrasında Osmanlı’da Politik Yaşam 
The Ottoman Political Life in the course of the Second 

Constitutional Period

Prof. Dr. Hasan T. FENDOĞLU

İkinci Meşrutiyetin ilanında yabancı devletlerin güvenini ka-
zanmak gibi bir dış öğe vardır. İkinci Meşrutiyetin ilanında askeri 
güç, kuşkusuz ki büyük rol oynamış, asker politikaya girmiş ama 
bir türlü ayrılmamıştır. Böylece hükümet darbeleri, baskınlar, as-
ker disiplinsizliği devlet hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Mebusan Meclisi’nin yapmış olduğu 1876 Anayasasının de-
ğişikliği, 21 Ağustos 1909 tarihinde yürürlüğe girmiş, bunun-
la Padişahın hukuki statüsü değiştirilmiş, Padişahın, Meclis-i 
Mebusanı sebepsiz feshi önlenmiş, Hükümetin, Meclisin ve 
vatandaşın hukuki statüsü güçlendirilmişti. İkinci Meşrutiyet 
döneminde ikinci Anayasa değişikliği, 28 Mayıs 1914 tarihinde 
yapılmış, İttihat Terakki’ye karşı yükselen muhalefetin sesi kısıl-
mıştı. İttihat ve Terakki Fırkası, Meclisi feshetmiş, genel seçim-
lere gidilmiş, seçimlerde İttihat ve Terakki Fırkası yaptığı baskı 
ile Meclisi eline geçirmişti. İkinci Meşrutiyet ile kuvvetler ayrılığı 
ilkesi teyit edilmiş, parlamenter rejim, savaş yılları koşullarında, 
sözde fiili olarak da uygulanmaya başlanmıştır. Seçimlerde hile 
ve baskı yöntemine başvurulmuş, Anayasa İttihat ve Terakki’nin 
oyuncağı haline getirilmiştir. Parlamenter sistem, başlangıçta 
normal işler gibi görünmüş ama Meclis’te tek parti egemenliği 
başlamıştır. 
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İttihatçıların getirdiği yeni düzen Meşrutiyet değil, İttihat 
ve Terakki’nin zümre diktatörlüğüydü. Bahane olarak da “halkı-
mız henüz reşit değil, meşrutiyete hazır değil” denilmiştir. 

İttihatçı zümresi, hırs ve rekabet tutkusuyla ülke adına en 
küçük ve faydalı küçük bir teşebbüse girişemeden, kısa bir süre 
zarfında, Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak suretiyle çağını ta-
mamlamıştır. İttihatçılar, 1906 yılından itibaren Masonların etki 
alanına girmişlerdi. İttihat ve Terakki hareketi bilgisizlik, anla-
yışsızlık ve birikimsizlik sonucu, ülkenin yıkımına neden olmuş-
lardır.  İttihatçılar yönetim için hazırlıksız idiler, toplum, gençlik 
gibi konularda çözüm getirememişlerdir. Tek hedefleri iktidarda 
sürekli kalmaktı, bunun da yolunu bulmuşlardı; baskı rejimi, si-
yasi cinayetler ve entrika.  Oysa sadece tutku, enerji ve savaş, 
başarı için yeterli değildir. Çağın akımları, jeopolitik ortam ve 
sosyal koşullar da önemlidir ve tutkulardan önce gelir. Üzerin-
de koşulan zemin, şartları ayarlanmazsa, tutku atının ayaklarını 
tökezletir, süvari de atın altında kalır. İttihat Terakki, üzerinde 
koştuğu zemini iyi ayarlayamamış, tökezlemiş ama Osmanlı’nın 
yıkımına ve canlara sebep olmuştur.

***

There is an external element at the proclamation of the 
Second Constitutional Monarchy to win the confidence of the 
foreign states. There is no doubt that the Military power at the 
proclamation of the Second Constitutional Monarchy has played 
a major role entered the military to the policy but never it did 
not give up. Thus, coups, raids, military discipline has adversely 
affected the live of the state.

Deputies of the Assembly have made the 1876 Constitutional 
amendment on August 21, 1909 went into force, however the 
Sultan’s legal status was changed, the Parliament were prevented 
from the Sultan’s unjust termination, was powered legal status 
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of the Government, Parliament and the citizen’s. The second 
constitutional amendment, made   on May 28, 1914 in the 
Second constitutional period, had been narrowed against the 
rising opposition’s voice against to the Union and Progress. 
Union and Progress Party, has revoked the Parliament, have 
to go to the general elections, the pressure of the Union and 
Progress Party had seized the Assembly. Principle of separation 
of powers has been confirmed by Second Constitutional Period, 
so-called parliamentary regime, under the conditions of the war 
years, was introduced as actually. Election have been applied to 
the fraud and printing methods, the constitution was made as 
toy of Union and Progress Party. Parliamentary system works 
initially seem like a normal but has begun single-party rule at 
the Assembly.

The new order that brought by the Union and Progress 
Party as constitutional period but coup of group dictatorship. As 
an excuse “our people not yet of age, is not ready for legitimacy” 
has been called.

Unionist Party, with a passion of ambition and competition, 
before attempting a short period of time with a small and useful 
introduction to the country, has been completed by the overthrow 
of the Ottoman Empire, in a little period. Unionists had entered 
into the domain of Masons since 1906. The movement of 
Union and Progress had caused led to the destruction result 
of the country with their ignorance and incomprehension. 
Unionists idyll unprepared for the management, could not 
provide solutions on issues such as youth and society. Their sole 
aim was to stay in power continuously; it also had to find a way; 
oppressive regime, political murders and intrigue. However, just 
passion, energy and war, it is not enough for success. The era 
of the current geopolitical environment and social conditions 
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are also important and passion comes before. Conditions on the 
ground, it does not set conditions, their feet stumbling passion 
is horse cavalry under the horse’s remains. Union and Progress 
Party, which ran on the ground did not set well, but has caused 
Ottoman’s destruction and damage.
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I. Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa Devletlerinin Siyaset 
Stratejileri ve Osmanlı Devleti  / The Political Strategies of 

European States before the WW1 and the Ottoman Empire

Prof. Dr. Mustafa TURAN
Yakınçağın başlarından itibaren Osmanlı Devleti, sanayileş-

melerini tamamlayan büyük devletlerin hedefi haline gelmiştir. 
Herhangi bir Avrupalı devletin, Osmanlı coğrafyasındaki bir 
mevkii işgal etmesi Osmanlı Devleti’nin çökmesini hızlandıra-
bilirdi. Ancak bu durum Avrupa’daki güçler dengesini de de-
ğiştirebilirdi. Dünya statükosunun değişmesini arzu etmeyen 
Avrupalı devletler, Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması 
yönünde politikalar geliştirdiler. Bu politikalar bir süre de olsa 
uygulanabilmiştir. Ancak çıkarları çatışan Avrupalı devletler, 
Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve paylaşılması yönünde itti-
faklar kurmaya yöneldiler. Ayrıca Sırplar, Rumlar, Bulgarlar gibi 
Osmanlı tebaası olan halkların bağımsızlık isteğiyle ayaklanma-
ları da self-determiniation ilkesinin devletlerarası siyasette kabul 
görmesini sağladı. Zaten geri kalmış bir devletin toplum yapısı 
da hızla çözülmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin parçalandığını 
gören büyük devletlerin Osmanlı mirasını paylaşmak amacıy-
la bir araya geldiler ve ittifaklar kurdular. Bu sebeple I. Dünya 
Savaşı öncesinde İtilaf ve İttifak bloklarının ortaya çıkmasının 
tarihi gerekçeleri araştırılırken Yakınçağın başlarından itibaren 
büyük Avrupa devletlerinin siyaset stratejilerinin incelenmesi ge-
reklidir.
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Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Bal-
kan Halkları, Self-determiniation, İtilaf Devletleri, İttifak Dev-
letleri

***

From the beginning of the modern times, the Ottoman 
State became the target of the powerful states which had not 
completed their industrialization yet. It could accelerate collapse 
of Ottoman State that any European State invaded a place in 
Ottoman territories. But that situation could change power 
balance in Europe. European States which did not demand the 
status quo of the world to alter developed a policy for protection of 
Ottoman territorial integrity. That policy could be implemented 
albeit for a while. However European States whose interests 
conflicted began to make alliances to split and share Ottoman 
lands. Besides it provided the principle self-determination to be 
accepted in interstate politics that the people such as Serbians, 
Greeks and Bulgarians which were subjects of the Ottoman State 
previously seceded from the state with the claim of independence. 
The social structure of an already-underdeveloped state began to 
dissolve rapidly. Great powers which noticed that the Ottoman 
State disintegrated sealed an alliance to divide Ottoman heritage. 
For this reason, it is essential to examine political strategies of 
all great European States from the beginning of contemporary 
age in order to research historical reasons of emergence of the 
Central Powers and Allies blocs before World War I.

Key Words: The Ottoman State, World War I, Balkan 
People, Self-determination, Allies, the Central Powers
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I. OTURUM / SESSION I

Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda Kara El Grubu ve 
Franz Ferdinand’a Suikast / The Black Hand Group and 
Assasination of Franz Ferdinand on the Way to the WW1

Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA

Avusturya-Macaristan 7 Ekim 1908 tarihinde Bosna-
Hersek’i resmen işgal etti.  Avusturya’nın bu işgali Birinci 
Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyecek süreci de başlattı. İşgale 
tepki gösteren Sırbistan ve Panslavistler, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nu bölgeden uzaklaştırmak için harekete geçtiler. 
İşgalin hemen ertesi günü 8 Ekim 1908’de Sırp milliyetçileri Na-
rodna Odbrana (Milli Savunma) adıyla bir birlik meydana getir-
diler. Birliğin amacı; Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Manas-
tır, Yeni Pazar gibi bölgeleri Sırbistan bayrağı altında toplamaktı. 
Bosna’da da yapılanan milliyetçiler Narodna Odbrana’ya bağlı 
Genç Bosnalılar örgütlenmesini yaptılar. Ayrıca bu organizasyona 
bağlı olarak 1911 yılında gizli bir suikast grubu da oluşturul-
du. Bu grubu Sırp ordusunda Albay olan Dragutin Dimitrieviç 
kurmuştu. Grubun adı Ujedinjenje ili Smrt (Birlik Ya da Ölüm) 
idi. Bu suikast grubu kısa bir süre sonra Crna Ruka (Kara El) 
olarak anılmaya başlandı. Kara El grubunun amacı şiddet, terör 
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ve suikast ile Avusturya’yı Bosna-Hersek’ten atmaktı. Bu organi-
zasyonların yapılanması ve yönetiminde Sırbistan ordusundaki 
subayların önemli etkileri bulunuyordu.

1912 Balkan Savaşı, birlik hareketini ve Büyük Sırbistan’ı 
kurmak konusunda Slavları ümitlendirmişti. Fakat sonuç ha-
yal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığı birlik taraftarlarını terör 
için harekete geçmeye sevk etti. Kara El grubunun aradığı fır-
sat 1914 yılı Haziranında ortaya çıktı. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun veliahdı Franz Ferdinand ve eşi Sophie 
Saraybosna’yı ziyaret edecekti. Kara El grubu Franz Ferdinad’ın 
öldürülmesiyle Habsburg hanedanına büyük bir darbe vurmak 
istedi.  

28 Haziran 1914 tarihi Pazar günü saat 10.30’da Gavrilo 
Princip silahını büyük Sırbistan hülyalarını gerçekleştirmek için 
ateşledi. Franz Ferdinand ve eşi Sophie olay yerinde hayatlarını 
kaybettiler. Kara El’in Princip aracılığı ile ateşlediği silah, aynı 
zamanda Birinci Dünya Savaşı’nın da fitilini yakmıştı.

Tebliğde Bosna-Hersek sorununa bağlı olarak Kara El gru-
bunun yapılanması, çalışmaları ve suikast süreci Avrupa Devlet-
lerinin güç mücadeleleri ekseninde incelenecektir.

***

Austria-Hungary Empire occupied officially Bosnia-
Herzegovina in 7 October 1908. This occupation of Bosnia-
Herzegovina initiated the process that lighted the fuse of 
First World War. Serbians and Panslavists that reacted this 
occupation, formed some scret groups with supports of Russia. 
The purpose of these scret groups was to remove Austro-
hungary Empire from Bosnia-Herzegovina. One of these scret 
groups was Narodna Odbrana (National Defence) founded on 8 
October 1908, immadiately after the occupation. The purpose 
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of this unit was to gather districts such as Bosnia-Herzegovina, 
Crotia, Novi-Bazar and Macedonia under the Serbian flag. A 
group founded in Bosnia named Mlada Bosna (Young Bosnians) 
subjected to Narodna Odbrana. Furthermore a group named 
Ujedinjenje ili Smrt ( Unification or Death) was founded as 
assasination team under Narodna Odbrana in 1911. After a 
short time, this assasination group began to name Crna Ruka 
(Black Hand). Black Hand was founded by Serb army officer 
Colonel Dragutin Dimitrieviç.  The aim of Black Hand was to 
remove Austria-Hungary by way of terror and assasination. The 
Serbian army officers had a important role in the founding of 
these organizations. 

Slavs became hopefull to found the slav unification and the 
Great Serbia in 1912 Balkan Wars. But the conclusion was a 
great frustration.  This frustration had the Black Hand mobilize 
for terror and assasination. This opportunity came in view at 
the end of June. Archduke Franz Ferdinand, heir presumptive 
to the Austro-Hungarian throne, and his wife Sophie, will visit 
Sarajevo. The Black Hand, wanted to damage Habsburg dynasty 
reigned Austro-Hungary Empire, assasined Franz Ferdinand.

On 28 June 1914, Sunday at 10.30, Gavrilo Princip fired 
his gun to achive slavs’ the great Serbia.goal. Franz Ferdinand 
and his wife Sophie were killed by shooting. The fired gun by the 
Black Hand via Princip, fired also the fuse of First World War.

In this paper; we hope to set forth the process of 
the organization and foundation of the Black Hand and 
assasination of Franz Ferdinand adhering to the issue of Bosnia-
Herzegovina in the struggling axis of European States.
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I. Dünya Harbi’nde İdeolojik Bir Tutum Olarak ‘Alman 
Şark Politikası’ / ‘The Eastern Policy of Germany’ as an 

Ideological Attitude in WW1

Arş. Gör. Çiğdem DUMANLI        

Osmanlı, Alman ve Avusturya Macaristan İmparatorlukla-
rının 19. yy. süresince gelişen ilişkilerini konu edinen bilimsel 
çalışmalar, Metternich’in Avrupa’nın eski sistemini yeniden inşa 
etme çabaları, Bismarck’ın Denge politikası, II. Wilhelm’in Dün-
ya Politikası, Rusya ve İngiltere’nin aynı coğrafi bölge üzerindeki 
siyasi ve iktisadi emelleri ve son olarak Birinci Dünya Harbi’ni 
ele almaktan kaçınamaz. Yine Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 
görev alan Alman askeri misyonları, Bağdat Demiryolu projesi 
ve özellikle iktisadi, siyasi ve sosyal işbirliği bu bağlamda çokça 
tartışılan konular arasındadır. 

Bahse konu bu işbirliği Jön Türker’in de iktidara gelişiyle 
boyut değiştirmiş ve Birinci Dünya Harbi’nde silah arkadaşlığına 
kadar varmıştır. Birinci Dünya Harbi bazı büyük güçlerin omuz 
omuza, bazılarının ise karşı karşıya gelmesini sağlamıştır ve tüm 
bu bahse konu ülkelerin ortak tarihini teşkil etmekte, bu sebeple 
de birçok tarihi araştırmada haklı olarak konu edilmektedir. Bu 
bağlamda Alman Şark Politikası hem Birinci Dünya Harbi’ndeki 
çabalarının hem de Osmanlı İmparatorluğu üzerinde iktisadi, si-
yasi ve kültürel arzu ve taleplerinin en önemli göstergelerinden 
bir tanesidir. 

Bildirinin amacı, Alman Şark Politikasını Birinci Dünya 
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Harbi öncesinden başlayarak sonrasına kadar Alman diplomatla-
rının perspektifinden ele almaktır. Bu politikanın kilit sorunları 
ve Alman Dışişleri diplomatlarının bu kilit sorunlar karşısındaki 
tutum, davranış ve söylemleri Alman Dışişleri Arşivi belgelerinde 
yer alan mevcut misallerden yola çıkarak örneklendirilecektir.  

*** 
Scientific studies about the blossoming political, economic 

and cultural relations in 19th-century between the Ottoman, 
German and Austro-Hungarian Empires, cannot avoide 
following issues: First, Metternich’s efforts to recover the old 
system of Europe; second, Bismarck’s Balance of Power; third, 
Wilhelm II’s World Policy; fourth, the political and economic 
aspirations of Russia and England on the same geographical area 
and finally, the First World War. Also questions concerning the 
German missions in the Ottoman Empire, Baghdad Railway 
and especially the cooperation in economic, political and social 
affairs are often discussed contents.

The increasing cooperation with rising power of the Young 
Turks, flows in a brotherhood in arms in the First World War. 

The war brings some of the major powers shoulder-to-
shoulder and some in opposite. It represents the common history 
of all these countries and leads therefore rightly to many historical 
analyses. In this connection, the German Orient Policy is a very 
important indicator of German efforts in the First World War 
and its demands and desires on the Ottoman Empire. 

The intend of this paper is to explicate the German 
Orientpolitik before, while and after the First World War from 
the perspective of the German diplomats. Key problems of this 
policy and how diplomats of the German Foreign Office handle 
with it, will be examined on the basis of the documents of the 
Politisches Archiv in Berlin.
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I. Dünya Savaşı Döneminde Kıbrıs Çerçevesinde Osmanlı 
İmparatorluğu ve İngiltere İlişkileri 1914-1918 / Ottoman-
English Relations within the framework of Cyprus during WW1

Doç. Dr. Sibel AKGÜN

      Kıbrıs adası, 307 yıllık Osmanlı egemenliğinden 1923 
Lozan Antlaşması ile çıkmıştır. Ancak de jure olarak gerçekleşen 
bu teslim, 9 yıllık bir geri okuma ile ele alınmalıdır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşına girmesinden 8 gün sonra 
İngiltere, 1878’den beri kiralama yolu ile elinde tuttuğu adayı 
5 Kasım 1914’te Kraliyet Konseyi Emirnamesi ile ilhak ettiği-
ni açıklamıştır. Yüzyıllardan beri adada yaşayan Müslüman halk 
tarafından büyük bir sessizlik ve mecburiyet ile kabul edilen bu 
karar, aslında adanın geleceği açısından da çok büyük bir kırılma 
noktasını oluşturmuştur. Çünkü İngiltere savaş boyunca çıkarla-
rı açısından adanın yönetimi konusunda büyük bir umursamaz-
lık göstererek, 1915 yılında adayı savaşa kendi yanında girmesi 
karşılığında Yunanistan’a vermeyi önermiştir. Adadaki Müslü-
manlar ise savaş boyunca endişeli bir biçimde yaşanan gelişmeleri 
cılız da olsa önlemeye çalışmıştır. Aynı İngiltere savaş sırasında 
adanın Fransa tarafından oluşturulan Ermeni Doğu Lejyonu ta-
rafından kullanılması ve Osmanlı savaş esirlerinin tutulması için 
de kullanmıştır.

Bildiride, I. Dünya Savaşının hemen öncesinde, savaş sırasın-
da İngiltere’nin savaş politikaları çerçevesinde Kıbrıs politikası, 
adanın savaş sırasında kullanımı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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İngiliz sömürge yönetimi politikalarından nasıl etkilendiği ele 
alınacaktır. Çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi, cephe gerisi 
ile cephelerde yaşanan diplomatik ve siyasi çıkar mücadeleleri ile 
İngiltere’nin savaşla bağlantılı olarak Orta Doğu politikasını ele 
almak, ikincisi ise bu politikaya Osmanlı İmparatorluğu tarafın-
dan verilen tepkileri analiz etmektir. Çalışmanın metodolojisi 
süreç ve olay analizi olup, betimsel ve analitik yorumlama tek-
niği kullanılacaktır. İngiliz arşiv kaynakları ile birincil ve ikincil 
kaynaklar kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıbns, İngiltere, Osmanlı İmparatorlu-
ğu, Orta Doğu, Fransa, Ermeni Lejyonu

***
The island of Cyprus has come off the 307 year long 

Ottoman dominance by 1923 Lausanne Agreement. But, this 
concession that happened as de jure, should be handled with a 9 
years of backwards reading. On the eighth day of the Ottoman 
Empire’s participation in the First World War, England has 
officially declared that it has annexed the island, of which it 
controlled since 1878 through a lease, with the Royal Council 
Degree dated November 5, 1914. This decision was accepted 
with a Grand silence and the sense of obligation by the Muslim 
population living on the island for centuries; and it constitutes 
a crucial breakpoint in terms of the future of the island. Because 
England, with a great recklessness in terms of the administration 
of the island and to protect her own interests, has offered to 
confer the island to Greece in 1915 in return of its participation 
to the war next to her. Muslim population living on the island 
has tried to prevent the developments throughout the war, but 
only with a weak attitude. Britain has also used the island as a 
base for the Armenian Eastern Legion established by France and 
to keep the Ottoman prisoners of war. 

This paper will deal with the issues such as the Cyprus policy 
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of the England both before and during the First World War 
within the framework of war policies, usage of the island during 
the war and how Ottoman Empire was affected from the policies 
of British colonial rule. This study has two purposes. First, to 
evaluate the Middle Eastern policy of the England related with 
the war along with the clash of diplomatic and political interests 
within and without the front; and to analyze the reactions of the 
Ottoman Empire towards this policy. The methodology of the 
study is the analysis of process and the event; and descriptive and 
analytical interpretation technique will be used. Sources such as 
British archives along with first and secondary resources will be 
used.

Keywords: Cyprus, England, Ottoman Empire, Middle 
East, France, Armenian Legion
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03 KASIM / NOVEMBER 2014, PAZARTESİ / MONDAY
SALON III / HALL III

I.OTURUM / SESSION I

Birinci Dünya Savaşında İngiltere’nin Basra Körfezi 
Kuzeyindeki Petrol Kaynaklarını Ele Geçirmeye (Irak 

Cephesine) Yönelik Askerî Harekâtı Çerçevesinde Türk 
Ordusunun Selmanpak ve Kutü’l-ammare Zaferine Dair 
Bir Değerlendirme (6 Kasım 1914 - 29 Nisan 1916)  / An 

Assessment on the Turkish Triumph in the Battle of Ctesiphon and 
the Siege of Kut Al Amara within the Framework of the British 
Campaign to Seize the Oil Resources in the North of the Persian 

Gulf  (November 6, 1914 – April 29, 1916)

Dr.Öğ.Alb. Zekeriya TÜRKMEN

Birinci Dünya Savaşının başlaması üzerine Osmanlı 
Devleti’ne savaş ilan eden İngiltere, 6 Kasım 1914 tarihinde 
Şattü’l-Arap ağzındaki Fav mevkiine asker çıkararak Basra Kör-
fezinden kuzeye doğru ilerleyerek petrol bölgelerini ele geçirmek 
üzere Irak’a yönelik işgal harekâtını başlatmıştır. Türk kuvvetleri 
silah, personel ve teçhizat yönünden güçlü İngiliz ordusu karşı-
sında pek tutunamamış, fazla kayıp vermeden taktik geri çekil-
me planını uygulayarak daha da kuzeye doğru çekilmek zorun-
da kalmıştır. Dicle nehri boyunca ilerleyen İngilizler, 3 Haziran 
1915’te Kut’ül-Ammare’yi işgal ettiler. 
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Türk ordusu, taarruz fırsatını ele geçirebileceği yere kadar 
taktik geri çekilme planını uyguladıktan sonra yeniden tertip ve 
düzenlenerek taarruza geçirilmiştir. 22-24 Kasım 1915’te cere-
yan eden Selmanpâk Muharebesinde Türkler zafer kazanmış ve 
İngiliz ordusunu takibe koyulmuşlardır. Türk takibinden kur-
tulabilmek için sür’atle güneye doğru çekilen İngilizler 3 Aralık 
1915 sabahı Kutü’l-Ammare’ye sığınmışlardır. İngilizleri Kutü’l-
Ammare’de sıkıştıran Türkler, yaklaşık 5 ay kadar burayı kuşat-
ma altında tutmuşlardır. Halil Paşa komutasındaki Türk ordusu 
İngilizleri teslime zorlamak için kuşatmanın şiddetini her geçen 
gün artırmıştır. Kuşatmayı yaramayan İngilizler, Türk ordu  ko-
mutanlığına açık- gizli tekliflerde bulunarak muhasaranın kal-
dırılması için çaba harcamışlar; ancak, bu teklifler VI. Ordu 
Komutanı Halil Paşa tarafından reddedilmiştir. 29 Nisan 1916 
günü Halil Paşa komutasındaki VI. Ordu muzaffer bir şekilde 
Kutü’l-ammare’ye girmiş, General Townshend komutasındaki 
İngiliz ordusunun tümünü teslim olmaya zorlamıştır. 

Kutü’l-Ammare Zaferi; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Ordusunun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde, Çanakkale’den 
sonra İngilizlere karşı kazandığı ve bir İngiliz tümeninin bütün 
personeli ile birlikte (13 general, 481 subay ve 13.300 er olmak 
üzere toplam 13.794 kişi) esir alındığı eşsiz bir zaferdir. Bu za-
fer, başta İngiltere olmak üzere bütün dünyada büyük bir yankı 
uyandırmıştır. İngiltere bu yenilgiden sonra Irak cephesinin de-
vam etmesi konusunda tereddüde düşmüş ve altı ay süreyle sa-
vunmada kalarak Türk birliklerini rahatlatmıştır.Çanakkale’den 
sonra İngilizler ikince defa Kutü’l-Ammare’de Türkler karşısında 
hüsrana uğramışlardır.

Anahtar Kelimeler: Kutü’l-Ammare Zaferi, Albay Halil 
(Paşa), Albay Nurettin, Dicle-Fırat Nehirleri, General Town-
shend, VI. Ordu, Türk Ordusu, Irak Cephesi.
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*** 

Upon the start of the First World War, England declared 
war on Ottoman State. On 6th November 1914. England landed 
troops on the cove of Shatt al-Arab, named Fav. Marching 
towards the north of the Persian Gulf, British troops launched 
the invasion of Iraq to seize the oil fields. Turkish forces could 
not hold against British army which was stronger in terms of 
arms, personnel and equipment. Turkish troops had to retreat 
further to the north by applying tactical withdrawal plan without 
much loss. Advancing along the Tigris River, the British invaded 
Kut al Amara on 3rd June 1915.

Re-arranged and organized Turkish army began to attack 
right after applying withdrawal plan until to get into a suitable 
position for attack. The Turks gained victory at the battle that 
took place in Selman-ı Pak on 24th November 1915 and they 
started to chase the British troops. In order to save their troops, 
the British retreated and they started to chase the British troops. 
In order to save their troops, the British retreated towards the 
south and took refuge in Kut al Amara on 3rd December 1915. 
The Turks laid siege to there for about five months. The Turks, 
under command of Halil Pasha, increased the pressure of the 
siege day by day in order to force the British to surrender. The 
British made efforts for the abolition of the siege by making 
open or secret bids to Turkish army command. But 4th Army 
Commander Halil Pasha refused all these bids. On 29th April 
1916, 4th Army under the command of Halil Pasha entered to 
Kut al Amara in a victorious way and forced the British army 
under command of General Townshend to surrender.

The victory of Kut al Amara is a peerless victory which was 
won by Ottoman Army under bad conditions and impossibilities 
during the World War I. This was the second victory which 
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the Ottoman Army won against the British army after the 
Dardanelles and was also the victory which an entire division was 
taken captive with its entire personnel (13.794 soldiers consisting 
of 13 generals, 481 officers and 13.300 privates).  This victory 
caused a great effect throughout the world, particularly in Britain. 
After that fail, the British were indecisive about keeping on to 
staying on the Iraqi front. Staying in defense for six months, 
they gave the Turks the opportunity to relieve. After the victory 
of Dardanelles, the British were defeated for the second time in 
Kut al Amara.

Key Words: Victory of Kut al Amara, Colonel Halil 
(Pasha), Colonel Nurettin, Tigris and Euphrates Rivers, General 
Townshend, 6th Army, Turkish Army, Iraq front.
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Birinci Dünya Savaşı Sırasında Galiçya’da Mücadele Eden 
Osmanlı Askerleri (1916-1917)  / Ottoman Soldıers Who 

Fought In Galıcıa Durıng World War I (1916-1917

Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA

Sırbistan’ın Avusturya-Macaristan’a bağlanmasından 10 
yıl sonra Avusturya karşıtı gösteriler düzenlenirken, Belgrad yö-
netimi güney Slavları birleştirmek amacıyla birilerinin hoşuna 
gitsede gitmesede bu gösterileri desteklemektedir. Sırbistan’ın 
arkasında Balkanları arka bahçesi gibi gören Rusya vardı. 28 Ha-
ziran 1914 tarihinde, Türklerle Kosova Meydan Savaşı muhare-
besinin yıldönümünde, her Sırp vatanseveri tarafından saygıyla 
anılan, “Birleşme veya Ölüm” örgütü üyesi, “Czarna Ręka” 
–Kara El olarak da bilinen Gavrilo Princip, tesadüfen Sarayevo 
caddelerinden birinde yürürken, Slavları seven Avusturya-Maca-
ristan veliahtı Franciszek Ferdynand eşinden 1,5 metre mesafede 
bulunduğu sırada browning marka silahına uzanıp ateş etmeye 
başladı. Yine genel olarak kabul edildiği üzere bu olay Avrupa’da 
savaşın patlak vermesine neden oldu. İsteksiz biçimde savaşa giren 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tercihi İttifak Devletleri tarafından 
yana olmuş, Osmanlı askerlerinin birçok cephede kahramanca 
mücadelesi beklenen netice ve olumlu sonucu getirmemiştir.

*** 

Ten years after annection Serbia to Austria big antiaustrian 
demonstration have been organized. Rebelion state have also 
been excited by Beograd and supported by Russia .
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After the battle at Kosove Pole Rusia increased their efforts 
to strengthen the position onthe Balcans. 

At 28 June 1914 a Serbian nationalist killed shooting from 
a browning the pro -slavic archduke Frans – Ferdinant and his 
wife. It is generally known that this assassination has given the 
official asumpt for the first world war. The Ottoman empire as a 
partner of the Central States lost the war and the Empire.In this 
war the ottoman soldiers have been efficient fighting together 
with Austrian and German soldiers on various fronts including 
the front in Galicia .
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Almanya ve Avusturya Belgelerinde Büyük Güçlerin 
Anadolu Hristiyanları ile İlişkileri ve Onlar Üzerindeki 
Etkileri 1878-1918 / The Relations of the Great Powers with 
the Christians in Anatolia and their Effects on the Christians in 

German and Austrian Documents 1878-1918

Dr. Bekir TANK

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyanların dışarıdaki din-
daşlarıyla ve Hristiyan ülkelerle öteden beri ilişkileri vardı. Dini 
konuları ve faaliyetleri içeren bu ilişkilerin ilk dönem mimarları 
misyonerlerdi. 1878 Berlin Antlaşmasıyla birlikte bu dini iliş-
kilere siyasi bir boyut kazandıran büyük güçler Birinci Dünya 
Savaşı ile birlikte bu ilişkileri stratejik bir ittifaka dönüştürdüler.

Anadolu’da Rumların nüfusu daha kalabalık olmasına rağ-
men büyük güçlerin onların yerine Ermenileri tercih etmeleri 
ve özellikle Doğu’da yoğunlaşmaları düşündürücüdür. Bunda-
ki amacın sadece Ermeni Sorununun çözümüne katkı olmadı-
ğı olayların akışından ve büyük güçlerin politikalarından anla-
şılmaktadır. 1878 Berlin Antlaşması büyük güçlere Osmanlı 
Devleti’nin yapacağı reformlara nezaret etme yetkisi veriyordu. 
Diğer bir ifade ile adı geçen antlaşma Osmanlı Devleti ile büyük 
güçleri Ermeni Sorununu çözmekle yükümlü kılıyordu. 

Ancak o tarihten itibaren Müslümanlarla Ermeniler arasın-
daki sorunlar artarak devam eder. Ermenilerin 1894-96 yılların-
daki kitlesel eylemlerini 1905 (II. Abdülhamid) ve 1909’daki ey-
lemler izler. Bu şiddet olaylarına karşı tarafları itidale davet etmek 
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yerine başta Rusya olmak üzere bazıları para ve silah yardımı da 
yaparlar. Bu şartlar altında başlayan savaşın ilk yılında Türklerle 
Ermeniler tarihlerinin en büyük felaketine maruz kalırlar.

İnsani erdem, yekdiğerini soykırım ve ihanet gibi kavram-
larla suçlamaya derhal son verip tarihle yüzleşmektir. Bu da an-
cak adil bir hafıza ile mümkündür. 

Anahtar Kelimeler:Misyonerler, Büyük Güçler, I. Dünya 
Savaşı, Soykırım, Adil Hafıza. 

*** 

The Christians living in the Ottoman Empire had relations 
with both outside co-religionists and the Christian countries 
long ago.  Missionaries were early architects of these relationships 
containing religious issues and activities.  With the 1878 Treaty 
of Berlin, the great powers gave a political dimension to these 
religious relations and then turned into a strategic alliance in the 
First World War.

Although the population of Greeks more crowded than 
Armenians in Anatolia, the great powers choosing Armenians 
and especially concentration in the East Anatolia are thought 
provoking.  The flow of events and the policies of the great 
powers show that the main goal is not only contributing to the 
solution of the Armenian Question. 1878 Berlin Treaty gave the 
great powers the authority to oversee reforms of the Ottoman 
Empire.  In other words, the said treaty with the Ottoman 
Empire obliges both major powers and Ottoman Empire would 
solve the Armenian Question.

However, since then the problems continues to increase 
between Muslims and the Armenians. Armenian mass actions 
in the 1894-96 years followed by action in 1905 and in 1909(II. 
Abdulhamid).  It was thought this violence will call for restraint 
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instead of counterparties,  but particularly Russia and others 
make some money and weapons aid.

Under these conditions, beginning in the first year of the war 
the Turks and Armenians are exposed to the greatest catastrophe 
in their history. 

Human virtue, necessitate immediately put an end to the 
other by propaganda concepts such as genocide and betrayal 
charges just confrontation with history. This is only possible 
with fair memory.

Key Words:Missionaries, the Great Powers, World War I, 
the Holocaust, Fair Memory
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The Escape of SMS Goeben in the Summer of 1914

Ph.D. Ferenc KAISER

In the summer of 1914 the battle cruiser SMS Goeben was 
one of the strongest units of the Emperor Wilhelm II Imperial 
German Navy. The Goeben commissioned in the summer of 
1912 became the flagship of the Mediterranean Division. With 
her escort, the light cruiser SMS Breslau the great battlecruiser 
testified the power of the German Empire in the Mediterranean 
Sea. Following the outbreak of the war the situation of the 
squadron using the port Pola as its basis was quite perilous. It was 
soon evident that Italy will not enter the war on the side of its 
allied nations and thus the well elaborated Mediterranean strategy 
of the Central Powers was ruined. The vessels of the French and 
English fleets in the area could have easily eliminated the German 
ships lacking the support of the Italian fleet. The commander of 
the squadron, Rear Admiral Wilhelm Anton Souchon had more 
opportunities to choose. According to the command received 
he would attack the ports in North-Africa from where French 
colonial troops were shipped to Europe. Then he would try to 
break through the Strait of Gibraltar in order to return to Germany. 
This opportunity would have been without doubt a failure. He 
could have sailed to the allied Austro-Hungarian waters which 
would have meant that the squadron was under the command 
of the fleet of the Monarchy and that its operation area would 
have been limited to the Adriatic Sea. The third opportunity was 



27100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

to sail to the waters of the Turkish Empire, which was neutral 
at that time or more precisely the Turkish government was still 
considering on which side to enter the conflict. Souchon chose 
the latter option thus assisting the German diplomacy to achieve 
that Constantinople entered the war on the side of the Central 
Powers. (The success of the German diplomacy was promoted 
by the fact that in August 1914 the United Kingdom confiscated 
two Turkish battleships built in English shipyards just before 
their delivery and commissioned them in the Royal Navy. Sultan 
I. Osman became HMS Agincourt, while Reşadiye became 
HMS Erin. Even if only formally the handing over the Goeben 
to the Turkish Fleet facilitated the entrance into the war of the 
Turkish Empire.) 

In the presentation I reflect on the events following the 
murder of Archduke Franz Ferdinand until the arrival of the 
Goeben to the Turkish waters showing the underlying strategic 
contexts.

Key Words: SMS Goeben, Strategic Balance of Naval 
Forces, Ottoman Empire Enters the World War I 
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Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén és 
kezdetekor /Austro-Hungarian Military Forces on the Eve of and 

at the Beginning of WWI

András KOCSIS

Ausztria-Magyarország 1918. évi felbomlása óta eltelt 
egy évszázad korszakai megkoptatták és átalakították ezen 
államalakulat emlékét. Az első világháború vége óta Európa és az 
egész világ képe alapjaiban megváltozott. Egy újabb világháború, 
majd hidegháború elmúltával kontinensünkön az európai 
egység megvalósítása került előtérbe, s ezzel nemcsak szűkebb 
térségünkben, hanem Európa szerte megnőtt az érdeklődés a 
hajdani birodalom iránt. A vele foglalkozó kutatások, s a régi 
elméletek újrafogalmazása és újragondolása napjainkban is választ 
adhatnak számos problémára.

A Monarchia egységének fenntartása nem bizonyult 
könnyű feladatnak. A császári és királyi haderő – hadsereg és 
haditengerészet – nemzetek feletti intézmény volt, amely a 
Monarchia 11 nemzetiségének hadkötelezettjeiből állt. A cs. 
és kir. hadsereg megítéléséhez nélkülözhetetlenek a szervezeti, 
fegyverzeti, haderőnemi, irányítási, technikai, pénzügyi, 
nemzetiségi és nyelvi kérdések. A sokrétű probléma megítélése 
1918 óta a magyar és nemzetközi történész társadalom egyik 
alaptémája volt.

A szarajevói merénylet szikrát vetett az Európa két táborba 
rendeződött hatalmai között felhalmozódott feszültségektől 
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telített lőporos hordóra, s ezzel elszabadult egy olyan háború, 
amely minden addigi mértéket, szabályt, politikai és katonai 
elképzelést felborított. Ezen véres küzdelemben a Monarchiának, 
akárcsak a többi hadviselő félnek, minden erejére és erőfeszítésére 
szüksége volt. A cs. és kir. haderő, az európai hatalmak 
hadseregeihez viszonyítva, némileg elhanyagoltan vonult a 
háborúba, s ezért háborús körülmények között kellett a békeévek 
során elmulasztott fejlesztéseket végrehajtani.

Előadásomban megkísérlem az Osztrák-Magyar Monarchia 
első világháború előestéjén és kezdetekor fegyverben álló 
haderejének minőségét és az első hadjáratokban mutatott 
teljesítményét értékelni, ismertetni.
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A powerful ally. The Great War of the Ottoman Empire 
through the eyes of Austro-Hungarian chief of staff General 

Conrad von Hötzendorf

Dr. Dávid LIGETI
In this lecture, I would like to summarize the Monarchy’s 

military leadership’s opinions and fact-finding as they pertained 
to the Turkish war results.   

Field-Marshal Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925) 
was the chief of staff of the Austro-Hungarian Monarchy from 
1906 to 1911, and then again from 1912 to 1917. He was the 
longest serving officer on either side during the war. His memoirs 
and records are an obvious, if poorly known source of the Great 
War. Conrad led four great offensives against Russia in 1914. 
These operations aided the German western attack, and played 
a decisive role in the East. Although suffering enormous losses, 
the Monarchy successfully prevented Russian offensives against 
herself and Germany.

When the Ottoman Empire joined the Central Powers, a 
new front was opened against the Russian Empire, which eased 
the burden on the overloaded and fatigued forces of the original 
two allies in the East.

Later in the war, Turkish forces fought in both Galicia and 
Dobrudja, and thus played an important role in the war efforts 
of the Central Powers. These divisions took part in the victorious 
campaigns against Russia and Romania, playing a vital role in 
the victory of the Central Powers in the East and in destroying 
the tsarist empire.
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Cs. és kir. egészségügyi intézmények az Oszmán Török 
Birodalom területén az I. világháború időszakában / Austro-
Hungarian Institutions of Health Care on the Territory of the Ot-

toman Empire during WWI

Dr. Gábor KISS

A törökországi harcokba ténylegesen csak 1915 
novemberétől bekapcsolódó Monarchia már 1915 januárjától 
jelen volt az Oszmán Birodalom területén. A cs. és kir. 
hadsereg a világháború végéig folyamatosan növekvő, végül 
mintegy 5200 fővel, főleg tüzér alakulatokkal vett részt a 
hadműveletekben. Az egyre növekvő létszámú osztrák–
magyar alakulatok egészségügyi ellátása 1916 tavaszára egy, 
a török, illetve a német egészségügyi intézményi hálózattól 
független, önálló rendszer megszervezését tette szükségessé.

Az első osztrák–magyar egészségügyi intézmény, a 
magyar Vöröskereszt kórháza 1916. ápr. 10-én nyílt meg 
Konstantinápolyban. Az intézmény a térség egyik legmodernebb 
kórháza volt. Jeruzsálemben, a Ratisbone kolostor épületében 
1916 januárjában kezdődött meg egy katonai kórház felállítása. 
A kórház végül 1916 augusztusában állt üzembe. Ugyanekkor 
egy kisebb egészségügyi különítményt vezényeltek a Szuezi-
csatorna mentén folyó harcokhoz. Ezt követően a térségben 
még egy tartalékkórházat, egy elsősegély-állomást, egy 
laboratóriumot és három gyengélkedőházat, illetve szobát 
rendeztek be. 1916 januárjában Szíria területén is megkezdődött 
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az intézményi hálózat tervezése, majd márciusban megnyílt 
az első osztrák–magyar katonai egészségügyi intézmény szír 
területen is. 

1917 márciusában Gázában egy kötözőhelyet 
létesítettek, valamint két 40 személyes sátorból álló mozgó 
elsősegélyhelyet. 1917 novemberében Konstantinápolyban 
egy újabb 100 férőhelyes kórházat adtak át. 1917 őszén már 27 
településen tevékenykedtek kisebb-nagyobb osztrák–magyar 
egészségügyi intézmények, illetve szolgálatok.

1918-ban tovább bővült az intézményi hálózat. 1918 
márciusában a konstantinápolyi osztrák–magyar kórház egy 
sebészeti osztállyal gyarapodott.

A törökországi harcok az 1918. okt. 30-án aláírt 
fegyverszüneti szerződéssel értek véget. Az osztrák–magyar 
egészségügyi szolgálat tagjai ugyan hamarosan hazatértek, 
de a megmaradt egészségügyi felszerelést az újjászerveződő 
török haderő számára adták át. 
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03 KASIM / NOVEMBER 2014, PAZARTESİ / MONDAY

SALON II / HALL II

II. OTURUM / SESSION II

Ortadoğuda Bir Alman Projesi: Yıldırım / A German Project 
in the Middle-East: The Thunderbolt

Dr. Sadık ERDAŞ

Yıldırım, Alman General von Falkenhayn’ın Almanya için 
parlak bir geleceğin ufukta görüldüğü düşünülen 1917 senesin-
de Osmanlı İmparatorluğuna gelmesiyle başlayan ve başlangıçta 
Irak’ı daha sonrasında Filistin ve Suriye’yi kapsayan sefere ve aynı 
zamanda bu amaçla kurulmuş bulunan ordular grubuna verilmiş 
bir addır. Yıldırım projesinin başlangıçtaki amacı, oluşturulan 
ordu ile Alman siyasal hedefleri için çok önemli ve stratejik de-
ğere sahip Bağdat’ı kurtarmak iken, değişen askeri dengelerin bir 
sonucu olarak bundan vazgeçilmiş, öncelikle Suriye ve Filistin’de, 
burada İngilizler yenildikten sonra Irakta kullanılması kararlaş-
tırılmıştır. Bu çerçevede Yıldırım Almanya’nın, Kudüs Bağdat 
çizgisinde mukim muhtelif Osmanlı unsurları arasında bir türlü 
hakemlik vazifesi görerek bölgede Alman nüfuzunu tesis etmek 
ve böylece Irak ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da nafiz ve 
hâkim bir mevkii edinmek gayretlerinin bir ifadesidir.

Öte yandan Yıldırım, İmparatorluktaki Alman faaliyetlerin-
de köklü bir değişimin ifadesidir. Zira bu proje, şimdiye kadar 
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görülen Türk - Alman askeri ilişkilerindeki yapı dışında, başında 
bir Alman komutanıyla tamamen Alman subaylardan ve Alman 
askeri esaslarına göre kurulmuş çeşitli Alman birlikleri ve yar-
dımcı kuruluşlarının çekirdeği etrafına Türk ordularının katılı-
mıyla teşkil edilmiştir.

1917 ortalarından itibaren Akabe’ye yerleşen İngiliz kuv-
vetleri bölgedeki Osmanlı aleyhtarı hareketleri destekleyerek bir 
propaganda savaşı veriyorlardı. Bu nedenle Sina cephesi tutul-
madan Bağdat için planlanan taarruzun yapılması mümkün gö-
rülmüyordu. Bu arada bölgede bulunan 4.Ordu komutanı Ce-
mal Paşa da Suriye’de bir Arap ihtilali endişesiyle Sina – Filistin 
cephesinin takviye edilmesinden yanaydı.

Bu çalışmada amaç, Yıldırım projesi çerçevesinde 
Almanya’nın Ortadoğu’ya yerleşme politikalarına ve bu poli-
tikaların bölgenin kaybına olan katkılarına ışık tutmak ve aynı 
zamanda Türk ordusunun Sina - Filistin cephesine yansımalarını 
ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yıldırım, Almanya, Ortadoğu, 
Heeresgruppenkomandos.F

*** 

Lightning, German General von Falkenhayn Germany 
for a bright future on the horizon been seen 1917 years to the 
Ottoman Empire with the coming onset and initial Iraq later in 
the Palestine and Syria covering the time and at the same time 
established for this purpose the army to the group given is a 
name. Lightning project’s initial objective, created armies of the 
German political objectives for the very important and strategic 
value with Baghdad to recover, while the changing military balance 
and as a result it was halted primarily in Syria and Palestine, 
where the British after being defeated in Iraq was decided to use. 
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In this context, Lightning, Germany, Jerusalem, Baghdad, along 
the lines of residents of various Ottoman elements between any 
arbitration acts as a region of German influence to establish and 
thus Iraq and Syria, mainly in the Middle East penetrating and 
dominating a position to obtain the effort is an expression of.

Lightning on the other hand, the German Empire is the 
expression of a fundamental change in the activities. This project 
so far, as the Turkish - German military relations structures in, 
except at the beginning of a German commander completely with 
German officers and German soldiers according to the principles 
established several German troops and auxiliary organizations 
core around the Turkish army, with the participation has been 
established.

Aqaba from the middle of 1917 who settled in the British 
forces in the region by supporting anti-Ottoman movement 
were giving a propaganda war. Therefore, keeping the front Sina 
Baghdad did not seem possible to conduct the planned offensive. 
Meanwhile, in the region was 4. Cemal Pasha, commander of 
the revolution in Syria, fearing an Arab Sina - was in favor of 
reinforcing the Palestinian front.

In this study, the project of Lightning Germany’s Middle 
East policy and the policy of settlement in the region, and also 
shed light on the contribution to the loss of the Turkish army 
in the Sinai - the reflection is to handle the Palestinian front.

Key Words: Lightning, Germany, Mıddle East, 
Heeresgruppenkomandos.F



36 100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

ABD İstihbarat Belgelerinde Birinci Dünya Savaşında 
Türkiye’ye Gelen Avusturya-Macaristan Birlikleri / 

The Austro-Hungarian Troops in Turkey 
on American Intelligence Reports

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Bulgaristan’ın Merkezî ülkeler safında savaşa girmesi, arka-
sından Alman Mareşal August von Mackensen komutasındaki 
Alman ve Avusturya-Macaristan Ordularının Doğu Avrupa’da 
hedeflerine ulaşması sonrası Sırbistan yolu açıldığı gibi, Merke-
zi Devletlerin bütünlüğü de sağlanmıştır. Bu şekilde uzun za-
mandır beklenilen Alman topçu cephanesi 1915 yılının Kasım 
ayının ortasında ve Kasım ve Aralık ayının son haftalarında da, 
Avusturya-Macaristan Topçu / Havan Bataryaları 5’inci Ordu 
bölgesine Gelibolu’ya ulaşmış, bu birlikler öncelikle ANZAK ve 
Suvla bölgesinde görevlendirilmişlerdir. Avusturya-Macaristan 
Topçu/Havan Bataryalarının Türkiye’ye gelmesiyle Almanların 
teknik yardım katkısının yanısıra Türkiye’de ilk defa Merkezî 
devletlerin birlik desteği de başlamıştır. 

Bildiri kapsamında irdelenecek olan ABD İstihbarat Ra-
porları, ABD’nin Birinci Dünya Savaşına girmeden önce ABD 
İstanbul Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan ABD Kıyı Top-
çusu Kolordusuna mensup, Askeri Ataşe Yüzbaşı R.H. Williams 
tarafından UY2 kod adıyla Savaş Bakanlığı Harp Akademileri 
Komutanlığı(War College Division)’na gönderilen raporlardır. 
Anılan raporlar, ABD Ulusal Arşiv Dairesinde Harp Akademileri 
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Komutanlığına ait Arşiv’de Askeri Ataşelere Talimat Mektupları 
(Yazıları) RG 165 adı altında 301 numaralı kutu (Box) ve 8544/ 
10, 29 ve 30 numaralı evraklar olarak kayıtlandırılmışlardır. 

Bu bildiri kapsamında Washington’daki ABD Ulusal Arşiv 
Dairesi (NARA)’den elde edilen ilgili askerî istihbarat raporla-
rından yararlanılarak, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye gelen 
Avusturya-Macaristan  topçu/havan birliklerinin savaş içerisin-
deki tutum ve duruşlarıyla ilgili yeni değerlendirmeler ve çıka-
rımlarda bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:ABD Ulusal Arşiv Dairesi, Avusturya-
Macaristan Piyade Birlikleri, Avusturya-Macaristan Topçu/Ha-
van Bataryaları, Birinci Dünya Savaşı, Türkiye. 

*** 

After Bulgaria accessed the war on Central States’ side, later 
on German and Austro-Hungarian Armies in the command of 
Field Marshal August von Mackensen reached the stated objects 
in Eastern Europe, afterwards, not only the Serbian way was 
opened but also their integrity had been provided. In this way, 
German artillery ammunition which had been anticipated for a 
long time came in the middle of November of 1915 and Austro-
Hungarian Artillery/Mortar Batteries reached to the 5th Army, 
in Gallipoli, in the last week of November and December of 
1915, these troops were primarily missioned in ANZAC and 
Suvla regions. Through the Austro-Hungarian Artillery/Mortar 
Batteries came to Turkia, it started the support of the units of the 
Central Powers the first time in Turkia in addition to German’s 
technical aid contribution. 

The USA National Archives’ (NARA) intelligence reports to 
be scrutinized in the context of the paper are which were sent to 
War College Division by Captain R.H. Williams, whose code 
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name was UY2, C.A.C. Military Attaché, in Istanbul before and 
after USA declared the war.  Aforementioned reports has been 
classified under the name of documents of Letters of Instructions 
to Military Attaches concerning RG 165, Box: 301, 8544/10, 29 
and 30 documents  at National Archives, War Office, and War 
College Division. 

In the context of this paper, having been benefitted the 
relevant military intelligence reports which were obtained from 
the NARA in Washington, it will be tried to reevaluate and to 
make an inference concerning the attitude and the posture of 
the Austro-Hungarian Artillery/Mortar Batteries came to Turkia 
during the First World War.

Keywords: USA NARA, Austro-Hungarian Infantry Units, 
Austro-Hungarian Artillery / Mortar Batteries, World War I, 
Turkia. 
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I. Dünya Savaşı’nda Makedonya Cephesinde 

Bir Türk Alayı:

Osmanlı Rumeli Müfrezesi ve Bilinmeyen Bir Anıt /

Dr. Öğ. Alb. Ali GÜLER

I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Almanya ve mütte-
fikleri (Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan)nin yanında savaşa 
katılan Osmanlı Devleti; Alman Orduları Başkomutanlığının is-
teği üzerine önce Galiçya Cephesi’ne bir kolordu gönderdi (13-
22 Ağustos 1916). Ardından Romanya’ya yapılacak harekat için 
talep üzerine bu cepheye de bir kolordu gönderdi (Eylül-Ekim 
1916).

1915 yılı Ekim ayında Sırbıstan’ı işgal eden Almanya ve 
müttefikleri ilerleyen İtilaf Devletleri karşısında tutunamayınca 
Makedonya Cephesi’nin açılmasına karar verildi. Almanların 
Verdun Taarruzu başarısız olunca (Mart 1916) Makedonya Cep-
hesindeki Alman orduları buradan çekilmişti. Alman Orduları 
Başkomutanlığı bu cepheden çekilen Alman birliklerinin yerine 
Türk kuvvetlerinin gönderilmesini istedi (12 Eylül 1916). Başko-
mutan Vekili Enver Paşa tarafından Makedonya Cephesi’ne önce 
Kafkas Cephesi’ndeki 50. Tümen, İstanbul’daki 169. Piyade 
Alayı’nı da kuruluşuna alarak gönderildi. Ardından İstanbul’da 
Karadeniz kıyılarını gözetlemekten sorumlu 46. Tümen 20. Ko-
lordu Karargahı ile birlikte Makedonya Cephesi’ne gönderildi.
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Bu kuvvetlerden başka Makedonya Cephesi’ne, Kurmay Al-
bay Mehmet Nazım (Yücel) komutasında bir dağ bataryası ve 
bir kısım fen kıtaları ile takviye edilmiş 177. Piyade Alayı da 
gönderilmiştir. 1916 yılı Ağustos ayında kuruluş hazırlıklarına 
başlanan ve “Osmanlı Rumeli Müfrezesi” adını alan birlik, 12-
16 Ekim 1916’da Köprülü’ye ulaştı. Bölgedeki Müslümanlardan 
(Türk ve Arnavut) ikmal için bir miktar “gönüllü” alınacaktı. 
Talep kısa sürede arttı. Piyade bölüklerinde gönüllülerden dör-
düncü takımlar oluşturuldu.

Osmanlı Rumeli Müfrezesi, “Göller Bölgesi” olarak anılan, 
Ohri Gölü ile Perespa Gölü arasındaki üç muharebe bölgesinden 
ikisine yerleşerek buraları İtilaf Devletleri kuvvetlerine karşı sa-
vunmuştur. Nispeten muharebe ortamından uzak olan ve ikmal 
açısından daha imkanlı olan 3’ ncü bölgeye Almanlar yerleşmiş-
tir. Müfreze bölgede pek çok başarılara imza attıktan sonra 7 
Mayıs 1918’de Makedonya Cephesi’nden ayrılarak Romanya 
Cephesi’nde görevlendirilmiştir.

Bu bildiride, Makedonya Cephesi’nde pek çok kahraman-
lıklara imza atan, birçok şehit veren müfrezenin faaliyetleri in-
celenecektir. Bugün Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı 
Rumeli Müfrezesi’nin hatıralarını yaşatan ve Türk, Makedon, 
Alman, Avusturyalı, Macar ve Bulgar dostluğunun birer sembo-
lü olan Türk şehitlerinin mezarları ve şehitlikleri de bildiri de 
tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Makedonya Cephesi, 
Tomoros Dağları, Göller Bölgesi, 177. Alay. 

***

With the start of World War I. Germany and its allies 
(Austria, Hungary and Bulgaria) joined the war on the side of the 
Ottoman Empire; At the request of the Commander in Chief of 
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the German Army before the Galician front, sent a corps (13-22 
August 1916). Then the demand for action on this front will be 
held in Romania also sent a corps (September-October 1916). 

In October 1915, Germany and its allies who invaded Serbia 
in the face of advancing Allied unable to hold the opening of 
Macedonian Front was decided. After failing the German Verdun 
offensive (March 1916) Macedonian Front was shot here in the 
German army. German troops captured the German Army High 
Command instead of the front, asked to send Turkish forces 
(September 12, 1916). Chief Enver Pasha prior to the Caucasus 
Front Front in Macedonia by the 50th Division, 169 Infantry 
Regiment in Istanbul also has been sent by the establishment. 
Then the Black Sea coast of Istanbul responsible for spying with 
46 Corps Headquarters 20th Division was sent to Macedonia 
Front. 

This forces other than the Macedonian Front and Colonel 
Mehmet Nazim (Yücel) under the command of a portion of 
a mountain battery and science continents fortified with 177 
Infantry Regiment was sent. In August 1916, the organization 
started their preparations and “Ottoman Rumelia Platoon” in 
the name of the Union October 12-16, 1916 Koprulu reached. 
Muslims in the region (Turkey and Albania) replenishment 
quantity for “voluntary” would be taken. Demand has increased 
in a short time. Teams of volunteers in the fourth infantry 
division was created. 

Detachment of the Ottoman Rumelia, “Lake District” 
known as the Ohrid Lake and Lake Peresp between two of the 
three combat zones settled here argued against the forces of the 
Allied Powers. Relatively far away from the combat environment 
and supply in terms of what’s possible in the 3 rd Germans have 
settled. Detachment many achievements in the area after 7 May 
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1918 he resigned from the Macedonian Front Front in Romania 
has been appointed. 

In this paper, Macedonian Front signatory to many feats, 
which many martyrs will be examined platoon activities. Today, 
the Republic of Macedonia in the Ottoman Rumelia had 
memories of Phalange and Turkish, Macedonian, German, 
Austrian, Hungarian and Bulgarian symbol of friendship and 
cemetery at the graves of the martyrs of the Turkish papers will 
also be introduced.

Key Words: The First World War, The Macedonian Front, 
Tomoros Mountains, Lake District, 177 Regiment.
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Birinci Dünya Savaşında Macar Birliklerinin Türk 
Ordusuna Katkıları Çerçevesinde Kanal, Sina ve Filistin 

Cephelerine İlişkin Askeri, Taktik ve Stratejik Yaklaşımlar / 
Military Tactics and Strategic Approach on the Fronts in Northern 
Africa, Sina and Palestine in the WW1 within the Framework of 
the Contributions of the Hungarian Troops to the Turkish Army

Dr. Hv. Öğ. Alb. F. Rezzan ÜNALP

1914 yazında Avrupalı pek çok aydın ve toplumlar savaşa 
girmenin son derece akla uygun olduğunu düşünüyorlardı. Ör-
neğin Macar yazar Ignotus (Hugo Veigelsberg), savaş hakkın-
da, “Onsuz, Türkiye gibi biteriz” demişti. Savaşı tetikleyen ise 
Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısının, 28 Haziran 
1914’te bir Sırp milliyetçisi tarafından uğradıkları suikast sonu-
cunda öldürülmesi oldu. 28 Haziran, aynı zamanda Sırp ordu-
sunun 1389’da Osmanlı ordusu tarafından imha edilmesinin yıl 
dönümüydü ve bu nedenle ulusal duyguların yükseldiği bir gün-
dü. Ancak bu savaş düşünüldüğü gibi kısa sürede sona ermedi, 
dört yıl devam etti. Birinci Dünya Savaşına ilk olarak Kafkas 
cephesinde giren Türk ordusu, Çanakkale Muharebelerinin yanı 
sıra kısa bir süre içinde kendini merkezden uzak coğrafyalarda 
daha geniş ölçekli muharebelerin içinde buldu. Alman hedefle-
rine paralel olarak sayısı en fazla ve en yoğun çarpışmaları ise 
Arap coğrafyasında İngiliz kuvvetlerine karşı yaptı. Savaş süresin-
ce aynı ittifak içinde yer alan Osmanlı ve Avusturya-Macaristan 
birlikleri Avrupa cephelerinde Alman komuta heyetinin altında 
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yan yana savaştı. Ayrıca bu savaşta Macar topçu birliklerinin; 
Çanakkale’de, Arap Yarımadasındaki muharebelerde, özellikle 
Filistin cephesinde vermiş olduğu destek önemlidir. Bu bildiri-
de, Osmanlı Devleti’nin Kanal, Sina ve Filistin cephelerindeki 
durumu, askeri taktik ve strateji açısından değerlendirilecektir. 
Ayrıca Sina-Filistin cephelerinde Osmanlı kuvvetlerini destek-
leyen Macar birliklerinin ve personelinin faaliyetlerine ATASE 
Arşivi belgeleri ve kaynakları, yayımlanmış diğer eserler ışığında 
yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı, Ma-
car Topçu Birlikleri, Filistin,  Kanal

*** 

In the summer of 1914 most of the Eoropean intellecruals 
and communities were of the conviction thar entering the war 
was rhe most plausible idea to follow. A Hungarian writer Ignotus 
Hugo Veigelsberg, speaking of the war, even said “Without it, 
we would come to an end like Turkey.” What triggered the war 
was the killing of Austrian Archduke Franz Ferdinand and his 
spouse by a Serbian nationalist on June 28, 1914. The date 
was also significant in that it was the anniversary of the decisive 
defeat of Serbian army by the Ottomans; it was a day when tha 
nationalist feelings were aroused to the most. Nevertheless, this 
war did not come to an end as anticipated, an dlasted for four 
years. Turkish Army, netering the war first on the Caucasus, 
found itself antangled in wide ranging battles in distant lands, 
with an only exception of the Çanakkale Battles, in a very short 
time. In line with the German ambitions, most of the battles it 
engaged in were concentrated on the Arabian geography against 
the British forces. Being in the same alliance, Ottoman and the 
Austria-Hungarian forces fought side by side at the European 
frontsunder the German commnad. Moreover, the support 
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the Hungarian artillery units gave at the battles in Çanakkale, 
Arabian Peninsula and especially at the Palestine Front is of 
particular significance.

The article aims at evaluating the position of the Ottoman 
State at the Canal, Sinai, and Palestine fronts in view of military 
tactics and strategies. Moreover, the support the Hungarian units 
and personnel gave to ottoman Army at the Sinai-Plaestine Front 
wiil be revealed under the light of the documents and sources 
found in the ATASe Archive, as well taht of those published 
earlier.

Key Words: First World War, Ottoman, Hungarian Artillery 
Units, Palestine, Canal.
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Birinci Dünya Savaşında Türk-Macar İlişkilerine Bir 
Örnek: Macar Turan Cemiyeti ve Türk Ocağı / An Example 

for the Turkish-Hungarian Relations during the WW1: The 
Hungarian Turan Society and the Turkish Union

Okt. Yunus Emre TEKİNSOY 

Fransız İhtilal’ı sonrasında dünyayı etkisi altına alan Milli-
yetçilik akımı, toplumları kökenlerini bulmaya yöneltmiş, dil ve 
tarih araştırmalarının arttığı bu dönemde ulaşılan veriler milliyet-
çi akımlara temel teşkil etmiş ve güçlendirmiştir. Orta Avrupa’da 
Cermen ve Slav’lar arasında sıkışmış durumda bulunan Macar-
lar,  19. Yüzyıldan itibaren yükselen milliyetçiliğin de etkisiyle 
bir kimlik arayışı içerisine girmişlerdir. Dil ve tarih araştırmala-
rının ortaya koyduğu yeni verilerden hareketle yükselen Macar 
milliyetçiliği, 1910’da Turan Cemiyetinin kurulmasıyla birlikte 
kurumsallaşmaya başlamıştır. Aynı dönemlerde yine milliyetçilik 
akımının etkisiyle benzer arayışlar içerisine giren Türkler arasın-
da da milliyetçilik araştırmaları hız kazanmış, bu duruma Turanî 
kökenlerine duyulan ilgi de eklenince -henüz Osmanlı Devle-
ti ve Avusturya-Macaristan arasında bir ittifak anlaşması imza-
lanmamışken- Türk-Macar yakınlaşması kaçınılmaz olmuştur. 
Şöyle ki Osmanlı Devleti’nde 1910’da Türk Derneği ve 1912’de 
Türk Ocaklarının kurulması; Macaristan’da ise Macar Turan 
Cemiyeti’nin kurulması bu çizgideki Türk ve Macar aydınları 
arasında ilmi/fikri ilişkilerin yoğunlaşmasına zemin hazırlamış-
tır. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya – Maca-
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ristan İmparatorluklarının müttefik olmaları ise Türk – Macar 
ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış, ortak düşman karşısında 
savaş, ortak bir idealde birleşmeye bir vesile olarak görülmüştür. 
Bu dönemde Macar Turan Cemiyeti ve Türk Ocakları arasında 
vuku bulan yakınlaşma her iki cemiyet arasında mektuplaşmalar 
ve ziyaretler, dostluğa ve hatta işbirliğine dönüşmüştür. Bu teb-
liğde yukarıda özetlenmeye çalışılan olaylar çerçevesinde Arşiv 
Belgeleri ve Türk Yurdu Dergisi referans alınarak Macar Turan 
Cemiyeti ve Türk Ocakları’nın ilişkisi/faaliyetleri ele alınacak; 
bu durumun Türk-Macar ilişkilerine ve kamuoyuna yansımaları 
ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Macar Turan Cemiye-
ti, Türk Ocağı, Türk Yurdu, Turancılık

*** 

Nationalist ideas which influenced the world after the 
French Revolution incited the societies to explore their roots 
and during this era, studies on language and history advanced 
and informations taken from those studies formed the basis of 
nationalist movements and consolidated them. The Hungarian 
people, jammed between Germans and Slavs in Central Europe, 
entered into a search of identity with the influence of nationalism 
which gained ground from the nineteenth century. The Hungarian 
nationalism escalated with the information based on the studies 
on language and history and began to institutionalize with the 
establishment of the Hungarian Turanian Society in 1910. In 
the same period, with the influence of nationalism, studies on 
nationalism stepped up among the Turks who entered into a 
similar search. When the interest in their Turanid roots was added 
to the case, a Turco-Hungarian approach became inevitable, even 
before an alliance treaty was signed between Ottoman Empire 
and Austro-Hungarian Empire. In such a way that, Türk Derneği 
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(the Turkish Association) and the Türk Ocağı were established 
respectively in 1910 and 1912 in Ottoman Empire and  the 
Hungarian Turanian Society was established in Hungary and that 
caused scientific and ideological relations to increase between the 
Turkish and Hungarian intellectuals who had similar ideas. That 
the Ottoman Empire and Austro-Hungarian Empire became 
allies during the First World War opened a new era in Turco-
Hungarian relations and the fight against a common enemy was 
seen a means for uniting on a common ideal. During this period, 
the approach, correspondence and visits  between the Hungarian 
Turanian Society and the Türk Ocağı turned into a friendship 
and even into a cooperation. In this paper, within the frame of 
the events that we tried to summerize above, we will discuss the 
relations and activities of the Hungarian Turanian Society and 
Türk Ocağı by making reference to archived documents and 
the magazine of Türk Yurdu and we will present the reflections 
of that case to Turco-Hungarian relations and to the public 
opinions of the both countries.

Keywords: First World War, the Hungarian Turanian 
Society, Türk Ocağı, Türk Yurdu, Turanism.
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Birinci Dünya Savaşı Sonrasındaki Avrupa Siyaseti 
Çerçevesinde Türkiye-Macaristan İlişkileri / The Relations 

between Turkey and Hungary within the Framework of the 
European Politics in the Aftermath of the WW1

Arş. Gör.  Emre SARAL

Savaştan İttifaka: I. Dünya Savaşında Türk-Bulgar 
İlişkileri / From the War to the Alliance: Turkish-Bulgarian 
Relations in the WW1

Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik olarak savaşan Osmanlı 
ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları’nın yıkılmasıyla bera-
ber kendi millî devletlerini kuran Türkiye ile Macaristan 1920’li 
yılların başından itibaren ilişki tesis etmiştir. Bu çalışmada Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde iki ülke arasındaki bu 
ilişki, dönemin Avrupa siyaseti ekseninde ağırlıklı olarak Maca-
ristan Ulusal Arşivi’nde bulunan dönemin Macar Dışişleri Ba-
kanlığı Türkiye elçilik raporları ışığında ele alınmıştır. İki ülke 
arasındaki siyasî ilişkilerin seyri dört dönemde incelenebilir. 
Paris Barış Konferansı sonucunda kurulan düzende iki ülkenin 
geçirdiği iç karışıklıkları kapsayan ve Lozan Konferansı sırasın-
da Macar hükümetinin Ankara’yla temasa geçerek yarı resmi 
diplomatik girişimleri başlattığı Başlangıç Dönemi, yeni Türk 
devletinin bağımsızlığını kazanmasının ardından 18 Aralık 1923 
tarihinde imzalanan dostluk antlaşmasının imzalanmasıyla yeni 
bir aşamaya geçmiştir. Yakınlaşma Döneminde (1924-1928) ül-
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kelerindeki siyasî ve sosyo-ekonomik reformlara yoğunlaşan Ma-
caristan ve Türkiye, 1927 ve 1928 yıllarında İtalya ile birbirlerin-
den ayrı olarak imzaladıkları tarafsızlık antlaşmaları sonucunda 
bu ülkenin teşvikiyle müzakere masasına oturmuşlar ve bir ta-
rafsızlık antlaşması imzalamışlardır. Dünya ekonomik kriziyle 
beraber yaşanan konjonktürel değişim, Orta Avrupa ve Balkan 
coğrafyasında büyük devletlerin nüfuz mücadelesi, ülkelerin bu 
ortamda birbirleriyle ittifak kurma çabaları; komşularıyla sorun-
larını çözen Türkiye’nin statüko yanlısı tutumu ve Macaristan’ın 
toprak revizyonu talebini artık daha yüksek sesle dile getirmesi 
iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasî açıdan en yoğun yaşandığı 
1929-1933 Dönemi’nde cereyan etmiştir. Türkiye, bu dönemde 
Balkan Antantı’nın kuruluşunda öncü rol oynamış ve bölgede 
statükonun korunmasından yana tutum almıştır. Revizyonist 
Macaristan ise, Almanya’da 1933 yılında Hitler’in iktidara gel-
mesiyle birlikte ekonomik ve siyasî açıdan İtalyan ekseninden Al-
man eksenine doğru kaymaya başlamıştır. Bu noktadan itibaren 
Macaristan ile Türkiye’nin ortak dış siyaset çıkarı kalmamış; iki 
ülke ilişkilerinde soğukluk hissedilmeye başlamıştır. Mesafe Dö-
nemi olarak adlandırılabilecek bu sürecin sonunda Macaristan 
Trianon Antlaşması ile kaybettiği toprakların bir kısmına sahip 
olmuştur; fakat daha sonra Almanya’nın yanında İkinci Dünya 
Savaşı’na girmek zorunda kalmış ve felâkete sürüklenmiştir. Lo-
zan Barış Konferansı devam ettiği sırada Anadolu’ya gelen Macar 
temsilciler, 1920’li yılların sonunda iki ülkenin yakınlaşması için 
arabuluculuk yapan İtalya’nın rolü; iki ülke ilişkilerinde Balkan 
siyasetinin etkisi ve Türkiye’nin Macaristan’ı Sovyet Rusya ile 
diplomatik ilişki başlatması için devamlı surette teşvik etmesi 
meselenin öne çıkan noktalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Macaristan, Birinci Dünya 
Savaşı Sonrası Dönem, Avrupa, Dış Siyaset, Revizyonizm, Sta-
tüko.
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***
Turkey and Hungary, former allies of the World War I who 

were both founded in the aftermath of the referred war established 
contacts in the beginning of the 1920’s. This study aims to 
denote the important aspects between Turkey and Hungary in 
the light of the Hungarian embassy reports that are kept in the 
National Archives of Hungary. Political relations between the 
referred states in the interwar period can be categorized in four 
stages. The initial stage refers to the period that covers the early 
relations established in the course of the Lausanne Conference 
of 1923 against the imminent threat of Yugoslavia as well as 
Romania towards both Turkey and Hungary. In the consolidation 
stage between 1924 and 1928, in the time when both states 
concentrated on the socio-economic reforms in their homeland, 
they signed a non-agression pact by the encouragement of 
Mussolini’s Italy in 1929. This agreement can be regarded as 
the milestone of the third stage of the bilateral relations, simply 
the stage of approximation. This stage also corresponds to the 
appearance of dissatisfaction and embedded problems among 
the nations and major powers as well. Both states’ high ranking 
statesmen as well as the official delegations mutually visited each 
other including prime ministers, head of the parliaments and 
foreign ministers. By the establishment of the Balkan Pact the 
interests of both parties started to clash with each other. This is 
for the fact that they tended to remain aloof from each other even 
though their mutual sympathy and fraternal feelings prevented 
them to act against each other. This could be regarded as the 
stage of aloofness. The political situation in the Balkans, Italy’s 
leading role as a major power in the region and Turkey’s efforts 
for mediation in the relations between Hungary and the Soviet 
Union are the other points that is remarkable in this study.  

Key Words: Turkey, Hungary, Interwar period, Europe, 
foreign politics, revisionism, statusquo
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Savaştan İttifaka: I. Dünya Savaşında Türk-Bulgar İliş-
kileri / From the War to the Alliance: Turkish-Bulgarian Relations 
in the WW1

Prof. Dr.  Yusuf SARINAY

Osmanlı Devletinin Balkan Savaşlarından ağır bir mağlu-
biyet ile çıkması İmparatorluğun askeri prestijini ortadan kaldı-
rırken, uluslararası alanda izole olmanın ne anlama geldiğini acı 
bir şekilde tecrübe etmesine sebep olmuştur. Bu sebeple Osmanlı 
devleti bir taraftan ordusunu ıslah etme faaliyetlerine girişirken, 
diğer taraftan iki bloğa ayrılmış Avrupa güç dengesi içinde ken-
dini yalnızlıktan kurtarmak için birtakım ittifak teşebbüslerine 
yönelmiştir. Bu amaçla İngiltere, Fransa ve Rusya ile ittifak te-
şebbüslerine girişmiş, fakat sonuç alamamıştır. Sonuçta Osmanlı 
devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile ittifak yapması-
na rağmen tarafsızlığını korumaya çalışmıştır. Nitekim savaşın 
başlarında Osmanlı Devleti 9 ve 14 Ağustos 1914 tarihlerinde 
yapılan “Encümen-i Vükela” toplantılarında; Almanya’ya ihsas 
ettirilmeden savaşın dışında kalarak zaman kazanma, Yunanis-
tan, Romanya ve özellikle Bulgaristan’la bir ittifak yapmak için 
müzakerelere başlama ve bu müzakerelerden bir sonuç alınıncaya 
kadar savaşa katılmama kararı almıştır. 

Bu sırada Avrupa’da Osmanlı ile kara sınırlarına sahip tek 
devlet olan Bulgaristan’ın stratejik konumu sebebiyle İngiltere 
ve Fransa Bulgaristan’ı II. Balkan Savaşlarındaki kayıplarını dik-
kate alarak ve toprak vaadinde bulunarak bu ülkeyi Üçlü İtilaf’a 
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dâhil etmeye çalışıyorlardı. Bu politika Romanya, Sırbistan ve 
Yunanistan’da toprak alınmasına bağlıydı. Osmanlı devleti ise 
Bulgaristan’ın söz konusu ülkelerle ihtilafını, geleceğe yönelik ta-
sarılarını ve hareket tarzının sınırlarını Sofya’da askeri ateşe olan 
Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı raporlar sayesinde tahmin 
edebilmekteydi. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde Osmanlı devleti Bulga-
ristan ve Romanya ile ittifak arayışlarına hız vermiştir. Sonuç-
ta Almanya ve Avusturya’nın istekleri doğrultusunda Balkan 
Savaşlarının iki önemli rakibi ve aynı zamanda mağlup ülkesi 
Osmanlı ile Bulgaristan arasında 19 Ağustos 1914 tarihinde gizli 
bir ittifak imzalanmıştır. Bu ittifaka rağmen II. Balkan Savaşı ile 
kaybettiği toprakları tekrar kazanmak isteyen Bulgaristan Üçlü 
İttifak’la beraber savaşa girmekte acele etmemiştir. 

Bu konjonktür içinde Almanya’nın çabaları Osmanlı devle-
tini savaşa katılmaya sürüklemişti; fakat aralarında kara bağlantısı 
yoktu. Sırbistan’ın Avusturya’ya direnmesi bu bağlantının kurul-
masını güçleştiriyordu. Bu sebeple Osmanlı devleti Almanya’dan 
istediği askeri yardımı alamıyordu. 1915 Mart’ında Çanakkale 
cephesinin açılması Osmanlı devletini güç durumda bıraktığı 
gibi, askeri açıdan da zayıflamıştı. İtilaf devletleri Çanakkale’yi 
geçerlerse bölgedeki dengeler değişebilirdi. Bu sebeple her iki ta-
raf için stratejik bir konumda bulunan Bulgaristan Çanakkale 
Savaşlarının sonucunu beklemeyi tercih etti. Nihayet bu savaşla-
rın Osmanlı devletinin galibiyeti ile sonuçlanacağının anlaşılma-
sı üzerine, Bulgaristan Osmanlı Devleti ve Almanya’nın yanında 
savaşa girmeyi kabul etmiş ve müzakerelere başlamıştır. 

Bildiride, böyle bir askeri-siyasi konjonktür içinde her iki 
bloğun da kazanmaya çalıştığı Bulgaristan’ın Üçlü İttifak içinde 
I. Dünya Savaşı’na girmeye razı edilmesiyle Balkanlardan geçen 
Berlin-İstanbul ekseninin kuruluş süreci ve savaşın seyrine olan 
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etkisi kaynaklara dayanılarak değerlendirilecektir. 

*** 

The huge defeat that the Ottoman State had incurred in 
the Balkan Wars not only destroyed its military prestige, but 
also caused it to experience what it is like to be isolated in the 
international arena. That is why the Ottoman State began 
reforming its army on the one hand, and gravitated towards 
building alliances in order to avoid isolation in the context of the 
power balance in Europe, which was divided into two camps. 
Even though it tried to ally itself with Britain, France, and Russia 
for this purpose, it could not obtain any results.  Ultimately, 
even though the Ottoman State had established an alliance with 
Germany on August 2, 1914, it tried to maintain its neutrality. 
As a matter of fact, in the meetings of the Committe of 
Ministers, held in the beginning of the war on August 9 and 14, 
the Ottoman State decided, without letting Germany know, to 
gain time by staying out of the war, to start negotiations to build 
an alliance with Greece, Romania, and particularly Bulgaria, 
and not to enter the war until it obtained any results from these 
negotiations.

Meanwhile, Britain and France were trying to include 
Bulgaria, the only country that shared a land border with the 
Ottomans in Europe, in the Triple Entente because of its strategic 
location, and by promising land, aware of Bulgaria’s territory 
loss during the Second Balkan War. This policy was dependant 
on taking land from Romania, Serbia, and Greece. Ottoman 
State could predict Bulgaria’s problems with these countries, its 
plans for the future, and the limits of its course of actions due 
to the reports prepared by Mustafa Kemal Pasha, who was an 
attache in Sofia. Within this context, Ottomans accelarated their 
attempts for establishing an alliance with Bulgaria and Romania. 
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Eventually, on the request of Germany and Austria, Ottoman 
State and Bulgaria, the two rival and defeated countries of the 
Balkan War signed a secret alliance treaty on August 19, 1914. 
Despite this alliance, Bulgaria, which wanted to regain the 
territories it lost with the Second Balkan War, did not rush into 
entering the war with the Triple Alliance.

Germany’s efforts dragged the Ottoman State into the war; 
but there was no land connection between the two countries. 
The fact that Serbia was resisting Austria was making the 
establishment of this connection more difficult. That is why the 
Ottoman State could not get the military assistance it needed 
from Germany. The opening of the Gallipoli Front in March 
1915 not only placed the Ottoman State in a tight spot but also 
weakened it militarily. If the Entente could cross the Gallipoli, 
the balance in the region would be disrupted. For this reason, 
Bulgaria, whose location was strategically important for both 
sides preferred to wait for the outcome of the Gallipoli War. As 
it became clear that this war would end with the victory of the 
Ottomans, Bulgaria accepted entering the war on the same side as 
the Ottoman State and Germany, and started the negotiations. 

In this presentation, based on primary sources, I will discuss 
the establishment process of the Berlin-İstanbul axis, which 
passed through the Balkans as Bulgaria was convinced to enter 
the war as a member of the Triple Alliance, and its impact on the 
course of the war within this military and political context.
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Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ile Almanya ve 
Avusturya-Macaristan İlişkilerine Ait Bazı Arşiv Belgeleri / 
Some Archival Documents on the Relations between the Ottomans 

and Germany as well as Austria-Hungary

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Birinci Dünya Savaşı öncesinde kendisi açısından sonuçları 
çok ağır olan Balkan Savaşları yenilgisinin altında ezilen Osmanlı 
Devleti, İtilâf ve İttifak Devletleri tarafından ‘hasta adam’ olarak 
tanımlanmıştı. Bu iki bloktaki Avrupa Devletleri, o dönemde 
önemi artan petrol kaynakları nedeniyle göz diktikleri Osmanlı 
topraklarından en büyük payı kendilerinin alması yönünde he-
saplar, plan ve politikalar oluşturmaya çalışmışlardı.

Bir dünya savaşına doğru gidilen o dönemde; İtilâf ve İttifak 
blokları oluşurken Osmanlı Devleti, bir denge politikası takip 
etmekte ve ayakta kalabilmenin hesapları içindeydi. Himaye po-
litikasını terk eden İngiltere’ye güvenemiyor, İngiltere ve Fransa 
ile İtilâf bloğunda yer alan, Boğazlar’a ve İstanbul’a göz dikmiş 
olan Rusya’nın, bu muhtemel savaştan galip çıkmasını arzula-
mıyor, büyük endişe duyuyordu. İtilâf bloğundaki devletler de, 
savaş gücünü çok kaybetmiş olan Osmanlı Devleti’nden fazla 
bir şey beklemiyorlar, topraklarını paylaşmayı düşündükleri bu 
devleti kendi yanlarına almamakla birlikte, İttifak bloğunda yer 
almasını da istemiyorlardı. 

Almanya ve Avusturya-Macaristan’a gelince; özellikle Al-
manya, İtilâf Devletleri’nden pek farklı bir düşüncede değildi. 



57100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

Bazı Alman Komutanlar, Osmanlı Devleti ile ittifaka gitmenin 
hatalı olacağını, Osmanlı Devleti ve ordusunun Almanya için 
ağır bir yük oluşturacağını ifade etmişlerdir. Savaş sona erdikten 
sonra da; bu görüşlerini tekrarlamışlardır. Almanya ise; daha sa-
vaş başlamadan önceki yıllarda İngiltere’nin Orta Doğu’daki çı-
karlarına karşı, Osmanlı Devleti ile siyasî ilişkilerini geliştirmeye 
çalışmış, Osmanlı askerî ve sivil devlet adamları arasında kendi 
politikalarını destekleyecek şahsiyetler edinmeye çalışmıştı.

Bu savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, ekonomik 
ve askerî bakımdan oldukça kötü bir durumdaydı. Asker ve si-
vil yetkililer arasında, savaşa katılıp katılmamak konusunda de-
ğişik görüşler bulunmaktaydı. Savaşın başlayacağı düşüncesiyle 
önlem olarak seferberlik ilân edilmesine karşılık; bir kısmı ta-
rafsız kalmaktan yana iken bir kısmı Almanya, bazıları İngiltere 
taraflısı idiler. Sonuç olarak; Osmanlı Devleti ve hükümeti için-
de Alman sempatizanı ve etkili olan devlet adamları, Osmanlı’yı 
Almanya’nın tarafında savaşa sokmuşlardır. Osmanlı Türk Or-
dusu, tüm olumsuzluklara rağmen, dost ve düşman kuvvetlerin 
beklemediği ölçüde üstün başarılar göstermişse de, müttefikleri 
yenilen Osmanlı Devleti de barış istemek zorunda kalmıştır.

Bu çalışmamızda T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri tarafın-
dan yakın bir zamanda yayımlanmış olan Osmanlı Belgelerinde 
Birinci Dünya Harbi I. ve II. ciltlerindeki Osmanlı Devleti ile 
Almanya ve Avusturya-Macaristan ilişkilerine ait belgeler bazı 
kaynaklarla desteklenerek yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ottoman Empire, Germany, Austria-
Hungary, First World War, Archive Documents.

*** 

Before the First World War, the Balkan Wars severe 
consequences in terms of his defeat of the Ottoman Empire 
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under the oppressedby the Allied and Central Powers ‘sick man’ 
was defined as. These two blocks of the European States, it has 
become increasingly important in the period from the Ottoman 
lands coveted oil resources because they take the largest share in 
terms of accounts, tried to create plans and policies.

In that period, which go towards a world war; Allied blocks 
passage of the Ottoman Empire and the Alliance, to follow a 
balanced policy and was able to remain standing for the account. 
Britain, which does not rely on patronage leave policy, Britain 
and France in the Entente block the Straits and Constantinople 
who covet Russia’s desire to emerge victorious from this war is 
not likely, had been concerned about. Allied block states, war on 
the Ottoman Empire, which lost a lot of power do not expect 
anything more, they intend to share their land to the state to 
take their side, but also did not want to take part in the Alliance 
blog. It was not much different from the states in a thought. 
Some of the German High Command, it would be incorrect to 
go alliance with the Ottoman Empire, the Ottoman Empire and 
the army will create a heavy burden for Germany stated. Some 
of the German High Command, it would be incorrect to go 
alliance with the Ottoman Empire, the Ottoman Empire and 
the army will create a heavy burden for Germany stated. After 
the war ended; have repeated this view. If Germany; In the years 
before the war began against Britain’s interests in the Middle 
East, trying to improve political relations with the Ottoman 
Empire and the Ottoman military and civilian dignitaries among 
the figures to support their policies had tried to obtain.

This battle unprepared Ottoman Empire, economic and 
military sense was a pretty bad situation. Between military and 
civilian officials in the war, there were different views on how 
to participate. The idea that the war began in response to the 
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proclamation of mobilization as a precaution; While some part 
to stay neutral in favor of Germany, some of the UK side of the 
idyll. As a result; Ottoman Empire and German sympathizers 
in the government and influential statesmen, the Ottoman 
Empire into the war on Germany’s side have. Ottoman Turkish 
army, despite all the negativity, friendly and enemy forces, to 
the extent that the wait has shown outstanding achievements 
also renewed allies of the Ottoman Empire was forced to sue for 
peace. This battle unprepared Ottoman Empire, economic and 
military sense was a pretty bad situation. Between military and 
civilian officials in the war, there were different views on how 
to participate. The idea that the war began in response to the 
proclamation of mobilization as a precaution; While some part 
to stay neutral in favor of Germany, some of the UK side of the 
idyll. As a result; Ottoman Empire and German sympathizers in 
the government and influential statesmen, the Ottoman Empire 
into the war on Germany’s side have. Ottoman Turkish army, 
despite all the negativity, friendly and enemy forces, to the extent 
that the wait has shown outstanding achievements also renewed 
allies of the Ottoman Empire was forced to sue for peace.

In this study, T. C. By the State Archives in Ottoman 
Documents recently published in the First World War I and 
II. in the skin of the Ottoman Empire documents pertaining 
to relations with Germany and Austria-Hungary, supported by 
some sources to be interpreted.

Key Words: Ottoman Empire, Germany, Austria-Hungary, 
First World War, Archive Documents. 
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03 KASIM / NOVEMBER 2014, PAZARTESİ / MONDAY

SALON I / HALL I

III. OTURUM / SESSION III                                                                         

Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom 
katonai együttműködése az I. Világháborúban / The 
Military Cooperation between the Austro-Hungarian 

Monarchy and the Ottoman Empire during WWI

Dr. János HÓVÁRI
Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom 

érdekei az első világháború előestéjén és idején egybeestek. 
Mindkét hatalom az orosz hódítási tervek célkeresztjében állt, 
s a cári hadsereg – brit és francia egyetértésben – előbb-utóbb 
megtámadta volna külön-külön vagy együtt a két birodalmat. 
Ezzel mind Bécsben, mind Isztambulban tisztában voltak: az 
oszmán-török és az osztrák-magyar vezetésnek tulajdonképp 
csak arról kellett döntenie, hogy csupán védekezik vagy 
támad. A politikusok és a katonák ebben a kérdésben mindkét 
országban többnyire ellentétes oldalon álltak. Ez az Osztrák-
Magyar Monarchiában végzetes stratégiai hibákhoz vezetett. 
A Monarchia, a Róma és Bécs között fennálló szerződések 
okán, nem nyújtott segítséget 1911-12-ben az olaszok ellen 
Líbiában harcoló török hadseregnek. De ennél is nagyobb hiba 
volt az, hogy az Osztrák Magyar Monarchia nem avatkozott be 
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a Balkán-háborúba és ölbe tett kézzel nézte a török hadsereg 
vereségeit, legfőbb balkáni szövetségese meggyengülését és a 
szerb külpolitikai ambíciók növekedését.

1914 őszén az oroszok elleni háború azonos 
érdekrendszerbe hozta az Osztrák-Magyar Monarchiát és 
az Oszmán Birodalmat. A galiciai és a kaukázusi frontok 
egymással kölcsönhatásban voltak. Törökország helyzete 
azonban 1915 elején, amikor az antant megkezdte hadjáratát a 
Dardanelláknál, válságosra fordult. Az Oszmán Birodalomnak 
nagy szüksége lett szövetségesei katonai segítségére. Az 
oszmán-török hadseregben már több éve több száz német 
tiszt szolgált, akiknek jelentős szerepük volt a török hadsereg 
újraszervezésében a Balkán-háborúkat követően. Az Osztrák-
Magyar Monarchiának a háború kitörésétől jól működő, 
megerősített katona-diplomáciai képviselete volt Isztambulban, 
de az első harcoló alakulatok csak 1915 végén érkeztek meg 
a Dardanellákhoz: tüzér ütegek, amelyek ezt követően közel 
egy évig török kötelékben harcoltak. A Dardanelláknál való 
hősi küzdelmeik után csatlakoztak azokhoz az oszmán-török 
hadosztályokhoz, amelyek Románia legyőzésében segítették 
csapatainkat. Bukarest kapitulációját követően a gallipoli 
osztrák-magyar tüzérek hazatértek anyaezredeikhez s velük 
vezényelték őket tovább.

Kevéssé ismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 
tengeralattjárói cattarói bázisukról a német flottával 
együttműködésben az Adriai-tengerről szintén segítséget 
nyújtottak a török hadseregnek a Dardanelláknál.

1916 tavaszán a török hadvezetés a Központi Hatalmakkal 
konzultálva támadást készített elő az egyiptomi brit haderő 
ellen. Dzsemál pasa hadseregét egy német gyorshadtest és 
egy osztrák-magyar tarackos hegyi tüzérosztály segítette. 



63100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

A zömében magyar tüzéreket – Budapestről és Kassáról – 
vezényelték az Oszmán Birodalomba, akik 1916 májusának 
végén érkeztek meg Jeruzsálembe s vonultak fel a Sínai-
félsziget előterében. Hősiesen megállták helyük a gázai 
csatákban, s 1918 nyaráig török kötelékben harcoltak. Többen 
közülük hősi halált haltak, Jeruzsálemben temették el őket, 
sírjaik ma is megvannak és a magyar diplomácia gondozza 
őket.

1916 nyarán a Bruszilov-offenzíva nehéz helyzetbe hozta 
az Osztrák-Magyar Monarchiát. A cári haderő megállításához 
minden mozgatható katonai erőre szükség volt. A Monarchia 
hadvezetése Isztambul segítségét kérte és ezt teljesítve 
két hadosztálynyi oszmán-török katona érkezett a galiciai 
frontra, s ezredeik a breszt-litvoszki béke megkötéséig az 
osztrák-magyar erőkkel közösen harcoltak. Közülük sokan, 
osztrák-magyar katonákkal együtt orosz fogságba estek. 
Számos hadifogolytábor így, új tartalmú magyar-török 
együttműködésnek és együttgondolkozásnak is szülőhelye 
lett. Sok török sebesült magyar kórházba került. Sokakon nem 
lehetett már segíteni, különböző magyar városokban temették 
el őket. A holtesteket azonban 1926-ban összegyűjtötték, s a 
Török Köztársaság létrehozta a rákoskeresztúri Török Katonai 
Temetőt. 

Az első világháborús osztrák-magyar és oszmán-török 
katonabarátság olyan emlék, amelyet az utókor nem felejthet 
el: bele kell épülnie a jövő nemzedékek történelmi tudatába. 
Az egykori eseményeket természetesen kutatni kell, minként 
Tosun és Emre Saral tették, s a török--osztrák-magyar katonai 
együttműködésről 2013-ban remek török nyelvű kötetet tettek 
közzé. Ezzel egy érdekes témakörre irányították rá a figyelmet, 
amelyre vonatkozóan azonban még számos alapvető forrás 
porosodik olvasatlanul a világ különböző levéltáraiban.  
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Osztrák-magyar alakulatok a Nagy Háború török 
hadszínterén / Austro-Hungarian Troops at the Turkish Front of 

the Great War

Dr. Tibor BALLA
A bevezetőben kihangsúlyozom, milyen kevéssé ismert a 

történeti irodalomban, hogy kisebb létszámú osztrák-magyar 
alakulatok a Nagy Háború idején az Oszmán Birodalomban is 
harcoltak.

Bemutatom hogyan lépett be Törökország 1914. novem-
ber 12-én a Központi Hatalmak oldalán a háborúba és hol 
alakultak ki területén frontok (Kaukázus, Mezopotámia, Sí-
nai félsziget, Palesztina, Gallipoli-félsziget). Felvázolom az 
első világháború folyamán a török hadszíntéren harcoló 5200 
osztrák-magyar tiszt és katona (közülük mintegy fele magyar) 
tevékenységét, akik 7 tüzérüteghez, különböző műszaki-, 
egészségügyi-, hadtáp-, tehergépkocsi-alakulatokhoz, továb-
bá tüzér-, aknavető-, fényszóró-, géppuskás-, gépkocsi- és 
sí-kiképzést végrehajtó kiképző különítményekhez tartoztak. 
Kiemelem az 1916-18 között a palesztinai fronton a törökök-
kel együtt harcoló magyar tüzérek hősiességét és ismertetem 
fontosabb haditetteiket.

Részletezem, hogyan szereltek fel 1916 közepétől 50 
török tüzérüteget osztrák-magyar lövegekkel és képezték ki 
azok török legénységét.

Végezetül bemutatom, hogyan gyülekeztek az 1918. ok-
tóber 30-án aláírt török-antant mudroszi fegyverszünet után az 
osztrák-magyar alakulatok Konstantinápolyban, majd hogyan 
tértek onnan haza több részletben 1918 őszén és 1919 elején.
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Macaristan’da, “Dünya Savaşı’nın Resimli Kroniği” : ‘A 
Világháború Képes Krónıkája’ ve Türkler (1914-1916) 
/ “The Illustrated Chronicle of the World War” Magazine in 

Hungary and the Turks (1914-1916)

Prof. Dr. Melek ÇOLAK 

Macaristan’da, savaş dönemlerine ait olmak üzere yayımla-
nan ve fotoğraf, resim gibi görsel malzeme ile donatılıp, oku-
yucuyu aydınlatan resimli dergiler, dönemin görsel kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

Kamuoyunun yoğun ilgisini çeken konular, görsel malze-
me ile desteklenip onlara sunulmaktadır. XIX. yüzyıl sonların-
dan XX. yüzyıl başlarına doğru 93 Harbi, Balkan ve I. Dünya 
Savaşı’na giden süreçte güç kazanan Türk-Macar dostluğu ile I. 
Dünya Savaşındaki silah arkadaşlığı, Macar kamuoyunun ilgisi-
ni Türklere ve Osmanlı İmparatorluğuna çevirmesine neden ol-
muş,  buna paralel olarak Macar basını bu süreci ilgi ile izleyerek 
okuyucusunu bilgilendirmeye çalışmıştır. Savaş dönemlerine ait 
olmak üzere yayımlanan resimli dergiler bu ilgiyi yansıtmaktadır. 
93 Harbi sırasında, yayımlanması, sadece doğudaki olaylara bağ-
lı olan ve Képes Néplap adlı ekiyle yayımlanan Háború Krónika 
gibi; I. Dünya Savaşı’nın olaylarını aktarmak için yayımlanan A 
Világ Háború Képes Krónikája (Resimli Dünya Savaşı Kroniği ) 
adlı  haftalık dergi yayımlanmıştır.

1914-1916 yılları yayımlanan ve fiatı 24 Filler olan bu der-
gi, I. Dünya Savaşı’nın olaylarını, gerek resimler ve gerekse ori-



66 100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

jinal fotoğraflarla incelemiştir. Savaşın başlaması, seyri, İtilaf ve 
İttifak Devletlerinin durumu, devletlerarası politika ve onların 
sosyo -ekonomik durumları, savaş teknolojisi, Macarların bakış 
açısıyla tanıtılmıştır.

Macarların Türklerle olan silah arkadaşlığı, savaş dönemin-
de Türklere ve Türk topraklarına yönelik ilgi ve sempatinin art-
masına neden olduğu için, Türkler, Türk askerleri ve Osmanlı 
Devleti ile ilgili haberlere geniş yer vermiştir. Bu yüzden dergi, 
aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin 1914-1916 yıllarındaki du-
rumunu Macarların gözü ile yansıtması açısından önemlidir.

Bu çalışmada görsel anlatımı kullanmada önemli bir kay-
nak teşkil eden ve Budapeşte’de Széchényi Kütüphanesi Gazete 
Arşivi’nde bulunan (Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptára) 
bu dergi tanıtılarak önemi ortaya konulmuş, savaşın seyri bağ-
lamında Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yayımlanan 
haber ve yazılar, Türk- Macar ilişkileri çerçevesinde ortaya konu-
larak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Képes Krónika, Savaş, Türk, Macar, 
Osmanlı, Dergi, Basın.

*** 

In Hungary, illustrated magazines of the war era in Hungary 
embellished with visual materials such as photographs and 
pictures were published to inform the public and they make up 
the visuals sources of the era. 

The issues drawing the attention of the public were 
presented to them after being embellished with visual materials. 
The Turkish-Hungarian relations gaining strength from late 
19th century to early 20th century during the 93 War, Balkan 
War turned into comradeship during World War I and as a 
result, the interest of Hungarian public in Turks and Ottoman 
Empire increased. Thus, Hungarian media closely followed the 
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developments and informed the public about these developments. 
The illustrated magazines published during war era reflect this 
interest. Like Háború Krónika published during 93 War with 
its attachment published only to give information about the 
events taking place in the East, A Világ Háború Képes Krónikája 
(Illustrated Chronicles of World War I) was published to inform the 
public of the events taking place in World War 1. 

This magazine published in 1914-1916 with the price of 24 
Filler presented information supported with pictures and original 
photographs about the events of World War I. The outbreak 
of the war, its progress, the state of Allied and Entente Powers, 
intergovernmental politics and their socio-economic status, war 
technology were described in the magazine from the viewpoint 
of Hungarians. 

As the comradeship between Hungarians and Turks resulted 
in increasing interest and sympathy in Turks and Turkish lands, 
wide coverage was given to the news about Turks, Turkish 
soldiers, and Ottoman state. Hence, the magazine is of great 
importance in terms of showing the state of Ottoman State in 
1914-1916. 

In the present study, this magazine which is an importance 
resource making use of  illustrations and found in Newspaper 
Archive of Budapest  Széchényi Library ( Országos Széchényi 
Könyvtár Hírlaptára) is introduced and its importance is 
explained. In this regard, news and articles written about Turks 
and Ottoman Empire were evaluated to in relation to Turkish-
Hungarian relations. 

Key Words:  Képes Krónika, War,Turk, Hungarian, 
Ottoman, Magazine, Press 
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“Sözlü Tarih Yöntemi ile I. Dünya Savaşı’nda Fransızların 
Kıbrıs Adasına Ermenileri Sevk Etmesine Bir Bakış” / An 
Outlook on the Armenians Sent to Cyprus by the French in the 

course of the WW1 with the Oral History Method

Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan  Ermeniler, Türk hal-
kıyla genelde önemli bir sorun yaşamadan uyum içinde olmuş, 
“Millet-i Sadıka” (sadık vatandaş) diye nitelendirilmiştir. Diğer 
azınlıklar gibi, dini inançlarını, gelenek ve göreneklerini sürdür-
müşlerdir. Osmanlı Devletinin sağladığı imkânlarla, ticaret ve 
zanaatla uğraşarak zengin olmuşlar ve İmparatorluk içinde mutlu 
bir azınlık olarak yaşamışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başlayınca dışarıdan iç 
işlerine müdahaleler de başlamıştır. İmparatorluk, sınır nokta-
lardaki azınlıklardan başlanılarak, Fransız İhtilali’nin de etkisi ile 
küçülmeye başlamıştır.

Avrupa’nın büyük Devletleri, Türklerin Doğu Avrupa’dan, 
Balkanlardan, İstanbul’dan ve Kutsal Topraklardan atılmasını is-
tiyorlardı. Her fırsatta Osmanlı Devletine müdahale edebilmek 
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için bahaneler yaratıyorlardı.

Ermeni Sorunu, 1877-1878 Osmanlı –Rus Savaşından son-
ra İmzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları’nda yer alarak 
Uluslararası bir sorun haline getirildi. Bu Antlaşmalarla Osmanlı 
Devleti içinde yaşayan Hristiyanların yaşam koşullarının iyileş-
tirilmesi ve bunun batılı ülkelerce denetlenmesi gibi maddelerle 
Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmaya başladılar.

Emperyalist Devletler, Osmanlı devleti sınırları içinde açtık-
ları konsolosluklar, kurdurdukları komiteler ve kendi ülkelerine 
götürerek eğittiği Ermeni gençleri ile Devlete karşı isyan hareket-
lerini başlattılar.

İsyanlar, I.Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında doruğa ulaş-
tı. Ermeniler, Doğu da Ruslarla, diğer yerlerde İngilizler ve Fran-
sa ile büyük güç oluşturdular. Ermeni Devleti kurdurmak hayali 
ile bu insanları maşa olarak kullandılar. Önce Mısırda daha son-
ra Çukurova bölgesinde Fransız üniforması giydirilerek Türklere 
karşı kullandılar.

Bildirinin amacı, Doğu Lejyonu adı altında oluşturularak, 
Çukurova ve Güney Anadolu Bölgesinde kendi amaçları doğ-
rultusunda Kıbrıs adasında kamplara alınarak askeri eğitim yap-
tırılan Ermenilerin incelenmesidir. Ancak günümüzde tespit 
edebildiğim Güney Kıbrıs’ta  ve Kuzey Kıbrıs’ta o günleri yaşa-
yan kişilerin hayatta olan çocukları ile görüşülmüş  ve konu ile 
bilgileri sesli ve görüntülü kayıt olarak alınmış, bazı imla düzelt-
meleri dışında müdahale edilmeden bu çalışma içinde  olanaklar 
ölçüsünde sunulmaya çalışılmıştır. 

*** 

During the Ottoman times, the Armenians confronted n 
problems whatsoever when they were living alongside the Turkish 
people, and furthermore they were labeled as “loyal citizens.”  



71100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

Similar to the other minorities, they had no problems practicing 
their own religion, traditions and rituals. With the opportunities 
granted to them by the Ottoman Empire, they did trade and 
practiced art and thus became rich. Hence they lived as a content 
minority within the Empire.

When the Ottoman Empire began to decline, there were 
lots of foreign intervention in domestic affairs. The Empire, 
starting with the minorities in the remotest corners of the 
Ottoman territory, began to downsize with the impact of the 
French Revolution. 

The major European powers wanted Turks to be driven 
away from Europe, the Balkans, Istanbul and the Holy Land. 
They were creating all kinds of excuses so as to find a way to 
carry out an operation against the Ottoman Empire. 

It was only after the Berlin and San Stefano Treaties that 
were signed following the Russian-Turco War of 1877-1878 that 
the Armenian Question began to be pronounced and was claimed 
to be an international problem. Based on these treaties the they 
wanted the conditions of the minorities living on Ottoman 
territories be improved and that this was to be monitored closely 
by them. This meant interfering in the domestic affairs of the 
Ottoman Empire.  

The Imperial Powers through the embassies and consular 
sections they opened, and the committees they formed as well as 
the Armenian youth they took to their t home countries to train, 
started revolts against the Ottoman Empire. 

These revolts reached a peak point before and during World 
War One. The Armenians joined forces with the Russians in the 
east and with the British and French in other regions, and hence 
became a very strong. Actually they used these Armenians to 
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establish an Armenian State.  These Armenians were dressed as 
French soldiers to be used against the Turks first in Egypt and 
then in the Cukurova region.   

The main aim of this paper is to analyze the Armenians 
--known as the eastern Legion-- trained in military camps on the 
Island of Cyprus. There have been studies carried out to analyze 
this situation. I have tried to contact the grandchildren of these 
Armenians to obtain their views and opinions on this situation. 
This paper shall present the findings of these interviews. In this 
study the children of those people who lived through those times 
both in North and South Cyprus were contacted  and their 
accounts were recorded and transcribed. The original language 
used by the interviewees while telling their stories was kept as 
is. 
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Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeni Emval-i Metrukesine 
İlişkin Alınan Önlemler ve Uygulamalar / The Precautions 

Taken for the Left Properties of the Armenians and its 
Implementation

Prof. Dr. Kemal ARI

Ermeni göçü, Birinci Dünya Savaşı’ndaki en önemli olay-
lardan biridir. Osmanlı Devleti 1915 yılında aldığı bir karar ile 
Ermenilerin bir kısmını başka yörelere zorunlu olarak göç ettir-
miştir. “Tehcir” denilen bu olayda göçe ne kadar Ermeni’nin zor-
landığı bilinmiyor. Ancak bu kişilerden önemli oranda taşınmaz 
mal kaldı. Tarla, bağ, bahçe, ev ve diğer taşınmaz mallar ve taşınır 
nitelikli mal geride kalmıştır. Bu mallarla ilgili hükümet değişik 
kararlar aldı. Kurulan “Emval-i Metruke Komisyonu” aracılığıy-
la bu mallar resmi belgelere kaydedildi. Buğday ve diğer tarım 
ürünleri gibi taşınabilir mallar, komisyonlar aracılığıyla açık ar-
tırma yöntemi ile satıldı. Taşınmaz malların ise önce satışlarına 
yasak getirildi. Sonradan da bu malların para ederi belirlenerek, 
sahipleri adına kayıtlara geçirildi. Gerekli görülen taşınmazlar da 
hükümetin uygun gördüğü işlerde kullanılmak üzere resmi ku-
rumlara devredildi.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Tehciri, Göç, Ermeni Malları, 
Taşınmaz Mallar, Emval-İ Metruke 

***
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Armenian Migration is one of the most important events in 
the First World War. A decision taken by the Ottoman Empire 
in 1915, a portion of Armenians were deported necessarily to 
other regions. In this event called “Emigration” it is not known 
how many Armenians were forced to migration. However, 
significant property were left by these people. Fields, vineyards, 
gardens, houses and other qualified immovable properties left 
behind. The government took different decisions about these 
properties. These properties were recorded to official documents 
via established “Derelict Properties Commission”. Movable 
properties such as wheat and other agricultural products were 
sold with auction method by commissions. Ban was brought 
to immovable products first. Afterwards imputed cost of these 
properties were determined and registered in the name of owners. 
Required immovables were transfered to official institutions for 
use of appropriate activity considered by the government.

Keywords: Armenian Emigration, Migration, Armenian 
Properties, Immovable Properties, Derelict Properties
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Trianon Barış Antlaşması Sonrasında Macar Ekalliyetler 
Sorunu / The Question of Hungarian Minorities following the 

Trianon Treaty 

Yrd. Doç. Dr. Yücel NAMAL

I. Dünya Savaşı sonrasında Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu yıkılmış ve yeni birçok devlet kurulmuştur. Bu devletler-
den biri de Trianon Barış Antlaşması ile kurulan Macaristan’dır. 
Savaş sırasında yayınlanan Wilson prensiplerine göre sınırlar, 
milliyetler esasına göre belirlenecekti. Ancak İtilaf Devletleri 
savaş sonrasında imzalanan Trianon Barış Antlaşmasında bunu 
dikkate almayarak Macaristan topraklarının üçte ikisi ve nüfu-
sunun beşte üçünü paylaştırdı. Bu durum Trianon Antlaşması 
sonrasında Macaristan sınırları dışında büyük bir Macar nüfusu-
nun kalmasına neden oldu. Macar ekalliyetlerin kaldığı Çekos-
lovakya, Romanya, Yugoslavya ve Avusturya ile 1919’da azınlık 
antlaşmaları imzalandı. Antlaşma imzalanmasına rağmen bun-
lara muhalif uygulamalar devam etti. Buna örnek olarak Macar 
azınlıklara kendi dillerinde eğitim kısıtlamaları getirilmesi göste-
rilebilir. Bu durum zaman zaman Macaristan ile Macar azınlıkla-
rın bulunduğu ülkeler arasında diplomatik sorunlar yaşanmasına 
neden oldu. Bu nedenle Macaristan savaş sonrasında ekalliyetle-
rin konumunu düzeltmek ve Trianon Barış Antlaşmasının şart-
larını revize etmek amacıyla iki savaş arası dönemde revizyonist 
politika izledi. Bu bildiride Macaristan’ın sınırları dışında kalan 
Macar ekalliyetlerin yaşadıkları devletle ilişkileri ve bu devletle-
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rin Macaristan’la ilişkilerinin doğurduğu sonuçlar ortaya konul-
maya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Trianon Barış Antlaş-
ması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Macaristan, Macar 
Ekalliyetler.

***

Austrian-Hungarian Empire destroyed and many States 
established after the World War I. One of those States is Hungary, 
established through Peace Treaty of Trianon. Wilson principles, 
published during the War, would determine the borders based 
on the nationalities. Allied Powers did not, however, regard it 
in the Peace Treaty of Trianon concluded after the war, and two 
third of the Hungarian territory and three fifth of its population 
divided. This case led to that majority of Hungarian population 
stayed out of Hungarian borders after the Trianon. Even though 
the minority treaties were concluded with Czechoslovakia, 
Romania, Yugoslavia and Austria where the Hungarian 
minorities lived, the applications were contrary to them. The 
example of this is to restrict the Hungarian minorities to provide 
the education in their own language. This caused occasionally 
to arise the diplomatic problems between Hungary and the 
countries where the Hungarian minorities lived. Thus, Hungary 
followed a revisionist policy during the period between two wars 
in order to improve the position of Hungarian minorities and to 
revise the terms of Treaty of Trianon after the war. In this paper, 
it is tried to explain the relations of Hungarian minorities out 
of Hungarian borders with the State where they lived and the 
results occurred from the relations of such States with Hungary.

Key Words: World War I, Peace Treaty of Trianon, Austrian-
Hungarian Empire, Hungary, Hungarian Minorities
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I.Dünya Savaşı Sırasında Sırbistan’dan Osmanlı Devleti’ne 
Göçler ve Tabiiyet Sorunu / Migration from Serbia to Turkey 

in the WW1 and the Question of Citizenship

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN

Kosova, Makedonya ve Sancak’ı 1912 yılından itibaren elin-
de tutan Sırbistan, Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle buralar-
da çeşitli uygulamalara girişmiştir. Sırp olmayanlara ve özellikle 
Müslümanlara karşı olan bu uygulamalar; keyfî cezalandırma-
lar, dinî baskılar, camilerin tahrip edilmesi, angarya yüklemek, 
emlâka el koymak şeklinde cereyan etmiştir. Sırbistan tüm bu 
uygulamalarında Müslümanlara hayatı çekilmez hale getirmeyi 
ve onları göçe zorlayarak topraklarını homojenleştirmeyi amaç-
lamıştır. 14 Mart 1914’te Sırbistan ve Osmanlı Devleti arasında 
İstanbul’da bir barış antlaşması imzalanmıştır. Her ne kadar bu 
barış antlaşmasıyla Sırbistan’daki Müslümanların hakları koruma 
altına alınmış olsa da, 28 Temmuz 1914’te I. Dünya Savaşı’nın 
çıkmasıyla iki devlet arasındaki ilişkiler kesilmiş ve antlaşma fesh 
olmuştur. Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914’te savaşa girmiş ve 
dolayısıyla Sırbistan ve Osmanlı Devleti iki zıt kampta yer almış-
tır. Bu durum üzerine Sırbistan, topraklarındaki Müslümanlara 
karşı daha da sert uygulamalarda bulunmaya başlamıştır. An-
garya yüklemek, askere almak ve küçük bir suçtan dahi kurşuna 
dizmek bu uygulamalardandı. İçinde bulundukları bu hale daya-
namayan Müslümanlar, çareyi Osmanlı Devleti’ne göç etmekte 
bulurken, bu sefer de bir diğer sorun olan tabiiyet meselesi ortaya 
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çıkmıştır. Osmanlı Devleti bu konuda bir talimatname yayınla-
yarak mevcut karışıklığı gidermiştir.

Çalışmamızda, I. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Müs-
lümanların Sırbistan’dan göç sebepleri, Sırbistan’ın Osmanlı 
bakiyesi olarak gördüğü Müslümanlara yönelik uygulamaları ve 
göçlerin nerelerden yapıldığı sayısal verilerle desteklenerek, Os-
manlı arşiv belgeleri ışığında aydınlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Sır-
bistan, Göç, Tabiiyet

*** 

Serbia, having Kosovo, Macedonia and Sandžak since 1912, 
attempted various practices there upon the end of Balkan War. 
These practices, which were against non-Serbs and especially 
against Muslims, occurred as arbitrary punishments, religious 
pressures, vandalization of the mosques, forcing drudgery labor 
and seizing properties. With all these practices, Serbia aimed 
to make life for the Muslims unbearable and to homogenize its 
lands by forcing them to migration. A peace treaty was signed 
between Serbia and Ottoman Empire in 14 March 1914 in 
Istanbul. Though the rights of the Muslims in Serbia were taken 
under protection with this treaty, the relationship between the 
two states came to a halt with the outbreak of the 1st World War 
in 28 July 1914, and the treaty was cancelled. Ottoman Empire 
entered the war in 11 November 1914 and therefore Serbia 
and Ottoman Empire were in two opposite sides. Upon this, 
Serbia started to apply much tougher practices against Muslims. 
Forcing drudgery labor, enlisting in the army and executing by 
shooting even for petty crimes were among these practices. While 
Muslims, who could not bear the situation they were in, found 
the solution in migrating to Ottoman Empire, another problem 
this time was the nationality problem. Ottoman Empire resolved 
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the current confusion by issuing an ordinance.

In our study it will be tried to explain the reasons why 
the Muslims migrated before and during the World War I, the 
practices that Serbia applied towards Muslims, whom it saw as 
Ottoman residents and from where the migrations took place, 
by supporting them with numeric data and under the light of 
documents from the Ottoman archive. 

Key Words: First World War, Ottoman Empire, Serbia, 
Migration, Nationality
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03 KASIM / NOVEMBER 2014, PAZARTESİ / MONDAY

SALON III / HALL III

III. OTURUM / SESSION III

Saraybosna Olayı ve Birinci Dünya Savaşı’nın Başlamasının 
Gürcü Basınına Yansımaları (Haziran – Aralık 1914)  / 

The Reflections of the the Sarajevo Affair and the Outbreak of the 
WW1 to the Georgian Press (June-December 1914)

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

Rus Devrimi öncesi Gürcü gazetecileri Avrupa’nın siyasi 
sahnesinde cereyan eden gelişmelerle oldukça fazla ilgilenmişler-
dir.

Haftalık dergilerde “Teatri Da Tskhovreba”, “Klde”, 
“Matrakhi” ve “Sakhalkho Purtseli” gazetesinde Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlamasına neden olan siyasi ve psikolojik sebeplere 
ve ilk askeri hareketlere gerekli dikkat çekilmiştir.

Dönemin Gürcü basınında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nda mevcut olan siyasi durumdan ve çeşit-
li milletler arasındaki siyasi ilişkilerden bahsedilmiştir. Basına 
göre 1870 ‘li yıllardan itibaren Prusya, kendi siyasetini bütün 
Almanya’yı bir bütün olarak kurmak için yönetmiştir. Bundan 
dolayı Avrupa’nın diğer ülkeleri güçlü Almanya’ya karşı çıkmak 
için gerekli gayretlerde bulunmuşlardır. Almanya’nın gerek kara-
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da gerekse denizde güçlenmesi Avrupa için her zaman bir tehlike 
oluşturuyordu, çünkü kendi hegemonyasını kurmak niyetin-
deydi. Çok gelişmiş Almanya, diğer ülkeleri ezmezse de başka-
ların tepkisinden kendisini çok kolay savunabilirdi. Bütün Av-
rupa için Almanya’nın veya Almanya için Avrupa’nın ne kadar 
tehlikeli olduğu mevcut durumdan belli oluyordu. Öte yandan 
eğer Fransız-Rus birliği ortak düşmanın aralarında sıkıştırmasını 
sağlamışsa da, İngiltere bağımsız siyasetle de uğraşabilirdi. İngil-
tere ilk başta aynen davranıyordu. Ancak, Belçika’nın tarafsızlı-
ğı bozulduktan sonra İngiltere tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. 
Belçika’nın tarafsızlığının bozulması İngiltere’nin menfaatlerine 
iki yönden yansıyordu. Birincisi, uluslararası antlaşmanın bozul-
ması diğer antlaşmaların bozulmasına neden olabilirdi ve ikinci-
si, Belçika’nın işgaliyle Almanya’nın sınırları ve hareket mesafesi 
İngiltere’ye oldukça yaklaşıyordu.

Gürcü gazetecileri tarafından Saraybosna olay üzerine ol-
dukça fazla durulmuş ve veliaht Franz Ferdinand tarafından yü-
rütülen siyaset İmparator Franz Joseph’in diplomatik tecrübeleri 
ile barışçı davranışlarıyla kıyaslandırılmıştır.

Dönemin Gürcü basınında Birinci Dünya Savaşı sırasında 
milliyetçi hareketlerin ön plana çıkmasına oldukça dikkat çekil-
miştir. Gazetecilere göre bu savaş milli düşüncelerini daha da pe-
kiştirmiş ve tavlamıştır.

Yukarıda anılan basın organlarında Birinci Dünya Savaşına 
sebep olan bütün olayların derin analizi yapılmış, mevcut haber-
lerde savaşın başlamasının başka bir nedeni olarak küçük dev-
letlerin bağımsızlığa yönelik yaptıkları davranışlar gösterilmiştir. 
Gürcü basın organları bu konuda anılan devletlere destek ver-
mektedirler.

Bu bildirinin esas amacı Haziran – Aralık 1914 yılında mey-
dana gelen ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına alamet olan 
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ilk siyasi kampanyaların nitelendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Gürcü Basını, Teatri Da Tskhovreba, 
Klde, Matrakhi, Sakhalkho Purtseli.

*** 

Before the Soviet Revolution, Georgian newpapers were 
much interested in developments happening in European 
political arena.

In weekly magazines “Teatri Da Tskhovreba”, “Klde”, 
“Matrakhi” and “Sakhalkho Purtseli” newspaper, much attention 
was paid to political and psychological reasons leading to the war 
as well as first military movements.

In the Georgian press of the period, the present political 
situation in the Austria-Hungary Empire and political relationship 
among many nations were discussed in detail. According to the 
press, from 1870 onward, Prussia designed its policy to establish 
a United Germany. Therefore, the other European states 
made many efforts to stand against a powerful Germany. The 
strengtening of Germany both on land and seas was a serious 
threat for Europa, for it intended to establish its own hegemony. 
Even if it didn’t crush other states, it could easily defend itself 
against the reactions of others. From the present situation, it 
was obvious that Germany was a great threat for Europa just as 
Europa was for Germany. On the other hand, French-Russian 
cooperation was able to surround their common enemy, Britain 
could also make its way through independent politics. What 
Britain followed then, was that policy. However, following the 
break down of Belgium’s neutrality, Britain was also under a big 
threat. That new case was reflected upon Britain’s interests in 
two ways. First, the invalididty of the international agreement 
could lead to the invalididty of other agreements, and second, 
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in case of Belgium’s invasion, Germany’s borders and ability to 
move would come extremely easy and close to Britain.

Much attention was given to Sarajevo issue by Georgian 
newspapers, and the policy followed by heir Franz Ferdinand 
was compared to emperor Franz Joseph’s diplomatic experience 
and peaceful acts.

In the Georgian press of the period, much coverage was 
allocated to the emergence of nationalist movements during 
World War I. According to journalists, the war prepared and 
strengthened national ideas and sentiments. 

In the above mentioned press organs, a deep analysis of all 
the reasons leading to the War was made, and it was determined 
that another reason for the war was the intent and movements of 
smaller states for their independence. Gerogian press supported 
the movements of such states so that they could become 
independent.

The main aim of this presentation is to specify and analyse 
the first political campaigns made in June-December, 1914, 
which ended in World War I

Key Words: Georgian Press, Teatri Da Tskhovreba, Klde, 
Matrakhi, Sakhalkho Purtseli.
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Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcında Türk Basınının 
Yaklaşımı ve Haber Değerlendirme Biçimleri / The Approach 

of the Ottoman Press an the Beginning of the WW1 and their 
Style of News-Assessment

Dr. Hilmi BENGİ

Özellikle Meşrutiyetin ilanından sonra çeşitli güçlüklere ve 
engellemelere rağmen Osmanlı Devleti’nde basının bir etki gücü 
olarak ortaya çıktığı görülür. Birinci Dünya Savaşı döneminde 
meydana gelen gelişmeler Tercüman-ı Hakikat, İkdam, Sabah, 
Tanin ve Tasvir-i Efkar gibi dönemin etkili gazeteleri tarafından 
gecikmeli de olsa Türk kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Osmanlı basını Birinci Dünya Savaşının başlangıcına sebep 
olarak kabul edilen Avusturya veliahtı Ferdinand’ın Saraybosna’da 
öldürülmesi olayının ardından meydana gelebilecek gelişmele-
ri sezmiş ve bunun yol açabileceği vahim gelişmeleri büyük bir 
öngörü ile kamuoyuna yansıtmıştır. İlkin bu gelişmenin Üçün-
cü Balkan Savaşı’na yol açabileceği değerlendirmeleri yapılırken, 
olayın ardından patlayan savaş, balkanları aşan bir hüviyete bü-
rününce Türk basınında “Avrupa Savaşı” olarak nitelenmiş, sava-
şın küresel bir boyut kazanması üzerine “Harbi Umumi” deyimi 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Savaşla ilgili haberleri batı kaynaklarından aktaran Türk ba-
sını, başlangıçta objektif bir bakış açısıyla gelişmeleri yansıtmaya 
çalışırken, özellikle o dönemde etkin olan Fransız Havas ajansın-
dan yararlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile bir-
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likte Türk basınının savaşı yansıtış biçimi değişmiş, Alman yan-
lısı bir bakış açısı egemen olmuş, iktidara yakın olan gazetelerde 
Almanya’nın muharebelerde elde ettiği başarılar zafer olarak 
değerlendirilmiştir. Bu dönemde Türk basınının haber kaynağı 
artık Havas’tan çok Alman Wolff ajansıdır. Bir milli ajansı olma-
dığı için Osmanlı döneminde Türk basını dış haberleri yabancı 
ajanslardan takip etmek durumundadır.

Basının haberleri yansıtış biçiminde Ağustos 1914’ten itiba-
ren getirilen askeri sansürün de etkisi vardır. Bu yüzden dönem 
basınında Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşına giriş sürecine 
ilişkin tartışmalar yoktur. Gelişmeler haber olarak yansıtılmaya 
çalışılmıştır. 

Osmanlı Devletinin savaşa girmesinden sonra cephelerden 
haberler, ağırlıklı olarak Osmanlı Hükümetince yayınlanan savaş 
bildirilerine dayanmaktadır. Türk basını Çanakkale savaşlarında 
daha etkili bir gazetecilik yapmış, savaşı yerinden izlemek üzere 
gazeteciler Çanakkale’ye gitmişlerdir. 

“Birinci Dünya Savaşın’ın Başlangıcında Türk Basınının 
Yaklaşımı ve Haber Değerlendirme Biçimleri” başlıklı bu bildi-
ride Türk basınının Birinci Dünya Savaşı’na gidilen ortamda ve 
savaş sırasındaki yayınlarında izledikleri tutum, haberleri değer-
lendirme ve yansıtma biçimleri ele alınmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının başlangıç dönemi ile sınırlanan ça-
lışmada, dönemin basın organları olan Ahenk, İkdam, Sabah, 
Tanin, Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinin derle-
nebilen yayınlarından yararlanılmıştır.

***

At Ottoman Empire, press is seen to occur as an impact force 
although various preventions and difficulties especially after the 
proclamation of constitutionalism. Developments which were 
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happen at the period of World War have been trying to reflect 
by era’s effective newspapers Iike Tercüman-ı Hakikat, İkdam, 
Sabah, Tanin and Tasvir-I Efkar even if it was delayed.

The press of Ottoman Empire was intuit the developments that 
could be occur after the Ferdinand’s homicide who was crown 
prince of Austria and they reflected desperate situations which 
could cause this to public opinion with a big perspective.

Firstly, while this situation evaluated was leading to third war of 
Balkan Peninsula, the war that occurred after the incident was 
described as a War of Europe by Turkish media when it exceeded 
Balkans and after this war’s globalization, they concentrate on 
the idiom which is “Harbi Umumi’’.

Turkish media that transferred the news about the war from west 
sources when they trying to reflect developments with objective 
point of view, they utilized from French agency of Havas which 
is effective in that era. With the entrance of Ottoman Empire 
to the war Turkish media changed the way of reflecting the war 
and they had a German sided point of view.  Germany’s success 
at wars was evaluated as a victory by government sided newspa-
pers. In this period, Turkish media’s source of news was German 
Wolff Agency instead of Havas. Turkish media had to follow 
the news from foreign agencies because they did not have a civil 
agency.

Media’s way of represented the news has effected by military 
censorship that had determinant since 1914. Therefore, there 
were no arguments which was related to Ottoman Empire’s pro-
cess of entrance the World War I.  The processes was tried to 
reflect as news.  

Front’s news was based on war pronouncements which was is-
sued by the Ottoman government after the Ottoman Empire’s 
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entrance the World War I. Turkish media did more effective jo-
urnalism at Wars of Çanakkale and journalists went to Çanakka-
le to watch the war. 

In this pronouncement which the name is ‘’Birinci Dünya Sava-
şının Başlangıcında Türk Basınının Yaklaşımı ve Haber Değer-
lendirme Biçimleri’’ Turkish Media’s methods which is about 
World War I, during the World War I  their attitude and also 
their evaluation and reflection methods discussed. 

Besides, this pronouncement was limited with initial term and 
benefit from newspapers’ papers that compilation which is 
Ahenk, İkdam, Sabah, Tanin, Tasvir-I Efkar, Tercüman-ı Ha-
kikat.
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I. Dünya Savaşı, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan Ko-
nusunun Türkistan Basınındaki Yansımaları / The Reflection 
of the Ottoman and Austria-Hungary on the Press in Turkistan

Doç. Dr. Tahir KAHHAR 

Giriş: I. Dünya Savaşı cephelerinde Osmanlı saltanatı ve 
Avusturya-Macaristan devleti ordularının durumu konusu Tür-
kistan basınında güne gün yansıtılmıştır. Bildiri esasen Çarlık 
hükümetinin resmi neşri olan Türkistan Vilayetinin Gazeti`nin 
1914-1916 y. ve Uluğ Türkistan  Gazetesinin 1917-1918 y.  
sayılarına dayanılarak hazırlanacaktır. Arap alfabesinde, eski 
Özbekçe`de yayınlanan bu gazeteler Nevai adındaki Özbekistan 
Devlet Milli Kütüphanesi`nin Nadir Fonu`nda bulunmaktadır. 
Konu bu nadir neşirlere dayalı olarak ilk defe ele alınmaktadır 
ve bu bakımdan hazırlanan bildirimiz  sempozyuma ayrıca renk 
katabilir, diye düşünmekteyiz.

Gelişme, iki yönde olacaktır. 1- Savaş ve Osmanlı orduları 
konusu Kafkaz cephesine bağlı haberler ve makalelere dayalı ola-
rak tehlil edilecek. 2- Savaş ve Avusturya-Macaristan ordusuyla 
ilgili yayınlanan yazılar, özellikle Ruslara esir olanlar konusu ele 
alınacaktır.                                                                                                                                    

Türkiye`de savaş hazırlığı (TVG, № 65, 21.VIII, 1914 
), Dardanel meselesi ve savaşlar (№ 65 ve s.) Almanya`nın 
Boğazlar`daki hakimiyeti, Almanya`nın Türkiye`ye yardımı, 
(№78-82) Türkiye`nin Rusya`ya savaş açtığı, ordusunun 500 
bin olduğu (№83 ve s.), ‘‘Türkiye`de Savaş’’ makalesinde 201 
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nefer ilk Türk esirlerinin Yekaterinaslav`a getirilmesi (№87), 
Sarıkamış savaşında Ruslar’ın Türkler`in 8.alayını esir aldığı, 
‘‘Türk Esirleri’’ başlıklı onlarca haber ve makaleler (№ 1-9 
1915.y), Türk esirlerinin neler söyledikleri, olaylar ve fikir-
ler, İstanbul`daki kritik durum, açlık, Enver Paşa, Sultan Ab-
dulhamid Han, bir çok devlet adamları ile ilgili türlü yazılar, 
Türkiye`nin sulh isteği (№,29, 19.IV, 1915), Çanakkale sava-
şında 1 Eylül 1915`e kadar İngiltere`nin subaylarından 1130 
ölü, 237 yaralı, 373 kayp olduğu, eskerinden 16474 ölü, 59257 
yaralı, 8721 kayıp olduğu (№78) ayrıca tetkik edilecektir.                                          

Kafkaz cephesı, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Rize, 
Trabzon`un Türkler`den alınması, Ermeni meselesi ile il-
gili yazılar da ele alınacaktır. Bu şehirlerin Türk ordusu ta-
rafından geri alınması konusundaki yazılar ise Taşkent`te 
yayınlanan Uluğ Türkistan, Türk Sözi ve b. gazetelere daya-
nılarak tehlil edilecektir. M., ‘‘Sevastopol`da Türk Bayrağı’’ 
haberinde Türkler`in ‘Sultan Selim’’, ‘‘Hamidiye’’ gemileri-
nin Sevastopol`a girdiği (Türk Sözi, 13.VI. 1918), ‘‘Türkler 
Trabzon`da’’, ‘‘Trabzon`un Geri Alınması’’ (№73-74, 1918) 
ve s. yazılar vasıtasında açıklanacaktır.

Ruslar`ın savaş başlandığından beri Almanya`dan 73, 
Avusturya-Macaristan`dan 13 harb gemisi ganimet aldığı 
(№75, 25.IX. 1914), ‘‘Esirler Kiyev`de’’  (№ 71, 1914 y. 11.X. 
) haberinde Avusturya-Macaristan  ordusundan esir alınan 60 
bin eskerin Kiyev`den trenlere alınarak Rusya içerisine dağı-
tıldığı, ‘‘Büyük Kayb’’ makalesinde üç ay içinde Avusturya-
Macaristan`ın  900.000 askeri öldürüldüğü (№ 91), son beş 
ay içinde Lvov`dan 1717 subay, 94851 asker, Minsk`den 175 
subay, 6287 asker esirler geçtiği (№ 1, 1915 y), Peremişel 
alındığından sonra her gün on binlerçe esirlerin Kiyev`e ge-
tirildiği, onların çok berbat durumda olduğu ve çoğu açlıktan, 
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çaresizlikten isteyerek esir olduğu (№ 25, 1915), ‘‘Avusturya-
Macaristan Sulh İstemekte’’ makalesinde  tarafsız devletlerin 
sulh için araçılık yapması gerekliği (№ 28, 16.IV.1915) an-
latılmıştır. Bildiride bu ve bu gibi başka yazılar geniş tarzda 
anlatılacaktır. Özellikle esirler konusuna ayrıca dikket çekile-
cektir.                                                                                                                                        

Sonuç olarak I.Dünya savaşının devletler ve milletlere, 
genellikle Türk ve İslam alemine çok felaket getirdiği, bugün-
de savaşın insaniyete, medeniyete zararı açıklanacak, tarihten 
ders alınarak uluslararası ilişkiler kurulması, barış için müca-
dele verilmesi lazımlığı vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan Vilayetinin Gazeti, Ulu 
Türkistan, Savaş, Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Kafkaz 
Cephesi, Esirler    

***

Introduction. I. World War front in the reign of the 
Ottoman and Austro-Hungarian state, the army, the position 
of the Turkestan, which is fed per day is reflected. Statement 
essentially of the Tsarist government, the official publication 
of the province of Turkestan gazeti (Newspaper Turkestanski 
province) the 1914-1916, and y. Ulug Turkestan (Great 
Turkestan)   newspaper from 1917 to 1918 y., on the basis of 
the number of will be prepared. Arabic alphabet in old Uzbek 
published in the newspapers this Navoi Uzbekistan in the 
name of the State in the National library’s Rare Fund. 

The subject of this rare species on the basis of the first 
to define discussed and prepared in this regard, we notice the 
symposium also can add color, we believe. Development will 
be in two directions. The first world war    Ottoman army 
and the Caucasian subject cephesil connected to the news and 
articles based on tehlil to be. 2. War and the Austro-Hungarian 
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army and the related published articles, especially those of the 
Russians captured will be discussed. 

Turkey in preparation for war (TVG, № 65, 21.VIII, 1914 
), Dardanel matter of war and (№ 65.) Germany, The Straits 
dominance, germany’s assistance to Turkey, (№78-82) Turkey 
declared war on Russia, and that the army is 500 thousand 
(№83 and p.), ‘The War in turkey,’ in the article 201 of the first 
Turkish soldier prisoners of Yekaterinaslav be brought (№87), 
in the battle of Sarikamis of the turks, the Russians 8.alayini 
held captive, ‘Turkish Prisoners titled’ news and dozens of 
articles (№ 1-9 1915.y), Turkish prisoner of what they say, 
events, and ideas in Istanbul, kritiik situation, hunger, Enver 
Pasha, Sultan Abdulhamid Han, a statesman with a kind of 
writing, the state of peace in Turkey (№,29, 19.IV, 1915), 
the Canakkal in the battle of 1 September 1915, officers of 
England, 1130 dead, 237 wounded, 373 unknown soldiers 
propwcia, esker from 16474 dead, 59257 injured, 8721 missing 
(№78) also audit will be.

The Caucasian front, Erzirum, Erzincan, Bitlis, Rize, 
Trabzon, taken from the Turks, the Armenian issue, the articles 
is costly and it will be discussed. These cities be taken back 
by the Turkish army on the article is published in Tashkent 
Ulug Turkestan (Great Turkestan), Turkish Sozi (Turky 
words)  newspaper  and b. on the basis of the papers tehlil 
will be. M., ‘sevastopol Turkish flag in the’ news of the Turks 
‘Sultan Selim’, ‘Hamidiye’ ship of Sevastopol enter (Turkish 
Sozi, 13.VI. 1918), ‘the Turks in Trabzon’, ‘Trabzon be Taken 
Back’ (№73-74, 1918), and the writings of s. means will be 
disclosed.

The russians in the war, since 73 from Germany, Austria-
Hungary 13 war booty ship (№75, 25.IX. 1914), ‘Prisoners in 
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Kyiv’ (№ 71, 1914 y. 11.X. ) news in the Austro-Hungarian 
army captured 60 thousand esker from Kiev by taking trains in 
Russia deployed, ‘Big Loss’ article within three months of the 
Austria-Hungary of 900,000 soldiers were killed (№ 91), in 
the last five months, from Lvov, 1717 officer, 94851, soldier, 
Minsk 175 officer, 6287 soldier, a prisoner of the past (№ 1, 
1915 y), Peremisel received every day after tens of thousands 
of prisoners of Kyiv, which was their lot is a mess, and most 
of the hunger, the desperation willingly captive (№ 25, 1915), 
‘Austria-Hungary Wants Peace’ in the article neutral states 
magistrate for the mediation requirement (№ 28, 16.IV.1915) 
explained in a Statement.. this is like this and other articles 
described in spacious style.

Especially for the prisoners will be taken more than once. 
As a result of the first World war, states and nations, it is 
usually very Turkish and Islamic world brought disaster, in 
the present war with humanity, the loss of civilization to be 
announced, taken from the lessons of history the establishment 
of international relations, the struggle for peace, giving the 
potty will be highlighted. 

Key Words : The province of Turkestan Gazette, the 
Great World War, the Ottoman empire, Austria-Hungary, the 
Caucasian front, the prisoners 
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Türk Basınında Galiçya Cephesi / The Galician Front on 
Turkish Press

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının hemen ardın-
dan Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1. ve 4. ordularıyla 
Polonya’ya taarruz etmiştir. Avusturya Rusların bölgeye kuvvet 
yığmalarına imkan vermek istemiyordu. Bu yüzden yıldırım ha-
rekatı yapmayı planlamıştı. Almanya’nın da taarruza destek vere-
ceği umuluyordu. Ancak beklenen olmadı. Avusturya Polonya’ya 
tek başına girmek zorunda kaldı. Beklendiği gibi Galiçya’da 
Avusturya Macaristan orduları Ruslar tarafından karşılandı. 
Viktor Dankl komutasındaki 3. Avusturya-Macaristan Ordusu 
Lublin’de 4. Rus Ordusu’nu geri çekilmek zorunda bırakmıştır. 
Cholm’a doğru ilerlemekte olan 4. Avusturya-Macaristan Or-
dusu, Pavel Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu’na Komarov 
Muharebesi’nde üstünlük sağlamış ve 20.000 Rus askerini esir 
almıştır. Buna karşılık Avusturyalıların Rus Ordusu’nu kuşata-
rak imha etme çabası sonuçsuz kalmıştır.

Bilahare Avusturya Avusturya Ordusu Ruslara yeniden 
saldırdı. Gnila Lipa Muharebesi adı verilen savaşlarda Ruslar 
kesin bir zafer kazandılar. Avusturya güçlerine toparlanma fır-
satı tanımadılar. Avusturya Ordusu kuzeydeki birliklerini geri 
çekmeyi planlarken Ruslar taarruzu ile karşı karşıya kalmıştır. 
Rava Ruska Muharebesi olarak anılan çatışmaların ardından 
Avusturyalılar geri püskürtmüştür. Bunun üzerine Avusturya 
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cephedeki kuvvetlerini Sırp askerleriyle takviye etti. Ancak, bu 
önlem Avusturya’nın Galiçya cephesinin çökmesini ve Rusların 
Lemberg’i ele geçirmesini önleyememiştir.

Galiçya cephesinde Türk kuvvetleri de savaşmıştır. 15. Ko-
lordu 22 Temmuz 1916 tarihinde yola çıkarak Ağustos ayı içeri-
sinde Galiçya Cephesine intikal etmiştir. Yaklaşık bir yıl süre ile 
Zilota Lipa nehri vadisi civarındaki çatışmalara katılmıştır. 15. 
Osmanlı Kolordusu 1050 civarında şehit vermiştir. Bu şehitler 
için 13 ayrı yerde şehitlik ve abide yapılmıştır. 

Bu bildiride Galiçya cephesi savaşlarının Türk basınındaki 
yansımaları ele alınacaktır. Bilindiği üzere o yıllarda kamuoyunu 
oluşturan en etkili güç basındır. Türk kamuoyunun savaş ve cep-
helerle ilgili algısını da büyük ölçüde dönemin gazeteleri oluştur-
muştur. Bunun için ulusal nitelikteki birkaç gazete ve derginin 
kullanılması planlanmıştır. Bu gazeteler Takvimi Vekayi, İttihat 
ve Terakki’nin görüşünü yansıtan Tanin, islamcı bakış açısını 
temsil eden Sebilürreşad ile Vakit, Sabah gibi dönemin önemli 
gazeteleri olacaktır. Bildiride Galiçya cephesindeki gerçek durum 
ile gazetelere yansıyan şekli kıyaslanarak, kamuoyunun ne derece 
doğru bilgilendirildiği de tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Galiçya, 15. Kolordu, Osmanlı Devle-
ti, Basın, Rusya, Avusturya

*** 

Right after the beginning of World War I, the Austro-
Hungarian Empire attacked Poland with its 1th and 4th armies. 
Austria did not want to allow Russians to amass troops in the 
region. Therefore, Austria planned a lightning war. It was 
expected that Germany would support the attack; however, it 
did not come true as expected. Austria had to invade without 
the support of the German Army. As it was expected, Austro- 
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Hungarian armies were met by the Russian army in Galicia. The 
third Austro-Hungarian Army, which was at Viktor Dankl’s 
command, compelled the 4th Russian Army to withdraw at 
Lublin. The fourth Austro-Hungarian Army, which was heading 
towards Cholm, gained an advantage over the 5th Russian Army, 
which was at Pavel Plehve’s command at Komarov War and held 
20.000 Russian soldiers.

Afterwards, the Austrian Army attacked the Russian Army 
again. The Russian Army gained a definite victory in the Gnila 
Lipa War. The Russian Army did not give the Austrian forces a 
chance to  recover. While the Austrian Army was planning to 
withdraw its troops in the north, it came up against a Russian 
assault Subsequent to the conflicts called The Battle of Rava 
Ruska, the Austrian Armies were expelled. Thereupon, Austria 
reinforced its forces which were at the border with Serbian 
soldiers. However, this precaution could not prevent the decline 
of the Galician front and Russian armies’ invasion of Lemberg.

Turkish forces also battled at the Galician front. The 15th 
Army Corps departed in 22th July, 1916, and arrived at the 
Galician front in August. For approximately a period of one 
year, they took part in the battles which were around the Zilota 
Lipa river valley. Nearly 1050 of the soldiers which fought in the 
15th Ottoman Army Corps were martyred  In 13 different places, 
martyrdoms and monuments were established. 

In this report, the reflections of the Galician Front Wars in 
the Turkish press will be discussed. As it is known, the press was 
the most influential resource which affected the public opinion 
in those years. To a great extend, those period’s newspapers also 
formed the perceptions of Turkish public opinion about the 
war and fronts. For this reason, it was planned to use a number 
of national newspapers and journals . These newspapers were 



97100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

important publications of the period, such as Takvimi Vekayi, 
Tanin reflecting the opinions of İttihat and Terakki, Sebilürreşad 
representing the Islamist point of view, and and Vakit , Sabah. 
In this report, it will also be tried to determine to what extent 
the public opinion was given exact information by comparing 
the real situation at the Galician front and its reflections in the 
newspapers.

Key Words: Galicia, 15th Army Corps, Ottoman Empire, 
Press, Russia
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON I / HALL I

IV. OTURUM / SESSION IV

Şark Mültecileri / Refugees from the East

Prof. Dr. Nedim İPEK

İnsanlık tarihinde göç en önemli olgulardan birisidir. Eko-
nomik durum, siyasi sebepler,  iklimsel değişiklikler ve savaş kit-
lesel ölümlere ve göçlere sebebiyet vermiştir.  Özellikle Osmanlı 
vatandaşı Müslümanlar 1774’den itibaren meydana gelen hemen 
hemen tüm savaşlar esnasında ve akabinde kitlesel göç serüveni 
ile karşı karşıya kalmıştır. Savaş alanında ve Osmanlı hakimiye-
tinden çıkan sahalarda izlenen politikalar karşısında Müslüman 
ahali insani değerlerini yaşatabilmek adına çözümü Türk bayra-
ğının dalgalandığı yerlere çekilmekte bulacaktır. 

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesi yüzölçü-
mü 1.710.000 km2 nüfusu ise 18.500.000 idi.  Birinci Dünya 
Savaşı’nda Kafkas cephesinden Anadolu’ya ilerleyen Ruslar Muş, 
Bitlis, Van, Trabzon ve Erzurum’u  işgal etti. Ermeni tedhiş ör-
gütlerinin reva gördüğü hareketler işgal sahasındaki sivil Müslü-
manlar, cephe gerisinde ise  daha ziyade çocuk, kadın ve ihtiyar-
lardan oluşan Müslüman ahali benzer olaylara maruz kalmamak 
için kurtuluşu ilk etapta dağlık alanlara çekilmekte bulacaktır. 
Ancak kısa bir süre sonra bunun çözüm olmadığını görünce bu 
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sefer cela-yı vatan kararı alarak Orta Anadolu’ya doğru çekilmeye 
başlayacaktır. 

Netice itibarıyla Rusların işgal ettiği Doğu Karadeniz ve 
Doğu Anadolu’da büyük bir nüfus dalgalanması yaşandı. Böl-
genin savaş öncesi nüfusu 2.508.195’dir.Bunun 1.983.503’ü 
Müslümandır. Bu nüfusun takribi 800.000’i Ermeni ve Rum 
saldırıları, salgın hastalıklar, kıtlık ve açlık sebebiyle kırıldı. Baş-
ka bir ifadeyle Osmanlı Devleti %5’lik bir nüfus kaybına maruz 
kaldı. Arta kalan Müslümanlardan 825.991’i iç bölgelere çekildi. 
1918 yılı itibarıyla Anadolu’da muhacirin idaresine kayıtlı mül-
teci ve göçmenlerin toplam sayısı 1.200.000’i aşmaktaydı. Resmî 
kayıtlara dahil olmayanlar da ilâve edilirse, bu sayı 1.500.000’i 
bulur. 

Osmanlı Devleti Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i umumi-
yesi vasıtasıyla bu nüfusun geçici iskan döneminde iaşe, ibate, 
giyim – kuşam ve yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. 

Bildiri metninde Osmanlı bürokratının Şark mültecisi, sivil 
halkın muhacirlik vakti veya kaçhakaç olarak tanımladığı olay 
özellikle hatırat, gazete ve arşiv belgelerine istinaden  tespit edilip 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

*** 

The immigration is one of the important events through the 
human history.  Economic condition, political reasons, climate 
change and war cause to mass deaths and migration. Especially, 
Muslim Ottoman citizens were faced with mass migration during 
and after almost all occurred wars since 1774. The theater of war 
and policies pursued in the field of out of Ottoman control led 
the Muslim population to find the solution at immigrating to 
place under flag of Turkish to perpetuate humanitarian values.

Surface area of Ottoman Empire was 1.710.000 km2 and 
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population was 18.500.000 before the first World War. Mus, 
Bitlis, Van, Trabzon, Erzurum, Erzincan and Gümüşhane was 
occupied by Russians who had pressed forward in Anatolia from 
the Caucasian side. Because of Armenian terrorist organizations 
what had done at occupied area, large part of Muslim population 
abandoned their homes. That is the mass immigration effected 
lonely children, women and old people lives behind war field 
and whose son, husband were soldier. People tried to go to 
mountainous areas for not to exposure similar events at first. 
After a while it was realized that this was not solution and people 
took decision to withdraw to Central Anatolia. 

As a result of the Russians occupied the Eastern Black Sea 
and Eastern Anatolia there was a large population fluctuations. 
The region’s pre-war population was 2.508.195. 1.983.503 
amount of people were Muslim. Approximately 800,000 amount 
of that population were destroyed as a result of Armenians 
and Greeks attacks, hunger, scarcity and epidemic. In other 
words, the Ottoman Empire was exposed to a 5% loss of her 
population. The rest of Muslim population, 825,991 of people 
was withdrawn into the inner regions. As of 1918, total number 
of refugees and migrants registered refugee administration in 
Anatolian had climbed over 1,200,000. If people not included 
in official registrations were added, that number would reach on 
1.500.000.

Ottoman Empire had met the food, apparel, prayer, 
cordwood needs of that population through “Aşair ve Muhacirin 
Müdüriyet-i Umumiye” administration during the temporary 
populating.

In this study, the event called Orient Refugee by Ottoman 
bureaucrats and refugee time or kaçhakaç by civil society is 
evaluated based on memoirs, newspapers and archives
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Gagauzların Halk Türkülerinde Birinci Dünya Savaşı 
Olaylarının Yansıması /  The Reflections of the Events of the 

WW1 on the Gagauz Folk Songs

Doç. Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ

Halkların çoğu için maddi ve manevi gelişim açısından çok 
verimli olan 20’nci yüzyıl, aynı zamanda en trajik dönemdi ve 
insanlığı küresel dehşet sınırına getirmişti. 1914 yılında başlamış 
olan Birinci Dünya Savaşı dünyanın 34 devletini kapsadı, 
milyonlarca  insan öldü, imparatorluklar, devletler, ekonomiler 
dağıldı ve mahvoldu. 

Az sayılı Gagauz halkını da es geçmedi, Baserabiya  
muharebe önü bölgesi haline geldi. Bu tarihi trajedinin sayfaları 
tam olarak yazılmadı ve araştırılmadı, ancak Birinci Dünya 
Savaşının muharebelerinde on binlerce Gagauz askerin savaştığı 
bilinmektedir. Bu halkın temsilcilerinden çok sayıda asker 
devlet nişanları ile ödüllendirildi ve yüksek subay rütbelerine 
kadar ilerlediler. Zorluklar ve yoksulluklarına rağmen Gagauz 
halkı bu savaşta büyük vatanseverlik sergilemişti. Sıkça bütün 
malvarlığını zafer uğruna bağışlandığını ve gençlerin gönüllü 
olarak savaşa katıldığını görmekteyiz. Ancak, maalesef, bu 
dönemin Gagauz edebiyatında nerdeyse yer almadığının altını 
çizmemiz gerekmektedir. Bu konu ile ilgili tek edebi eserimiz 
Gagauz yazar M. Çakir tarafından yazılmış olan “Savaş Gelgitleri” 
tiyatro oyunudur.

Gagauzların sözlü edebiyatında halkın bütün tarihi 
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korunmaktadır ve yaşadığı bunca zorluklar, sıkıntılar, çileler ve 
mutluluklar anlatılmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrı bir araştırma 
yapılmadı, ancak o dönemin savaş olaylarını anlatan onlarca 
türkü kayda alınmıştır.

Bazı şarkılar kendi açısından özgündür, çünkü direkt 
askerler tarafından söyleniyor. Savaşmış kişiler ve bu dönemi 
yaşamış insanlar Birinci Dünya Savaşının dehşetini gördüler ve 
tarih kayıtlarının yaşayan taşıyıcılarıdır. 

Port –Arturda top atıldı, 
Top sesindän er tepredi.
Padişahtan kihat geldi,
Komandirlär bölä dedi:
’’Kurşunnarnız bitirsaydı,
Kanaraya urun,- dedi’’...
 Nekrut  türküsü...
Başımdakı kalpaamı
Çekip ta aldılar. 
Basarabiya çocuklarnı
Nekruta yazdılar...      
Şu Germaniyanın Rusun yoraplannarı…
Şu Germaniyanın Rusun yoraplannarı,
Gök kuşları gibi, uçuşurlardı,
Gök kuşları gibi, uçuşurlardı,
(O)Ades üstündä düüşärdilär...
Karpat daalarında...
Karpatların daalarında
Bizä okop kazıldı.
Yaşayalım baraklarda
Başımıza yazıldı...
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***

The XXth century, the most fruitful for the development 
of spiritual and material culture of many peoples, has become 
the most tragic at the same time, putting humanity on the brink 
of a global crisis. The First World War, which began in August 
1914, subsequently involved 34 states of the globe, killing tens 
of millions of people, destroyed empires, states, economies.

 It didn’t spare the small Gagauz people, Bessarabia became 
a front-line area. While many historical pages of this terrible 
tragedy had not been filled yet, it is certain that tens of thousands 
of the Gagauz fought on the fronts of the First World War. 
Thousands of people were decorated with orders and medals, 
rose to senior officer ranks. 

Despite the difficulties and hardships, the Gagauz people 
showed particular patriotism in this war, there were a lot of cases 
of donations of all their savings to winning, and some young 
people went to the front as volunteers. 

Unfortunately, it should be noted that this period is almost 
not reflected in the Gagauz literature. The piece “Surf of War” 
(«ПППППП ППППП») written by a Gagauz novelist M. Chakir is the only 
artistic work on this topic. 

Gagauz folklore is invaluable information reflecting the 
entire history of the people, its hopes and joy. Separate studies 
on this topic do not exist, but dozens of folk songs telling of 
the military events of that time are recorded. Many songs about 
war are unique, as they are sung by the soldiers themselves, 
the participants in military battles. These songs can be called 
a trustworthy chronicle of people’s tragedies in the First World 
War. 
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Recruit's song
Recruit's song,
They stripped, drew,
The cap off my head.
Bessarabian fellows,
Are levied.

Port Arthur
Cannons shoot in Port Arthur,
The Earth is trembling with the shots.
The tsar decreed,
The captains ordered:
“when the bullets are out
snatch at stones”.

German and Russian airplanes
Fly like birds of heaven 
They fight above Odessa.
…There are only graves
From Odessa to Prut:
By two, by three are buried,
By five, by six are inearth.

In the Carpathian mountains.
In the Carpathian mountains,
They ordered to retrench.
And to live in barracks, 
In the Carpathian mountains,
They put us into trouble.
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I. Dünya Savaşı’nın Avrupa ve Türk Resim Sanatı Üzerine 
Etkisi / The Effect Of World War I On European And Turkish 

Arts

Yrd. Doç. Dr. Hatice KETEN

Sanat, insanoğlunun hayatı anlamlandırma ve yansıtma şek-
lidir. İlk çağlardan beri insanı etkileyen çevresel olaylar, insanın 
gündelik yaşamı, din, toplumsal olaylar, sanatın da konusu ol-
muştur. Sanatçıları bir eser üretmeye iten güç, zamana ve dö-
nemin şartlarına, psikolojik ve toplumsal olaylara göre değişe-
bilmektedir. I. Dünya Savaşı, savaşa dahil olan tüm ülkeler için 
ve o ülkelerde yaşayan sanatçılar için de çok önemli bir toplum-
sal olaydır. Çalışmanın amacı, 1914 yılında başlayıp 1918’de 
son bulan, dünya tarihine derin izler bırakarak geçen I. Dünya 
Savaşı’nın sanatçılar üzerindeki etkisini, sanatçıların eserlerine 
nasıl yansıdığını araştırmaktır. Sanatçıların eserlerinde kendi-
lerine özgü temaları ele almalarının yanında, savaş temasına da 
yer verdikleri görülmektedir. Özellikle Avrupalı sanatçılar çağın 
çok çeşitli resim akımlarının içinde eserler üretmektedirler. Buna 
bağlı olarak savaş teması daha çeşitli plastik anlatım üsluplarıyla 
eserlerde yer bulmuştur. Türk sanatçıların eserlerinde ise Birinci 
Dünya Savaşı’nın Türk cepheleri, Birinci Dünya Savaşı’nın bir 
uzantısı ve sonucu olarak Kurtuluş Savaşı temasının resimlerde 
daha çok yer aldığı görülmektedir.  Ayrıca kahramanlık ve asker 
temalarının natüralist bir anlatım dilinde ele alınması da dikkate 
değer bir özelliktir.
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Araştırmanın önemi, Türk ve Avrupalı sanatçıların duygu 
ve düşüncelerini harekete geçiren I. Dünya Savaşı’nın etkisini 
eserler üzerinde araştırmanın, plastik sanatlar açısından önemli 
olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Sanat, Savaş

***

Art is a way of making and reflecting human life. 
Environmental events which have affected humanbeings since 
the first era has become as a matter of daily life, religious national 
events and the art as well.The power that forces the artists to 
produce works of art may change according to conditions of 
time and necessities, psychological and social events.World War 
I was an important war for the countries involuing in it and 
fort he artists living in them as well. The aim of the study is to 
search the effect of the Wosld War I, starting in 1914 and ending 
1918, and passing by putting, deep trace on the artists.It is seen 
that artists, beisdes using their own subjects, used war themes in 
their works of art as well. Especially, the war and effect of it on 
European artists, with the influence of inclination of the era, took 
place in the Works of art by reclecting them using evident plastic 
expresion. In Turkish artists’ Works of art, Turkish frontiers of 
the World War I and a result of extension of it, the theme of 
Independence War was given more place in those works of art. 
Besides this, it is a meaningful speciality that themes of herodic 
and soldier were handled in expressing a naturalistic language. 

The importance of the study is to bring into action feelings 
and thoughts of Turkish and European artists about the effect of 
World War I. It is thought that the search on Works of art of the 
artists is very important on the view point of plastic arts.

Keywords: World War I, Art, War
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON II / HALL II

IV. OTURUM / SESSION IV

I. Dünya Savaşı’nda Avusturya ve Macaristan’da Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti için Toplanan Yardımlar / The 

Financial Donation Collected in Austria and Hungary for the 
Ottoman Red-Crescent Society

Prof. Dr. Mehmet OKUR

Avrupa’nın büyük devletleri arasında XIX. yüzyılda başlayan 
rekabet, 20. Yüzyılın hemen başında genel bir savaşa neden ol-
muş, Osmanlı Devleti de Ekim 1914’de Almanya’nın müttefiki 
olarak Rusya, Fransa ve İngiltere’ye karşı bu savaşa iştirak etmiş-
tir. Avrupa devletlerinin özellikle Rusya’nın yayılmacı politikası 
karşısında son yüzyıldır sürekli kan kaybeden Osmanlı Devleti, 
hemen her alanda büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Devletin ne 
askerî ne de mali yapısı tarihin bu en büyük savaşını yürütebile-
cek durumda değildi. 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu süreçte ayakta 
kalan ve asker, sivil demeden ülkenin dört bir yanına yetişme-
ye çalışan en önemli kuruluş şüphesiz Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
idi. 14 Nisan 1877’de kurulan Cemiyet, Osmanlı Devleti’nin 
son yıllarında yaşanan savaş ve bu savaşların neden olduğu 
göçlerde faaliyet gösteren en önemli yardım kuruluşu oldu. II. 
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Meşrutiyet’in ilanından sonra yeniden teşkilatlanan Hilal-i Ah-
mer Cemiyeti’nin, Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşı sü-
recinde aldığı tedbirler ve gösterdiği büyük fedakârlıklar gerek 
asker gerekse sivil halkın daha büyük felaketler yaşamasına engel 
oldu. 

Savaşın hemen başında Almaya ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu hinterlandında teşkilatlanan Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’ne, bu ülke aydınları ve vatandaşları defaten önemli 
miktarda ayni ve nakdi yardımda bulundular. Öyle ki savaş baş-
ladıktan sonraki yaklaşık bir yıl içinde önemli bir kısmı Avus-
turya ve Macaristan’dan olmak üzere, Doğu Avrupa’nın çeşitli 
şehirlerinden 500.000 Kron’dan den fazla nakit para toplanmış-
tı. Toplanan bu yardımlarla yurt içinde kıtlığı çekilen tıbbi mal-
zemeler ve gıda maddeleri satın alınarak İstanbul’a gönderildi. 
Yine bir kısım Macar vatandaşlar Türkiye’de hastane tesis ede-
rek hasta ve yaralıların tedavisine yardımcı olurken, bazı Macar 
sağlık ekipmanları da Türk hastanelerinde gönüllü olarak görev 
almışlardır. 

Döneme ait gazete ve hatıralar ile konu ile ilgili kaleme alı-
nan araştırma eserlerinin de irdeleneceği bu bildiride Avusturya 
– Macaristan’dan Türkiye’ye yapılan yardımlara dair doküman-
lar ve konu ile ilgili yapılan yazışmalar üzerinde ayrıntılı bir şe-
kilde durulacaktır.  Bildiride ayrıca yardım yapan kişi, kurum 
ve kuruluşların isimlerini belirten ve yardımın cinsini gösteren 
listelere de yer verilecektir. 

*** 

In the 19th century, between the great Powers of Europe 
began competition and at the beginning of the 20th century this 
has led to a general war. The Ottoman Empire has participated 
in this war as an ally of Germany against Russia, France and 
Britain in October 1914 too. But, she was in great distress in 
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almost every area and neither state’s financial structure nor 
military structure wasn’t the case to carry out the biggest war in 
history.

In this period, the most important institutions of the 
Ottoman Empire was Red Crescent Society that was founded 14 
April 1877,  and ıt was most important aid society.  Red Crescent 
Society was reorganized after II. Constitutional Monarchy and 
then its measurements that was taken period of in the Tripoli, 
Balkan and First World War, hampered to live great disaster.

At the beginning of the war, intellectuals and citizens of 
Germany and Austro-Hungarian Empire helped significant 
amount of cash and in kind to society that was organized it’s 
hinterlands. So in about a year after the war began, was collected 
more than 500,000 Kron from especially Austro-Hungarian 
and various cities of Eastern European medical supplies that 
was lacking in the country and foodstuff was purchased with 
collected contribution, then they was send to Istanbul. Also 
some of Hungarian citizens established hospital in Turkey 
and supported the people who sick and wounded. Again some 
Hungarian medical teams have also served as a volunteer in 
Turkish hospitals.

In this paper will be mention document that relating the 
Austria-Hungary’s aids to Turkey and correspondence about 
subject. Also this paper will deal with lists that showing the 
names of people, institutions and organizations that was helped 
and type of assistance. 
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Harp Mağduru Askerlerin Acılarını Azaltmak İçin Kurulan 
Bir Sosyal Yardım Kuruluşu: “MA ő LÛLÎN-İ ASKERİYEYE 

MUAVENET HEYETİ” / A Charity Institution in order to 
Soothe the Sufferings of the Victim Soldiers in the WW1: The 

Delegation of Assistance for the Victim Soldiers

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Birinci Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşlarındandır. Bu 
savaşta milyonlarca insan ölmüş, yaralanmış, kaybolmuş ve sakat 
kalmıştır. Savaşın etkilediği devletler içerisinde Osmanlı Devleti 
ilk sırada yer almaktadır. Osmanlı Devleti şehit olan askerlerinin 
yasını tutarken, bir taraftan da bazı organlarını kaybetmiş binler-
ce vatandaşının acılarını dindirmek için uğraş vermiştir. Asker-
den yaralı olarak dönen Osmanlı vatandaşları açlık, yoksulluk, 
çaresizlik içerisinde kıvranmaktadır. Devlet bunların acılarını 
dindirmek için mevcut imkânlarını sonuna kadar kullanmıştır. 
Bu bağlamda maaş bağlamış, elbise, gıda yardımı yapmış ve onla-
ra iş bulmuştur. Devlet bunları yaparken duyarlı bir kısım asker, 
bürokrat ve hayırsever vatandaşlarda boş durmamıştır. Onlar da 
bazı dernekler kurarak, yardım sergileri açarak Malûl  askerlere 
yardıma koşmuşlardır. Bu derneklerden birisi de  “Ma П lûlîn-i 
Askeriyeye Muavenet Heyeti”dir. 6 Eylül 1920’de kurulan der-
nek, 30 Mayıs 1929’da çıkarılan 1485 sayılı kanun ile kapatıl-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Vahdettin, Malûl  gazi, Ma П 
lûlîn-i Askeriyeye Muavenet Heyeti, Fazlı Necip, Mustafa Natık 
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Paşa, General Eyüp Durukan, Hilal-i Ahmer Cemiyeti(Kızılay), 
Bursa Mebusu Rıza Bey, Zeki Paşa, Damat Salahattin Ali Bey.

*** 

The First World War was one of the bloodiest wars in the 
history. In this war millions of people died, wounded, lost and 
became permanently disabled. The Ottoman Empire was the first 
state those were affected by the war. While the Ottoman Empire 
were mourning of the killed soldiers, on the other hand, made 
a bid for suffering thousands of citizens who have lost some of 
their organs. The Ottoman citizens who returned from the army 
as wounded, hunger, poverty, desperation were in convulsed. 
Government used current opportunities until the end to allevi-
ate their suffering. Concordantly, put them on a salary, made 
food and dress aid and found them jobs. While the government 
doing these, some sensitive soldiers, bureaucrats and benevolent 
citizens also didn’t idle. They also rushed to help disabled sol-
diers by establishing some associations and opening charitable 
exhibitions. One of those associations was Assistance Delegation 
of Disabled Soldiers (Ma’lûlîn-i Askeriyeye Muavenet Heyeti). 
The Associations established in September 6, 1920, was closed 
in May 30, 1929, issued by Law No. 1485.

Key Words: Mehmet Vahdettin, War Wounded, (Assis-
tance Delegation of Disabled Soldiers) Ma П lûlîn-i Askeriyeye 
Muavenet Heyeti, Fazlı Necip, Mustafa Natık Paşa, General 
Eyüp Durukan, The Red Crescent (Hilal-i Ahmer Cemiyeti-
Kızılay), (Deputy of Bursa Rıza Bey) Bursa Mebusu Rıza Bey, 
Zeki Paşa, Damat Salahattin Ali Bey.
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Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde 
Mevlevilerin Manevi-Askeri Rolü ve Ankara Mevlevihanesi 
/ The Moral-military Role of the Mevlevis in the WW1 and the 

Mevlevihane in Ankara

Uzm. Mukaddes ARSLAN
I.Dünya Savaşı, 1914-1918 tarihleri arasında cereyan et-

miş ve Osmanlı Devleti bu savaşta Kafkasya, Çanakkale, Sina-
Filistin, Irak, Hicaz-Yemen, Galiçya, Balkan cephelerinde sa-
vaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle beraber, Sultan 
V.Mehmed Reşad 14 Kasım 1914’te ‘cihad-ı mukaddes’ ilan et-
miştir. Bu tarihlerde Mevlevihanelerin faaliyetleri devam etmek-
te idi. Bir Mevlevi olan Sultan Reşad, ‘Sina-Filistin Cephesi’ne 
gönderilmek üzere ‘Mücahidin-i Mevleviye’ adında bir ‘Gönüllü 
Mevlevi Taburu’nun kurulması fikri ile harekete geçmiştir.

 İstanbul’da oluşturulan Mevlevi Alayı’nın Komutanlığına 
Konya Mevlana Dergahı Şeyhi Veled Çelebi (İzbudak) getiril-
mişti. 13 Şubat 1915’te İstanbul’da toplanan Mevlevi alayına, 
dönemin Harbiye Nezareti önünde düzenlenen bir törenle alay 
sancağı teslim edildi ve dualar eşliğinde Konya’ya uğurlandı. 
Mevlevi Alayı’na en fazla İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi, Kon-
ya Mevlana Dergahı, Bursa ve Gelibolu Mevlevi Dergahı’ndan 
katılımlar olmuştu. Mevlevi alayı İzmit ve Afyon’dan sonra 
Konya’ya geldi. Burada Mevlana Türbesinde yapılan tören son-
rası, 26 Şubat 1915’te Cemal Paşa emrindeki 4.Ordu karargahı-
na doğru hareket etti ve 27 Mart 1915’te Şam’a geldi. Cephe-
de Mevlevi Alayında 47 Mevlevihaneden 1023 Mevlevi vardı. 
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Mevlevi Alayı fiilen savaşa katılmamış, ancak ordunun lojistik 
hizmetlerinde ve askerlerin manen desteklenmesinde önemli 
görevler üstlenmiştir. Alay, Şam’da 3 yıl kalmış, Suriye Cephesi 
yenilgisi üzerine Konya’ya geri dönmüştür. 1.Dünya Savaşı’nda 
Ankara Mevlevihanesi Şeyhi Mustafa Nureddin Dede Mevlevi 
Alayı sancaktarı idi ve 25 gönüllü Mevlevi ile Mevlevi alayına 
katılmış, cepheye gitmiştir. 

Mevlevi gönül erleri, içtimai hayatta bir sivil toplum faaliyeti 
olarak, halkın ve ordunun maneviyatını ve moralini yüksek tut-
mak amacı ile Suriye Cephesinde görev almışlardır. Sempozyum 
konu başlıklarından ‘Savaş Yıllarında Sivil Toplum Faaliyetleri’ 
başlığı altında değerlendirilmek üzere, Birinci Dünya Savaşı yıl-
larında Osmanlı Devleti’nde Mevlevilerin rolü bildiri konumu-
zu teşkil etmektedir. Biz bu çalışmamızda, I.Dünya Savaşında 
Mevlevilerin zikredilen yönlerden Devlete olan katkılarını mer-
cek altına alacağız. Konumuzu bu bağlamda alanında yazılmış 
tetkik eserler, dönemin Hatırat eserleri ve fotoğraflarından 
faydalanarak sunmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devle-
ti, Mevleviler, Suriye Cephesi, Veled Çelebi İzbudak 

***
World War I took place between 1914-1918 and Ottoman 

State fought in this war at Caucasia, Çanakkale, Sinai-Palestine, 
Iraq, Hejaz-Yemen, Galicia, Balkan fronts. When Ottoman 
State went into war, Sultan V. Mehmed Reşad announced ‘holy 
jihad’ on 14 November 1914. During these dates, activities of 
Mevlevi monasteries were continuing. Sultan Reşad, who was 
a Mevlevi, took action with the idea of founding a ‘Voluntary 
Mevlevi Battalion’ named ‘Mücahidin-i Mevleviye’ to be sent to 
the ‘Sinai-Palestine’ front.

Veled Çelebi (İzbudak), the sheikh of Konya Mevlana 
Dergah, was assigned to the command of the Mevlevi Regiment 
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established at İstanbul. The regiment flag was delivered on 13 
February 1915 by a ceremony organized in front of the Ministry 
of War to the Mevlevi Regiment collecting at İstanbul and the 
regiment was sent off to Konya accompanied by prayers. The 
highest participation to the Mevlevi Regiment was from İstanbul 
Yenikapı Mevlevihane, Konya Mevlana Dergah, Bursa and 
Gelibolu Mevlevi Dergah. Mevlevi regiment arrived at Konya 
via İzmit and Afyon. Here, following the ceremony at the 
sepulchre of Mevlana, the regiment moved on 26 February 1915 
towards the headquarters of 4. Army commanded by Cemal Paşa 
and arrived Damascus on 27 March 1915. There existed 1023 
Mevlevis from 47 Mevlevi monasteries  in the Mevlevi Regiment 
at the frontier. Mevlevi Regiment didn’t take place actually in 
the war, but undertook important tasks in the logistics services 
of the army and spiritual support to the soldiers. The regiment 
was located at Damascus for 3 years and returned to Konya 
following the defeat of Syria Front. Mustafa Nureddin Dede, 
the Sheşkh of Ankara Mevlevi Monastery, was the flag bearer of 
the Mevlevi Regiment in World War I and participated in the 
Mevlevi regiment and went to the frontier with 25 volunteering 
Mevlevis.

Mevlevis served in Syria Front as a civil society activity of 
the social life for the purpose of uplifting the morals and spirit of 
the public and army. To be assessed under the heading ‘Activities 
of Civil Society in the Years of War’, one of the titles of the 
Symposium, the role of Mevlevis in Ottoman State in years of 
First World War forms the subject of our paper. We shall focus in 
this study oy ours on the contribution of Mevlevis in World War 
I to the State in the mentioned aspects. We shall try to present 
our subject making use of the reviews written in this field in this 
context, the Memoirs and photos of that period.

Key Words:World War I, Ottoman State, Mevlevis, Syria 
Front, Veled Çelebi İzbudak.
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON III / HALL III

IV.OTURUM / SESSION IV

Osmanlı Harp Tarihi Dairesi’nin Harp Üzerine İlk Yayını 
ve Bilinmeyen Bir Eseri: “Çanakkale Muharebatı” / An 

Unknown and First Monograph of the Ottoman Department of 
the War History: “Wars in Çanakkale”

Dr. Suat AKGÜL

Birinci Dünya Savaşı devam ederken, 11 Nisan 1916 tari-
hinde Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa bir Harp 
Tarihi Şubesinin kurulması için emir verdi. Bu şubede bir kur-
may ve bir yardımcı subayla, iki kâtip, bir ressam astsubay ve iki 
asker bulunacak, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları Levazım tarafından 
karşılanacaktır. Birliklerin harp cerideleri, bu şube tarafından 
yazıyla birliklerden istenilecektir. Harp tarihi yazma çalışmala-
rı Çanakkale Harbinden başlayacaktır.” Bu emir üzerine, “Harp 
Tarihi” adıyla bir şube kuruldu.   Harp Tarihi şubesinin kuru-
luşundan sonra, askerî tarihle ilgili belgeler toplanarak, bir ar-
şiv oluşturulmaya başlandı. Öncelikle Çanakkale’den başlamak 
üzere, Birinci Dünya Harbinin tarihini güvenilir kaynaklara ve 
belgelere dayanarak yazmaktı. Bunun için askeri birliklere yazı 
gönderildi. Çanakkale’de komutanlık yapmış olanlardan harp 
tecrübelerini yazmaları istendi. Bu talep birkaç komutan tarafın-
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dan önemli görülerek cevaplandırıldı. Harpte yaşadıkları olay-
ları, gözlem ve değerlendirmelerini yazarak Harp Tarihi şubesi-
ne gönderdiler. Bu talebe ilk cevap veren Albay Mustafa Kemal 
olmuştur. Mustafa Kemal, Harp Tarihi Şubesinin kendisinden 
istediği raporları 3 Aralık 1916’da yazmaya başladığı. Mustafa 
Kemal’in “Pek güzeldir. Kuvvetli vesaik vardır.” şeklinde tanım-
ladığı “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nu bu şekilde hazırlaya-
rak Harp Tarihi Şubesine gönderdi.

Bununla birlikte; Kırım, Sırp-Karadağ, Osmanlı-Rus, Türk-
Yunan, Türk- İtalyan (Trablusgarp), Balkan Harplerine ait harp 
cerideleri ve belge dosyaları Harp Tarihi Şubesi arşivinde toplan-
maya başlandı. Çanakkale Savaşlarına ait belgeler de Harp Tarihi 
Şubesine gönderildi. Bu şekilde toplanan rapor, belge ve bilgile-
rin ışığında Harp Tarihi şubesi; Çanakkale’den başlamak üzere 
kitaplar yayınlamaya başladı. 

Bu kitaplardan ilki “Çanakkale Muharebatı” adlı kitap-
tır. Bu eser müsvedde halinde, Albay Fahrettin’in nezaretinde, 
Harp Tarihi Şubesi personeli tarafından 14 Eylül 1916 tarihinde 
yayınlandı. Eserin incelenmesi ve yayınlanması ile ilgili olarak 
Dâhiliye Nazırı Talat Bey Harbiye Nezaretine gönderdiği yazı-
da bu kitabın yayınlanmasının uygun olduğunu bildirdi. Bunun 
üzerine “Çanakkale Muharebatı” adlı kitabın yayınlanması için 
hazırlıklar yapıldı. 

Müsvedde halinde hazırlanan ve sonradan birleştirilen bu 
eser Çanakkale savaşları konusunda Harp Tarihi Dairesi’nin ya-
yınladığı ilk eserdir. Bu nedenden dolayı ayrı ve özel bir öneme 
sahiptir. Bu kitap 3 bölüm halinde planlanmıştır. Birinci Bölüm: 
Savaş hazırlığının başlamasından yabancı devletlerle siyasi ilişki-
lerin kesilmesine kadar Çanakkale boğazının durumu,  Çanak-
kale boğazının istihkâmları, bu istihkâmların durumu, İngiliz 
ve Fransız filosu tarafından yapılan taarruzlar gibi konuları içer-
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mektedir. İkinci bölümde karada yapılan askeri harekât, üçüncü 
bölümde ise Gelibolu yarımadasının düşman tarafından tama-
men boşaltılması konularını anlatacaktır. Müsvedde halinde ha-
zırlanan bu kitabın sadece birinci bölümü kitap olarak yayın-
lanmıştır. Bu kitaptaki bilgilere göre; diğer kısımlar hazırlanmış 
ancak yayınlanıp yayınlanmadığı bilinmemektedir. 113 sayfalık 
bir kitaptır. Büyük ebatta basılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı 
Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı kayıtla-
rına 1 numaralı yayın olarak geçmiştir. Bu kitap, ATASE Kütüp-
hanesinde 10 ayrı nüsha halinde kaldı. Ancak bu kitabın Harp 
Tarihi şubesinin yazdığı ilk eser olduğu uzun yıllar anlaşılamadı. 
Bu bildiride ilk olarak yayınlanmasına rağmen hem ilk olduğu 
bilinmeyen hem de varlığından haberdar olunmayan bu eseri in-
celeyeceğim. Kitabın değişik yönlerini anlatarak en sonunda bir 
değerlendirme ve kritik yapacağım.  

Anahtar Kelimeler: Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale 
Muharebeleri, Harp Tarihi,  Umumi Harp, Birinci Dünya Har-
bi, ATASE Daire Başkanlığı

*** 

The first World War, while 11 April 1916 Commander-in-
chief and minister of War, Enver Pasha, a Military History of 
the Branch, gave orders for the establishment. This branch has a 
staff officer and an assistant, two secretaries, a painter, two non-
commissioned officers and soldiers. Stationery Supplies and other 
needs will be met by. With battle reports, this branch by the type 
of will be required. Military history-writing in the Çanakkale 
War will begin.” Upon this order, “the History of Warfare” 
with the name of a branch is established. The History of warfare 
after the establishment of the branch, military history-related 
documents collected, created an archive started. First, gallipoli, 
from the start of the First World war in the history of the reliable 
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resources on the basis of documents and writing. For this, the 
military sent the article. In canakkale, commanders of war, those 
who have asked to write their experiences. This is a request by 
the commander of a few of the most important, they answered. 
At the battle of events, observations, and evaluations by typing 
in the History of Warfare, sent to the branch. The first answer 
to this demand by Colonel Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, the 
History of Warfare branch of the reports from 3 December 1916, 
started to write. Mustafa Kemal. “Strong document.” described 
as “Arıburnu Muharebeleri Raporu”in this way, by preparing the 
History of War sent to the Branch.

However; In the crimea, the Serbian-Montenegro, the 
Ottoman-Russian, Turkish-Greek, Turkish-Italian(Tripoli),the 
Balkan wars to the war in the report, and document files in 
the History of Warfare Branch in the archives collection, in a 
statement. Çanakkale war documents belonging to the History 
of Warfare has been sent to the Branch. In this way, the collected 
reports, documents and information in the light of the History 
of Warfare branch; starting from Çanakkale, began publishing 
books. 

This book is the first of “Çanakkale Muharebatı” books, 
This work is in draft form, Colonel fahrettin in the coordination 
of the Military History Branch staff by 14 September 1916 
published on. Examination of the work and with the publication 
of the Interior, Talaat Bey, the Minister of War, in a letter sent to 
the Ministry of the publication of this book, and in accordance 
with the reported. “Çanakkale Muharebatı” his book, the 
preparations were made  for the publication. 

A draft was prepared and subsequently merged this work 
Çanakkale wars in the History of Warfare, published by the 
Office of the first works. For this reason, a separate and private 
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importance. This book is planned in 3 parts. Chapter one: the 
beginning of the preparation for War political relations with 
foreign states may be dropped until the status of the straits of 
the Dardanelles, the straits of the Dardanelles fortifications, 
this is the condition of the fortifications, the British and the 
French fleet by the attack. In the second part, on the land that 
the military operations, Gallipoli peninsula, in the third chapter 
of the invaders by completely emptying the issues with you. 
Draft prepared in just the first chapter of this book as a book 
was published. According to the information in this book; other 
parts are prepared, published, however, is unknown. 113-page 
book. Printed in larger size. The General Staff (ATASE) records, 
1 broadcast was recorded. This book, in the Library of The 
General Staff (ATASE) of 10 separate stayed in print. However, 
this book is the History of Warfare branch of the first works he 
wrote is not understood. I have prepared articles published in the 
unknown, but this is the first I will explore the works. Different 
aspects of the book, I’ll tell you. Finally, a critical evaluation and 
I’ll do it.

Key words: General Staff, Çanakkale Battles, Military 
History, History of warfare, World War I, General warfare, 
ATASE.  
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Savaştan Doğan Bir Tip: “Harp Zengini” / An Emerging 
Figure of the War: “The War-Prospers”

Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK

I. Dünya Savaşı, Harb-i Umumi ifadesinden hareketle de 
anlaşılacağı üzere, sadece savaş meydanlarında yaşanmamış, baş-
ta savaşan ülkeler olmak üzere bütün dünya devletleri için genel 
yıkıcı bir rol oynamıştır. Savaş esnasında ve sonrasında siyasî, 
ekonomik ve sosyal değişmeler bütün dengeleri altüst etmiş, yeni 
değer yargıları ve davranışlar geliştirmiştir. I. Dünya Savaşı’nın 
doğurduğu siyasî, ekonomik ve sosyal şartlar doğal olarak edebi-
yatı da etkilemiştir. Başta ekonomik sebepler yüzünden meydana 
gelen değişimlerin edebî sonuçları da olmuştur. Bunlardan birisi 
“harp zengini” kavramının doğuşu ve bu kavramı somutlaştıran 
yeni bir tipin teşekkülüdür. Fransa’da eski ve köklü zenginlerden 
ayırt etmek için savaş vurguncularına “yeni zengin” adı verilirken 
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Türkiye’deki basın yayın or-
ganlarında “harp zengini” ifadesi kullanılmaya başlandı. Burada 
kastedilen “Harb-i Umûmî” sırasında çeşitli gayrimeşru yollarla 
zengin olmuş kişilerdi. Şeker, un gibi temel ihtiyaç maddelerini 
büyük miktarlarda alıp devletin vagonları aracılığıyla taşıyan ve 
türlü usulsüzlüklerle bunları fahiş fiyatlarla satan, içinde tanın-
mış kişilerin de bulunduğu, bir zümre hızla ve anormal bir bi-
çimde zenginleşir. Devrin Sabah, Vakit, Tasvir-i Efkâr gibi gaze-
telerinde sürekli konuyla ilgili yazılar yayımlanır, kolay ve kanun 
dışı yollardan zenginleşenler eleştirilir, hatta bu kişilerin isimleri 
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teşhir edilir. Ayrıca hükümetin problemin çözümüne yönelik 
uğraşları desteklenir. Gazete ve dergilerdeki eleştiriler sadece fi-
kir tartışmaları düzeyinde kalmaz, edebî eserlere de yansır. Ah-
met Emin Yalman’ın kullanımıyla “harp zengini” kavramı hızla 
yaygınlık kazanır ve savaş zenginlerini konu alan sohbet yazıları, 
romanlar ve hikâyeler yazılır, karikatürler çizilip albümler yayım-
lanır. Kavram ve tip savaşın bitiminden sonra, Cumhuriyet yılla-
rında da Türk edebiyatındaki varlığını sürdürür. Sermet Muhtar 
Alus’un Harp Zengininin Gelini (1932, 1934) adlı romanı buna 
örnektir.

Bu bildirinin amacı “harp zengini” kavramının Türk bası-
nında ve edebiyatında yer alış sürecini çeşitli örneklerle tespit 
edip aynı başlık altında yazılmış, ancak bugüne değin herhangi 
bir çalışmada yer verilmemiş edebî eserleri, gazete ve dergilerden 
yararlanarak ortaya çıkarmak ve bunları incelemektir. İlaveten 
“harp zengini” ifadesiyle tanımlanan tipin özelliklerini ve edebi-
yatımıza yansımalarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Harp Zengini, Ro-
man, Hikâye, Türk Edebiyatı.

*** 

French novelist Stendhal said: “a novel is a mirror carried 
along a high road. At one moment it reflects to your vision the 
azure skies, at another the mire of the puddles at your feet…” 
The World War the first had not only the social, economic 
and political results but also literary results. One of the literary 
results was the theme of “harb zengini” (the war profiteer). In 
the last year of the World War the first one can see a statement of 
“Rich men of the War” in the Turkish press. The Turkish press 
criticized the rich men earning a lot of money with corruptions 
during the war and called them as “Rich men of the War”. In 
addition to this, Turkish authors wrote and published some 
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novels and stories concerning the “Rich men of the War”. The 
aims of this study are to reveal the novels and stories concerning 
the “Rich men of the War” and to evaluate the reflections of this 
statement on the Turkish literature.

Key Words: Harb Zengini (The War Profiteer), Novel, 
Story, Turkish Literature, World War The First.
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Birinci Dünya Savaşı’nda Turan Heyetinin Avrupa’daki 
Faaliyetleri / The Activities of the Turan Delegation in Europe 

in WW1

Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR

I. Dünya Savaşı yıllarında Rusya’nın diğer bölgelerindeki 
Müslümanlardan  olduğu  gibi, Tatar ve Başkurtlardan da yarım 
milyon civarında insan silah altına alınmıştır. Türk askerlerinin 
bir kısmı hayatını kaybetmiş, bir kısmı yaralanmış, bir kısmı da 
esir düşmüştür.  Bu esir Türk askerleri savaşın sonlarına doğru 
Berlin’in güneyinde  Zossen’deki kampa getirmişlerdir. İçinde 
Abdürreşit İbrahim ve Alimcan İdrisi’nin  bulunduğu Türk he-
yeti, Türkiye’den Almanya’ya gelerek bu askerlerle ilgilenmiş ve 
bir kısmı Almanya ile müttefik bulunan Türk ordusuna gönüllü 
yazılmışlardır. Asya Taburu adı ile teşkilâtlandırılan ve komutası 
Türk subaylarından olan bu tabur, 1918’de Irak cephesinde İn-
gilizlere karşı savaşmış, şehit ve yaralıları yanında, İngilizlere esir 
düşenler Hindistan’a gönderilmişlerdir. Yine daha önce İstanbul’a 
gelen Rusya mahkumu Türklerin temsilcilerinden bir kısmı faali-
yetlerini sürdürmüşlerdir. Bunlardan Yusuf Akçura, İstanbul’da, 
“Rusya Mahkumu Müslüman Türk-Tatarların Hukukunu Mü-
dafaa Komitesi” ni kurmuştur. Burada Yusuf Akçura dışında, 
Abdürreşit İbrahim(ov), Kırım Tatarlarından Mehmed Esad Çe-
lebizade, Buharalı Mukimeddin Beycan, Azerbaycanlılardan Ali 
Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu gibi şahsiyetler yer almıştır. Bu 
heyet Avrupa başkentlerindeki, Sofya, Budapeşte,Viyana, Zürih 
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ve Berlin’de Rusya Türklerinin  durumunu anlatan konferans-
lar  vermiş, o devletlerin  yöneticilerine muhtıralar sunmuşlardır. 
Tabii bu faaliyetler Rusları rahatsız etmiştir. Rusya Duma’sında 
yer alan Müslümanlar komitenin kendileri ile alâkası olmadığını 
açıklamak zorunda kalmışlardır. Yusuf Akçura önderliğinde bu 
faaliyetler sürerken, Kuzey Kafkasyalı, Azerbaycanlı ve Gürcis-
tanlılardan ibaret bir “Kafkasya Komitesi” kurulmuş ve onlarda 
Avrupa’da  faaliyetlere başlamışlardır. 1915 Aralık ayında Ber-
lin ve Viyana’yı ziyaret ederek, onlar da verdikleri muhtıra ile 
Kafkasya’nın durumunu anlatıp, dört devletten oluşan bağımsız 
bir konfederasyonun kurulmasını talep etmişlerdir. İki komite 
Ocak 1916’da Lozan’da “Rusya Mahkumu Milletler” adlı bir de 
konferans düzenlemişlerdir. Konferansta Akçura, İbrahim(ov), 
Ağa(yev) ve Hüseyinzade konuşmuşlardır.

Biz  bu çalışmamızda, Rusya Mahkumu Müslüman Türk 
–Tatarlarının Hukukunu Müdafaa Komitesi  ile yürüttükleri ça-
lışmaları Hüseyinzade’ye  göre ele alacağız. Çünkü, Hüseyinzade 
her gittikleri şehirden hanımı veya tanıdıklarına kart ve mektup-
lar göndererek bu güzergahı ve bulundukları şehirleri ebedileştir-
miştir. Kanaatimizce, kişisel arşivinin gün ışığına çıkmaya başla-
ması ile komitenin faaliyetlerinin de ayrıntıları ortaya çıkmıştır. 
Bunları değerlendirmeye çalışacağız.  

***

In the years of the first world war, up to half a million 
Tatar and Bashkir people were called to arms like the other 
Muslim people in Russia. Some of those Turkic soldiers were 
died or injured, some of them were captured. The captured 
Turkic soldiers were brought to a camp at Zossen, south of 
Berlin, towards end of the war. A Turkish committee, including 
Abdürreşit İbrahim and Alimcan İdrisi, came from Turkey 
to Germany and kept in touch with the soldiers. Some of the 
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soldiers became volunteer in the Turkish army, which was allied 
with Germany. A batallion, which was called “Asia”, established 
from those soldiers fought against England at the front of Iraq 
in 1918. Meanwhile some delegetes representing the Turkic 
people convicted by Russia arrived at İstanbul. One of them, 
Yusuf Akçura, founded “the Defence Committee of Rights of 
the Muslim Turkic-Tatar People Convicted by Russia” there. 
Besides Yusuf Akçura, Abdürreşit İbrahim(ov), Mehmed Esad 
Çelebizade and Mukimeddin Beycan from Crimean Tatars, 
Ali Bey Hüseyinzade and Ahmet Ağaoğlu from Azerbaijanis 
joined the committee. The committee gave lectures expressing 
the situation of Turkic people of Russia in the capital cities of 
Europe like Sofia, Budapest, Vienna, Zurich and Berlin. These 
activities disturbed Russia naturally. The Muslims in the Russian 
National Parliament (Duma) had to declared that the committee 
had no affiliation with them. In the meantime, a “Caucasian 
Committee” composed of North Caucasians, Azerbaijanis and 
Georgians was founded and made organizations in Europe 
too. This committee demanded an independent confederation 
consisted of the four state visiting Berlin and Vienna in December 
1915. The two committees organized a conference named “The 
Nations Convicted by Russia” in Lausanne in January 1916. 
Akçura, İbrahim(ov), Ağa(yev) and Hüseyinzade made speeches 
there.

In this work, we deal with the Defence Committee of Rights 
of the Muslim Turkic-Tatar People Convicted by Russia and 
its activities according to Hüseyinzade. Because Hüseyinzade 
immortalized that venture sending the postcards and letters to 
his wife and friends from every city he went. In our opinion, the 
emergence of his personel archive also has revealed details of the 
commitee’s activities.
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON I / HALL I

V. OTURUM / SESSION  V                                                                        

Latin Amerikalı Bir Osmanlı Subayının Gözüyle Birinci 
Dünya Savaşı’nda Güney Cephesi / The Southern Front in the 

WW1 from the Eyes of an Ottoman Officer of a Latin-origin

Polis Başmüfettişi / Doktora Öğrencisi 
Hüseyin Güngör ŞAHİN

Rafael de Nogales Méndez (1877-1937), Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda gönüllü subay olarak görev yap-
mış yegâne Venezuela vatandaşıdır.  1915-1919 yılları arasında 
Birinci Dünya Savaşı’nda Türk hilali altında çarpıştığını hatıra-
tında aktaran Nogales, yaşamından otobiyografik kesitler sunan 
dört eser kaleme almıştır. Yazarın bir edebi tür olarak hatırat, 
roman ve tarih yazıcılığı arasında yer tutan eserleri tarihe ilk el-
den kaynaklık etmektedirler. Doğu ve Güney cepheleri, savaşan 
devletler ve kuvvetleri, savaş dönemi Türkiye’si, toplumsal yaşam 
ve dönemin tarihi şahsiyetleri hakkında eserlerinde aktarılan ko-
nular kayda değer niteliktedir.

Nogales’in İttifak ve İtilaf Devletleri’nin giriştiği Bü-
yük Savaş’ta, en uzun süreli görev yaptığı cephe Filistin-Sina 
Cephesi’dir. Venezuelalı subay dönüm noktalarından olan Bi-
rinci ve İkinci Gazze muharebelerini anılarında ayrıntılı olarak 
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anlatmaktadır. Nogales’in anılarında yer verdiği tarihi olaylar, 
muharebeler, kuşatmalar, askeri strateji ve taktikler, ordular ve 
komutanlarına dair bilgiler tarihe ışık tutmaktadır. Yazarın Gaz-
ze muharebelerine ilişkin anlatılarında aktardığı bu konular ince-
lenen kaynaklarda yer alan bilgilerle genel olarak örtüşmektedir.

Nogales’in Güney Cephesi ve özellikle Gazze muharebe-
lerine dair onca detaya yer vermesi, onun cephede bulunduğu-
nun işaretidir. Nitekim Kudüs İspanyol Konsolosu Conde de 
Ballobar’ın günlüklerinde, Nogales’in Osmanlı Ordusu’nun bir 
subayı olarak o bölgede bulunduğu teyit edilmektedir. Güney 
cephesinde görev yaptığına dair hakkında henüz resmi bir belge-
ye ulaşılamayan Nogales’in anlatılarının bir bölümü halen araştı-
rılmaya ve teyide muhtaçtır.  

Bu çalışmada Nogales’in anlatıları, Birinci Dünya Savaşı’nda 
Güney cephesindeki tarihi olaylar, faaliyetler ve ilişkiler kapsa-
mında irdelenmiş; genç subayın İttifak Devletleri’nden Osmanlı, 
Alman, Avusturya-Macaristan kuvvetleri ile İtilaf Devletleri’nden 
Britanya kuvvetlerine dair aktardıkları, özgün kaynaklarla karşı-
laştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, tarih-edebiyat iliş-
kisine vurgu yapmak, eserlerde yer alan tarihi olayları tartışmaya 
açmak ve literatüre yeni bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Güney Cephesi, 
Osmanlı Ordusu, Rafael de Nogales Méndez, Anılar 

***
Rafael de Nogales Méndez (1877-1937) is the only 

Venezuelan citizen who served as a volunteer officer in the 
Ottoman Army during the First World War. Nogales narrated 
in his memoirs that he waged war under the Turkish crescent 
between 1915 and 1919. He wrote up four books presented 
autobiographical elements from his life. The works of author, as 
a literary genre, have taken place among the memoirs, novel and 
historiography and also they are the first-hand sources of history. 
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The subjects narrated on author’s works on the Eastern and 
Southern fronts, belligerents, the war period of Turkey, social 
life and historical figures of the war period are significant. 

The longest-serving frontier of Nogales in the Great War 
between Central and Allied Powers is Palestine-Sinai Frontier. 
Venezuelan officer narrates in detail First and Second Battles of 
Gaza, turning points of war, in his memoirs. The informations 
given by Nogales in his memoirs on the historical events, battles, 
sieges, military strategies and tactics, armies and its commanders 
shed light on the history. These subjects on the Battles of Gaza 
narrated by the author overlaps in general with the information 
taken place in the sources that has been examined.    

The details given by Nogales about the Southern Front and 
particularly Battles of Gaza have been the testament to the fact 
that Venezuelan officer served in the Southern Frontier. The 
Diary of Conde de Ballobar, Spanish Consul to Jerusalem, indeed 
confirms that Nogales has been in the region as an officer of 
Ottoman Army. Since there is no any official document attained 
confirming that Nogales has been in the Southern Frontier, 
some parts of author’s narratives remain to be researched for 
confirmation.  

In this study, the memoirs of Nogales have been examined 
within the scope of historical events, activities and relationships in 
the Southern Frontier during the First World War; the narratives 
of Venezuelan officer on Ottoman, German, Austrian-Hungarian 
and British powers have been researched comparatively with the 
original sources. Within this context, it is aimed to emphasize the 
relationship between history and literature, initiate a discussion 
on the historical events taken place in the mentioned memoirs, 
and also to earn new information to the literature.  

Key Words: First World War, Southern Front, Ottoman 
Army, Rafael de Nogales Méndez, Memoirs 
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Vecihi Bey’in Gölgede Kalmış Birinci Dünya Savaşı Anıları: 
“15. Kolordu Galiçya’da -Zlota Lipa Kenarında Bir Sene / 

The Overshadowed Memoirs of Vecihi Bey on the WW1: The 15th 
Army Corps in Galicia – A Year on the Banks of Zlota Lipa

Dr. Emin Alp MALKOÇ

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, hemen tüm sı-
nırlarını savunmak zorunda kaldığı gibi; müttefiklerine yardım 
etmek amacıyla yabancı cephelere de asker göndermiş, özel-
likle Galiçya cephesinde savaşmıştı. Tarihsel açıdan Türklerin 
Avrupa’da mücadele ettikleri ve kanlı çarpışmalarıyla derin izler 
bırakan Galiçya Cephesi hakkında diğer cephelere göre daha az 
sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Üstelik bu cephede yaşa-
nanları aktaran anıların sayısı oldukça sınırlıdır. 

Galiçya Cephesi’ne yönelik araştırmalarla ilgili bu sayısal 
tablo, Erkan-ı Harp Binbaşısı (Kurmay Binbaşı) Vecihi Bey’in 
“15. Kolordu Galiçya’da, Zlota Lipa Kenarında Bir Sene” başlı-
ğıyla yayınladığı anılarının değerini artırmaktadır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra bir gazetede 55 bölüm halinde eski harflerle 
basılan bu anılar, yaklaşık bir asır boyunca tekrar yayımlanma-
dığı gibi, halen sürdürülen kitaplaştırma projesi dışında hiçbir 
araştırmada referans olarak yer almamıştır. 

Anılarda önce 15. Kolordu’nun genel portresi çizilmiş ve 
Galiçya’ya gönderilmesinin nedenleri irdelenmiştir. Galiçya’ya 
hareket edilmesinden itibaren karşılaşılan yetersiz ulaştırma ve 
ikmal şartları, iletişim sorunları anlatılmış; Bulgarlar, Macar-
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lar ve Avusturyalılarla yaşanan ilk temaslar aktarılmıştır. İttifak 
Devletleri’nin Galiçya’daki güçleri hakkında bazı teknik karşı-
laştırmaları içeren anılar, mücadele edilen Ruslar hakkında da 
çeşitli analizleri kapsamaktadır.

Vecihi Bey’in anılarında 26.000 kişilik 15. Kolordu’nun 
Zlota Lipa’nın kıyısında yaklaşık 20 km’lik bir alanda Miralay 
(Albay) Yakup Şevki Bey’in komutasında başarılı bir şekilde sa-
vaştığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ilk Rus saldırılarından 
sonra (25 Ağustos 1332) yaşanan süreç, kolordunun savaş dü-
zeni, kayıp sayıları, müttefiklerle çeşitli düzeydeki temaslar, cep-
hede uçakların oynadığı role kadar teknik sayılabilecek verilerle 
ele alınmıştır. Diğer yandan öz eleştirilere de yer verilen anılarda 
Enver Paşa’nın Galiçya’yı ziyaretine, hatta Türk subayların bazı-
larının gönül ilişkilerine uzanacak şekilde savaşın farklı boyutları 
da anlatılmıştır. 

Vecihi Bey’in anıları üzerinden Galiçya Cephesi’ni inceleyen 
ve süreli yayınlarla diğer kaynaklardan yararlanılarak hazırlan-
ması öngörülen bu çalışmayla Birinci Dünya Savaşı kapsamında 
Galiçya Cephesi’ni konu alan araştırmalara katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır.

***

In WWI, the Ottoman State not only defended almost all of 
its borders but also sent soldiers to foreign fronts in order to help 
its allies, especially to Galicia. Historically, compared to other 
fronts, there have been fewer academic studies on Galicia, where 
Turks fought in Europe and which left its mark with its bloody 
skirmishes. Furthermore, the number of memories mentioning 
the occurrences on this front is rather limited.  

This numeric table related to the studies about the Galicia 
Front increases the value of Staff Major Vecihi Bey’s memories 
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which he published with the title “The 15th Army Corps at 
Galicia-A Year on the coast of Zlota Lipa”. After WWI, these 
memories, which were published with the letters of the Ottoman 
alphabet in a newspaper in 55 episodes, have neither been 
republished after almost a century nor been referred to in any 
research except a book project.  

In the memories, first, a general portrait of the 15th Army 
Corps takes place together with the analysis of the reasons why 
they were sent to Galicia. Next, the insufficient transportation 
and fulfillment conditions faced after departure to Galicia and 
communication problems were indicated in addition to the 
narration of the first contacts with the Bulgarians, Hungarians, 
and Austrians. Including some technical comparisons about 
the forces of the Central Powers in Galicia, these memoirs also 
involve several analyses about Russians who were among the 
opponents. 

In Vecihi Bey’s memories, it is mentioned that with 26.000 
soldiers, the 15th Army Corps fought with success in an area of 
approximately 20 km on the coast of Zlota Lipa at the command 
of Miralay (Colonel) Yakup Şevki Bey. In this concept, the 
period starting with the first attacks of the Russians (25 August 
1332) was analyzed with rather technical data as deployment of 
the army corps, the number of losses, contacts with the allies at 
different levels, and the roles of war planes at the front. On the 
other hand, also including self-criticism, different dimensions of 
the war such as Enver Pasha’s visit to Galicia and even love affairs 
of some Turkish colonels were narrated in these memoirs.  

Analyzing the Galicia front via the memoirs of Vecihi Bey 
and having been prepared by referring to periodicals and other 
sources, this study aims to contribute to studies related to the 
Galicia front by means of WWI.
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Birinci Dünya Savaşına Bir Asteğmenin Gözüyle Bakış / 
The View of WW1 through the Eyes of a Lieutenant

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Mülkiye Mektebini bitiren yazarımız, Londra’da eğitim 
görmekteyken I. Dünya Savaşı çıkar. Eğitimini yarıda bırakarak 
İstanbul’a döner. Askerlik şubesine giderek Harbiye Mektebine 
yazılır.   Türk Ocağı Cemiyeti ve Türk Yurdu dergilerin de te-
siriyle  “Turan” aşkıyla yanmaktadır. Gönüllü birliklere katılır. 
Kafkas Cephesine gönderilir. Anadolu’nun fakirliğine çok üzü-
lür. Enver Paşa komutasındaki ordunun yenilgisi bütün Türk 
dünyasını hüzne boğar.  Askerlerin açlık ve hastalıklar karşısın-
daki çaresizliği, komuta kademesindeki beceriksizlikler idealle-
rinin büsbütün sarsılmasına sebep olur.  Askerlikteki en büyük 
gururu zor koşullarda bile göstermiş olduğu sabır ve tahammülle 
insanlığa örnek olan merhametli Türk askeridir. Yaklaşık üç yıl 
süren esaret döneminde Türk dünyasını yakından tanıma fırsatı 
bulur. Ayrıca Rus ordusunu gözlemleme fırsatı elde eder. Bolşe-
vik ihtilali esnasında ortaya çıkan idari boşluktan yararlanarak 
kaçar. Böylece esaret hayatı son bulur.  İstanbul’a döndüğünde 
memleket büyük bir kargaşa içerisindedir. Kısa süre sonra kendi-
ni Kuva-i Milliye hareketi içerisinde bulur. 

Anahtar Kelimeler : I. Dünya Savaşı, Faik Tonguç, Doğu 
Cephesi,  Türk Dünyası

***
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When our writer, who graduated the civil service school, 
continues his education in London, World War I begins. He 
interrupts his education and goes back to İstanbul. He heads 
for recruiting office and enrolls to military college. He is under 
the strong effect of Turan with the influence of the journals of 
Türk Ocağı Cemiyeti and Türk Yurdu as well. He joins in the 
voluntary troops. He is sent to Caucasian front. He grieves the 
poverty in Anatolia. The defeat of the army led by Enver Paşa 
causes sorrow in Turkic world. Aims are shattered because of the 
despair of the soldiers against hunger and diseases and clumsiness 
in commanding positions. Merciful Turkish soldiers set a good 
example for humanity with their patience and endurance. He 
has the opportunity to get to know Turkic world closely in 
his 3-year captivity period. He also has the chance to observe 
Russian army. He flees taking the advantage of administrative 
space which appeared in Bolshevik Revolution. So, his captivity 
comes to an end. When he comes back to İstanbul, he finds a 
country of chaos. In a short span of time, he finds himself in the 
movement of Kuvva-i Milliye. 

Keywords: World War I, Faik Tonguç, Eastern Front, 
Turkic World   
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON II / HALL II

V. OTURUM / SESSION V

Ebul Hindili Cafer Bey’in Kaleminden Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın Türkiye’nin Doğusunda Yapılanması ve I. 

Dünya Savaşı Günlerindeki Faaliyetleri / The Organization of 
the Teşkilatı Mahsusa in the East and its Activities in the WW1

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR

Kuruluşu hakkında tartışmalar olan ancak 1913 yılı itibariy-
le Enver Paşa tarafından oluşturulduğu konusundaki bilgilerin 
daha yoğun olduğu Teşkilat-ı Mahsusa, yakın dönem tarihin-
de iz bırakan çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Buna rağmen Teşkilatın yapılanması ve faaliyetleri hakkında 
yazılanlar onun üzerindeki gizemi ve karanlık noktaları henüz 
yeterince ortadan kaldırmış değildir. Bunda Teşkilat hakkındaki 
kayıt eksikliği yanı sıra konunun, bir kısım yerli ve yabancı araş-
tırıcılar tarafından ideolojik yaklaşımlara kurban edilmesinin de 
rolü çok büyüktür.

Teşkilat-ı Mahsusa üzerindeki gizemi kaldıracak önemli ka-
yıtlar içerisinde, elbette bu yapı içerisinde görev alan ve döneme 
tanıklık edenlerin hatıraları çok önemli yer tutmaktadır. Bu an-
lamda elimizde mevcut olan ve dönemi anlamada dikkate değer 
bir hatırat, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Doğu’daki önemli reislerinden 
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Ebul Hindili Cafer Bey’e aittir. Cafer (Erçıkan) Bey, Erzurum 
merkeze bağlı Ebul Hindi köyünden olup, İttihat Terakki’nin 
kuruluşundan itibaren bu siyasi yapılanma içerisinde yer aldığı 
görülmektedir. İttihat Terakki’nin lider kadrosuna yakın olan ve 
onlar ile  görüştüğü görülen Cafer Bey’in önce Fırkanın fedai 
yapılanmasında ve müteakiben de Teşkilat-ı Mahsusa içerisinde 
yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Cafer Bey’in özellikle I. Dünya Savaşı öncesi, Erzurum şehri 
ve köylerinden topladığı erkekleri teşkilatlandırdığı, eğittiği ve 
onlara liderlik yaptığı görülmektedir. Bu yapılanma daha ziya-
de Ermeni Taşnak ve Hınçak çetelerinin bölgedeki faaliyetlerine 
yöneliktir. Cafer Bey, başında bulunduğu gönüllü müfrezeye da-
hil olan kişileri yazdığı gibi, rakip konumda gördüğü ve ayrılık-
çı faaliyette bulunan Ermenilerin isimleri ile faaliyetlerinde de 
bahsetmektedir. Hatıratta dikkat çeken ve şu ana kadar hiçbir 
kayıtta yer almayan başka bir bilgi ise; Teşkilat-ı Mahsusa’nın sa-
vaş öncesi Erzurum, Van, Doğu Beyazıt yapılanması ve bunların 
faaliyetleri hakkındadır.

I. Dünya Savaşı esnasında Teşkilat-ı Mahsusa’nın özellikle 
Erzurum ve doğusunda yaptığı faaliyetlerde hatıratta yer almak-
tadır. Elbette ki bu genel bir Teşkilat-ı Mahsusa faaliyet raporu 
gibi değildir. Genelde Cafer Bey’in kendi yaşadığı, gördüğü ve 
duyduğu olaylara aittir. Bu anlamda Ruslar ile savaş ve Erme-
ni sorunu dikkat çekmektedir. Bu konulardaki bilgiler dönemi 
anlamak açısından çok kıymetlidir ve mevcut literatürde henüz 
karşılığı yoktur. 

İşte biz bu tebliğimizi, yukarda kısaca özetlemeye çalıştığı-
mız hatırat doğrultusunda şekillendireceğiz. Ancak bunu yapar-
ken döneme ait akademik bilgiler ışığında değerlendirmeler ve 
katkılarda yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:Ebul Hindili Cafer, Teşkilat-ı Mahsusa, 
İttihat Terakki, Ermeniler, Erzurum
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I. Dünya Harbi Gazisi M. Şükrü Bey’in Esaret Mektupları / 
The Letters of M. Şükrü Bey as a Prisoner of War in the WW1

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Faruk GÜLER

Tarih, Türk Eğitim sistemi içerisinde yıllardır zaman, mekân; 
sebep sonuç ilişkisi içerisinde ele alınmaktadır. Bu anlayış içeri-
sinde doğrudan insanı görmek veya savaşta yer alan bireylerin ya-
şadıklarına tanık olmak mümkün değildir. Elbette ki bu durum 
bilimsel çalışmalar ışığında zaten imkânsızdır. Bu noktada dev-
reye eser dünyasında insanı merkeze alan edebiyat girmektedir. 
Edebi tür olarak karşımıza çıkan mektup türü içerisinde asker 
mektuplarının da yer aldığını görmekteyiz. Bildirimize mevzu-
bahis olan da esaret altındaki bir askerin ailesine yazıp göndermiş 
olduğu iki mektuptur.

1898 yılında Harput’un Germili Köyü’nde dünyaya gelen 
Ahmet Bey’in oğlu Mehmet Şükrü Bey henüz 14 yaşındayken 
annesini ve babasını kaybetmiş bulunmaktadır. Evin tek oğlu ve 
dört kız kardeşin başında bulunması genç yaşta hayatın zorlukla-
rı ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 1914 yılında birin-
ci dünya savaşının başlaması ile birlikte asker ocağına alınmış ve 
yaklaşık sekiz yıl sürecek askerlik macerası başlamış bulunacaktır. 
Bu süre zarfında Bingöl civarında Ruslara karşı; daha sonra Kanal 
Cephesi’nde İngilizlere karşı savaşmış ve bu esnada esir düşmüş 
ve yaklaşık iki yıl esaret altında kalmıştır. Esaret sonrası memle-
ketine geldiği anda tekrar asker altına alınmış ve çevre bölgedeki 
isyanlarda asker olarak ülkesine hizmet etmeye devam etmiştir.
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Bildiriye esas olan iki mektup bu esaret yılları içerisinde aile-
sine yazıp göndermiş olduğu mektuplardır. Oğlu Fethi Güler’den 
alınan bu iki mektup haricinde Mehmet Şükrü Bey’in savaş yıl-
larıyla ilgili oğluna anlattıkları çalışmamızın çıkış noktasını teşkil 
etmektedir. Bu mektuplar ilk kez gün ışığına çıkacak olup esaret 
altındayken yazılmış olmaları münasebetiyle önemlidirler. 

Öncelikle Mehmet Şükrü Bey hakkında bilgi verilecek, 
mektupların çözümlenmesine geçilecek, Mehmet Şükrü Bey’in 
sonraki süreçte hayatı ile ilgili bilgi verilecektir. Bu çalışmayla; 
savaşın siyasi, askeri, ekonomik boyutlarından ziyade savaş içe-
risindeki bir askerin insani boyutuyla, esaret yıllarında ailesiyle 
kurduğu iletişim vurgulanacaktır. Esaret yıllarına ait iki mektu-
bun günümüz Türkçesine aktarılması ve bu mektuplardan hare-
ketle I. Dünya Harbi’nde Anadolu’nun bağrından çıkarak savaş 
sebebiyle çeşitli coğrafyalarda bulunan bir Osmanlı askerinin ta-
nıtılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Esaret, I. Dünya Savaşı, Mektup, M. 
Şükrü Bey, Harput, Germili

***

History, in the Turkish education system for years of time, 
place; reasons, the results are discussed in relationship. Within 
this understanding to see people directly or be witness to some 
of the individuals involved in the war is not possible. Of course, 
in light of this scientific work is already impossible. At this point, 
commissioned works of literature in the world is entering the 
field of human-centered. In such genres as we face the letters we 
can see that the involvement of military letters. Which is entirely 
absent in our Declaration of captive soldier’s family wrote two 
letters that were sent. 

In 1898, who was born of Harput in the village Germili 
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Ahmet Bey’s son Mehmet Şükrü Bey and his father lost his 
mother when he was just 14 years old, is located. The house 
is at the beginning of his only son, and four sisters at a young 
age to face life’s challenges has led to. In 1914, with the start of 
the first world war soldier taken furnace and military adventure 
began about eight years will continue. During this time against 
the Russians near Bingol; Front fought against the British 
in the channel later and in the meantime taken prisoner and 
remained in captivity for about two years. After captivity came 
to his hometown and surrounding areas now under re-enlist as a 
soldier in the rebellion has continued to serve the country. 

Report this letter years of captivity in the two main families 
are the letters to be written and sent. Exploration of these two 
letters from his son Guler, Mehmet Şükrü Bey, except tell her 
son about the war years, they constitute the starting point of our 
work. This letter will not come to light for the first time under 
bondage to be written on the occasion are important. 

First Mehmet Şükrü Bey will be informed about the letter 
will be passed to the resolution of Mehmet Şükrü Bey information 
about life in the next period will be given. In this study; war’s 
political, military, economic size rather than a soldier in the war 
with the human dimension, the communication with the family 
will be highlighted during captivity. Two letters of the years of 
bondage to be transferred into modern Turkish and World War 
I. In the light of this letter from Anatolia Taking the fight due to 
an Ottoman soldier in various geographies are introduced. 

Keywords :Slavery, World War I, Letter, M. Şükrü Bey, 
Harput, Germili
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I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile İtilaf 
Devletleri Arasındaki Esir Meselesi / The Question on the 
Prisioners of War between the Ottoman State and the Allies

Doç. Dr. Necati AKSANYAR

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı sırasında savaşan 
devletler arasında pek çok esir ele geçirilmiştir. Osmanlı Dev-
leti taarruz ve savunma cephelerinde yaptığı savaşlar sonrasında 
200.000’nin üzerinde askerini esir bırakmıştır. Bu durumun et-
kisi savaşın sona erdiği 1918 yılından sonra da uzun süre devam 
etmiştir. Yabancı devletlerde bulunan esirlerin almış oldukları 
paralar kendilerinden tahsil edilmek istenmiş ve konu Osman-
lı Hükümeti’ne iletildiğinde 1915-1919 yılları arasındaki kur-
lara göre muamele edileceği bildirilmiştir. İngiltere, İspanya ve 
Fransa’daki esir Osmanlı zabitlerine rütbelerine göre maaş tah-
sis edilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde müttefik devletlerin 
Osmanlı Devleti’ndeki esirleri ve onlara nasıl muamele edileceği 
gündeme gelmiştir. Osmanlı Hükümeti ile İngiltere arasındaki 
esir mübadelesi Times Gazetesi’nin 20 Teşrinisani 1917 tarih-
li nüshasında gündeme gelmiş, esirlerin tahliyesi ve mübadele 
konusunda antlaşma imzalanmıştır. 1919 ve 1920 yıllarında 
Fransa’dan Türkiye’ye gönderilen esir Türk subay ve erlerinin 
masrafları Fransız Bahriyesi tarafından karşılanmış ve bu masraf-
ların Osmanlı Hükümeti’nden tahsil edilmesi için Fransa Sefa-
reti tarafından talepte bulunmuştur. Bildirimizde konuyla alakalı 
olarak başta arşiv vesikaları ve diğer kaynaklara başvurularak Os-



143100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

manlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasındaki esir meselesine ışık 
tutulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri, I. 
Dünya Savaşı, Esir, Mübadele.

***

Starting in 1914, fought during the First World War 
between the States many prisoners were captured. Offensive and 
defensive fronts of the Ottoman Empire after the war has left 
over 200,000 soldiers and prisoners. Located in foreign countries 
they have taken the money of slaves themselves and the subject 
was asked to be collected from the Ottoman Empire between 
the years 1915-1919, when transmitted to the Government will 
be treated according to the exchange rate have been reported. 
England, Spain and France to the rank of officer in the Ottoman 
prisoners was decided according to the allocation of salary. 
In the same way allied governments and how they treated 
prisoners in the Ottoman Empire that came up. Exchange of 
prisoners between the Ottoman Government and the UK Times 
newspaper in its issue of November 20, 1917 have been raised, 
and the evacuation of prisoners in exchange treaty was signed. In 
1919 and 1920, sent from France to Turkey, the Turkish officers 
and their prisoner costs were met by the French Navy and the 
costs to be collected from the Ottoman government in France 
has been requested by the Embassy. In this paper, particularly 
as related to the subject with reference to archival documents 
and other resources between the Ottoman Empire and the Allies 
were trying to shed some light on the issue of prisoners.

Keywords: The Ottoman Empire, the Allies, World War I, 
Prisoners, Exchange.
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON III / HALL III

V. OTURUM / SESSION V

Arşiv Belgelerine Göre I. Dünya Savaşı’nda Almanya İle 
Osmanlı Devleti Arasındaki Ekonomik İlişkiler / Economic 
Relations between Germany and the Ottoman State in the WW1 

on Archival Documents

Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN

II. Abdülhamit Dönemi’nde başlayan Osmanlı Devleti ile 
Almanya arasında başlayan siyasi, askeri ve ekonomik ilişki-
ler İttihat Terakki Dönemi’nde daha da kuvvetlenir. Osmanlı 
Devleti’nin tarıma dayalı ekonomisi ve coğrafi olarak genişliği 
Almanya’nın dikkatini çeker. Almanya, Avusturya Macaristan 
ve İtalya’dan oluşan İttifak Devletleri İngiltere’nin Hindistan 
bağlantısını ve Rusya’nın Avrupa bağlantısını keserek Avrupa’yı 
ekonomik olarak sıkıştırmak isterler. Bu durumda tarıma dayalı 
ekonomisi olan Osmanlı Devleti büyük önem arz eder. Alman-
ya yaklaşan I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin bu tarıma 
dayalı ekonomisinden yararlanmak ister. İşte bu amaçla Osmanlı 
Devleti ile I.Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında ülkenin 
tarımını geliştirici önemli yazışmalar yapılarak adımlar atılır.

Bu çalışmada Osmanlı Devleti ile Almanya arasında I.Dünya 
Savaşı öncesinde ve I.Dünya Savaşı sırasında ekonomik alanda 
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gerçekleşen yazışmalar ve faaliyetler Alman arşiv belgeleri ışığın-
da araştırılarak sonuç ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Almanya, I.Dünya 
Savaşı, Ekonomi, İlişki, Faaliyet.

***

The political, military and ekonomic relations, which be-
gan in the time of the Sultan Abdulhamid II between the Ot-
toman State and Germany is, in the Committee of Union and 
Progress (İttihat ve Terakki) Period become stronger Germany 
became aware of the agriculture economy of the Ottoman Em-
pire and the latitude. The formed by Germany, Austria-Hungary 
and Italy Allianz States wanted to stop the Indian connection of 
Britain and the European Association of Russia and so harass 
the Convention states in Europe as economically. In this F all 
the agricultural economy prosperous Ottoman Empire played 
a major role. Germany would benefit the agricultural economy 
of the Ottoman Empire in the forthcoming First World War. 
For this purpose corresponds to the Ottoman Empire before the 
First World War and during the first world war and enter the 
important steps to ensure that the Ottoman agriculture can de-
veloped.

In this study, correspondence and activities on economic 
development between the Ottoman Empire and Germany was 
examined before the First World War and during the First World 
War by the German archive documents with regard to the results 
bring confidence.

Keywords: Ottoman Empire, Germany, First World War, 
the Economy, Relation, Activity.
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I. Dünya Savaşı’nda ‘Savaş Ekonomisi’: 
Avusturya-Macar ve Osmanlı Devletlerindeki Uygulamalar 

/ The War-Economy in the WW1: Implementations in the 
Austria-Hungary and the Ottoman Empires

Doç. Dr. İrfan KALAYCI

Bu çalışmanın amacı, Avustur-Macar ve Osmanlı Dev-
letlerinin I.Dünya Savaşı (IDS) sürecinde uyguladıkları savaş 
ekonomisinin “nedenleri” ve “sonuçları”nı incelemektir. Savaş 
ekonomisi, daha çok II. Dünya Savaşı’na (IIDS) özgü bir ter-
minoloji olsa da, içeriği itibariyle IDS’yi de kapsamaktadır. IDS, 
1914-18 yıllarında, ‘ekonomik savaş’ ile ‘savaş ekonomisi’  arasın-
da geçmiş küresel bir savaştır. Bu savaşa Avusturya-Macaristan 
(kısaca Avustur-Macar) ve Osmanlı imparatorlukları da “merke-
zi devletler” olarak dahil olmuşlardır. IDS, sonuçları itibariyle, 
İ.Haldun’un tarih felsefesinde geçen “her milletin üç devri vardır; 
fetih, durma, çöküş devri” şeklindeki görüşünü doğrulamıştır. Sa-
vaş ekonomisi uygulamalarının hedefi duraklama ve çöküşü en-
gellemek ya da geciktirmektir. Savaş ekonomisi, bir devletin milli 
ekonomisini savaş konjonktüründe canlı tutmak ve savaşı lehine 
çevirmek için belli bir plan-program çerçevesinde aldığı önlem-
lerin genel adıdır. IDS’ye katılan tüm devletler gibi, o zaman 
birer imparatorluk olan Avustur-Macar ve Osmanlı devletleri 
de, savaş bütçesi yoluyla savaş ekonomisini uygulamışlardır. Bu 
çalışmadan beklenen bazı bulgular vardır. Örneğin; i-IDS kü-
resel bir sıcak savaş olarak ne kadar yıkıcı olduysa, savaş eko-
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nomisi de uygulandığı her ülkede kısmen yapıcı oldu. ii-Savaş 
ekonomisi, uygulandığı devletlerde (dolayısıyla Avustur-Macar 
ve Osmanlı’da) sosyo-ekonomik, politik, askeri, stratejik ve tek-
nolojik değişimi hızlandırmış ve iii-genç nüfus kompozisyonunu 
ve işgücü piyasasını yeniden biçimlendirmiştir. iv-Savaş ekono-
misi uygulamaları, Avustur-Macar ve Osmanlı ülkelerinde de 
milliyetçi-bağımsızlıkçı bölünmeleri ve Avrupa’da patlayan 1929 
Dünya iktisadi krizini engelleyememiş, fakat IIDS’ye kadar barış 
antlaşmalarının yapılmasına katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: I.Dünya Savaşı, Savaş Ekonomisi, 
Avustur-Macar ve Osmanlı Devletlerindeki Durum.

***

This study aims to investigate the reasons and the results of 
the war economy Austro-Hungarian Empire  and Ottoman Em-
pire applied during the First World War. (IWW). Although the 
term “war economy” is mostly related with the Second World 
War (IIWW), it also consists of the IWW. IWW is a global war 
that had been something between economic war and war economy 
from 1914 to 1918. Austro-Hungarian and Ottoman empires 
were included in this war as Central States. IWW has confirmed 
the thesis of I. Haldun by its conclusion that is “each state has 
three decades, conquest, stagnation and collapse”. The aim of the 
war economy is to stop or delay collapse and stagnation. War 
economy is the general name for all the cautions that a state im-
plies in order to turn the given conditions to the state’s benefit 
and to keep economy dynamic. Like all other nations that were 
included, Austro-Hungarian and Ottoman states also used war 
budget to imply war economy in the IWW. In this research there 
are some expected results: i- Although IWW was a destroying 
war, it partly helped the countries in terms of economics. ii- War 
economy has fastened the socio-economic, politic, military and 
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technology changes for all countries (also for Austro-Hungary 
and Ottoman) and iii- it reshaped the employee structure and the 
demographic composition of the countries. iv- War economies 
has some contribution to keep the peace till IIWW even dough 
it could not resist the World Economic Crises 1929 and the na-
tionalist splits in Austro-Hungarian and Ottoman empires.

Keywords: First World War, War Economy, stuations in 
Austro-Hungarian and Ottoman States.
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Birinci Dünya Savaşı Sonlarında Kurulan “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Fransız Çıkarları Topluluğu” / “The 

Association of French Interests in the Ottoman Empire” Founded 
towards the End of WW1

Prof. Dr. Bige SÜKAN

Fransa, Osmanlı topraklarında hem maddi hem de mane-
vi bir mirasa sahip bulunan bir devletti. Şöyle ki, ilişkilerinin 
başlangıcı olan ve 1535’te bir “dostluk ve ticaret anlaşması” 
şeklinde kendisine ilk kez kapitülasyonların verildiği I. François 
döneminden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ayrıcalıklı 
manevi konumunu sağlık, hayır ve eğitim kurumları, Fransız 
dilinin yaygınlığı gibi etkenlere borçluydu. XIX. yüzyıldan 
itibaren de Osmanlı İmparatorluğu’na transfer ettiği sermayesiyle, 
bu topraklarda faaliyet gösteren şirketleriyle bu kez Osmanlı 
ekonomik ve mali hayatındaki etkinliğini sürdürmüştü. Özel-
likle Osmanlı Bankası, Düyun-u Umumiye İdaresi, demiryolu 
ve madencilik şirketleri gibi kuruluşlar  Fransız üstünlüğünün  
göstergeleriydi. Dolayısıyla Fransa, XIX yüzyıldan itibaren 
ekonomik ve kültürel açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda 
öncelikli bir konuma gelmişti.

Türk-Fransız ekonomik ilişkileri, 1838’de imzalanan 
Osmanlı-Fransız Ticaret Sözleşmesi ile yeni bir boyut kazanmıştı. 
Diğer yandan 1854 yılında Kırım Savaşı’nı finanse etmek amacıyla 
başlatılan borçlanma hareketi, diğer Avrupalı sermayedarları 
olduğu gibi Fransız yatırımcıları da cesaretlendirmişti. Yaban-
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cı sermaye, Osmanlı İmparatorluğu’na dış borçlanmalar ve 
yatırımlar kanalıyla girmişti ve Fransız sermayesi, I. Dünya Savaşı 
öncesi Avrupa’dan gelen toplam sermayenin en önemli kısmını 
oluşturuyordu. Osmanlı dış borçları içinde en büyük paya sa-
hip ülke olan Fransa, başta demiryolları olmak üzere bankacılık, 
limanlar, rıhtımlar, madencilik, sigortacılık gibi sektörlere önem-
li sermaye yatırımları yapmıştı. 

İşte bir İngiliz-Fransız ortaklığı olan Osmanlı Bankası, Os-
manlı İmparatorluğu’ndaki Fransız sermayeli şirketlerle “hissedar 
ve kontrolör” olarak ilişki içindeydi ve 1916 yılından itibaren 
“Le Groupement des Intérêts Français dans l’Empire Ottoman” 
(Osmanlı  İmparatorlugu’nda Fransız Çıkarları Topluluğu) adlı 
topluluğun kurulması çalışmalarını başlatmıştı. Ekim 1918’de 
ise, Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet gösteren çe-
şitli mali ve sınai kuruluşlarının temsilcileri bu topluluğun ku-
rulması yolunda karar almışlardı. 

Kasım 1918’de Fransız Dışişleri Bakanı’nın onayı ve deste-
ği ile çalışmalarına başlayan bu topluluk, Mondros Mütarekesi 
sonrası dönemde Anadolu’da yaşanan işgal ortamında Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki Fransız şirketlerinin çıkarlarının korunma-
sı ve faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla girişimlerde bulun-
muş, hatta politik kararların alınması yönünde baskı unsuru bile 
oluşturmuştu.  Bildiride, Türkiye’de yapılan tarih çalışmalarında 
yer almayan bu topluluğun kuruluşu ve girişimleri, başta Fran-
sız Dışişleri Bakanlığı arşiv belgeleri olmak üzere konuyla ilgili 
diğer Fransız kaynakların ışığında incelenerek değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız Sermayesi, Fransız Şirketleri, 
Osmanlı Bankası, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Çıkar-
ları Topluluğu”, “Le Groupement Des Intérêts Français Dans 
l’Empire Ottoman” 
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*** 

France was a state that possessed both material and spiritual 
heritage in the Ottoman territories, in such a way that it owed its 
privileged spiritual position in the Ottoman Empire to the factors 
like health and educational institutions, public use of French 
language, as from the era of François I, when their relations first 
started and the capitulations had been made available in the form 
of a “friendship and trade agreement” in 1535. With the capital 
transfered to the Ottoman Empire and with the companies set 
up in these territories starting from XIX. Century, it also became 
more prevalent in the Ottoman economic and financial life. 
This dominance came into view further especially with such 
institutions as Ottoman Bank, Düyun-u Umumiye İdaresi 
(Ottoman Public Debt Administration), railway and mining 
companies. Thus, France was in a state of economic and cultural  
priority in the Ottoman Empire as from the 19th century. 

The Turco-French economic relations gained new 
dimensions with the Ottoman-French Trade Agreement signed 
in 1838. Meanwhile, a movement of borrowing  took place so 
as to finance the Crimean War in 1854, which attracted  French 
investors as well as other European shareholders. Foreign capital 
was entering the Ottoman Empire through foreign borrowings 
and investments, and French capital occupied  the most 
important part of the overall capital that had flowed from Europe 
before World War I. France, having the biggest share within the 
Ottoman foreign debts, had invested mainly in the sectors of 
railways, and banking, ports, jetties, mining, insurance, etc. 

Ottoman Bank, a British-French partnership, was in a 
relationship with the French capital companies in the Empire as 
a «shareholder and controller». And in 1916, it started a move 
to establish “Le Groupement des İntérêts Français dans l’Empire 
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Ottoman” (The Society of French İnterests in the Ottoman 
Empire). In October 1918, representatives of various French 
economic and industrial institutions operating in the Ottoman 
Empire, made a decision to found this Society, which started 
work with the approval and support of the French Minister of 
Foreign Affairs in November 1918. 

The Society was making some attempts to protect the 
interests of French companies in the Ottoman Empire and 
enable them to continue their operations in the atmosphere of 
occupation across Anatolia in the aftermath of the Armistice of 
Mudros, and   even it created a kind of pressure towards political 
decisions.

In this paper, an assessment will be made of the  foundation 
and attempts of this Society, which has not been much dealt with 
in the historical studies in Turkey, in the light of various  French 
sources  and primarily, French Foreign  Ministry archieves.

Keywords: French capital, French companies, Ottoman 
Bank, “The Society of French İnterests in the Ottoman Empire”, 
“Le Groupement des İntérêts Français dans l’Empire Ottoman”
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON I / HALL I

VI. OTURUM / SESSION VI

I. Dünya Savaşı Öncesinde Makedonya’da Yunan Zulmü ve 
Osmanlı Devleti’nin Tavrı / The Greek Atrocity in Macedonia 

before the WW1 and The Stance of the Ottoman State

Doç. Dr. Mustafa BUDAK

Balkan Harpleri yenilgisi, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de 
büyük toprak kayıpları vermesine yol açmış ve yüzbinlerce 
Müslümanın muhaceretini başlatmıştır. Bu Müslüman muhac-
eretinin yoğun yaşandığı bölgelerden biri de Makedonya idi. 
Tabiatıyla, bu muhacerette Müslümanlara yönelik saldırı ve 
zulümler etkili olmuştu. Öyle ki bu durum 1914’lerin başından 
itibaren Makedonya’nın her tarafında Müslümanlara karşı bir 
anarşiye dönüşmüştü.

Bu bildirinin amacı, Osmanlı arşiv belgeleri ışığında I. 
Dünya savaşı öncesinde Ocak-Temmuz 1914 döneminde 
Makedonya’da Müslümanlara karşı yok edici/ zulüm faaliyetleri-
ni ortaya koymak ve bu faaliyetlere karşı Osmanlı Devleti’nin 
tavrını/yaklaşımını değerlendirmektir.

***
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The defeat of Balkan Wars caused The Ottoman Empire 
lost huge land and started to migrate  the hundred  thousands of 
muslims from Balkans to Anatolia

One of the areas  in which  muslim migration   had been 
lived intensively was Macedonia too The cruel attacks on muslims 
were effective on this migration,so this situation has turned to 
anarchy since the beginning of 1914 on whole Macedonia.

The aim of this paper is to resolve the persecution activities 
on muslims in Macedonia before The First World War  (January-
July period) the Ottoman Empire’s approach against that 
activities in the light of  the  Ottoman Archives.
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Osmanlı Türkiye’sinin I. Dünya Savaşına Katılmasının 
Rusya İmparatorluğu’ndaki Türk – Müslüman Nüfusuna 
Etkisi / The Influence of the Entrance of the Ottoman Turkey to 
the WW1 on Turkic-Muslim Population of the Russian Empire

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA

1913 yılında I.Dünya Savaşı sırasında genç Türklerin “İt-
tihat ve Terakki” komitesi tarafından Rusya’nın Müslüman nü-
fusu arasında Müslüman yanlısı ülkelerin ve kutsal savaş fonuna 
yardım toplanılması amacıyla gizli ajanların gönderilmesi haber-
lerinin dönem basınında görülmesi Rusya’nın Dış İşleri bakanını 
cidden rahatsız etmeye başladı. Yapılan kutsal savaş uğruna Şiiler 
ve Sünniler arasındaki İslam içi tartışmaların ortadan kaldırmalı 
olduğu bildiriliyordu. Bu nedenle de Rusya hükümeti savaşın 
başlanmasıyla Müslüman nüfusu her türlü yolla kendi tarafına 
çekmeye başladı. I.Dünya Savaşının başlanması ve Osmanlı Dev-
letinin Rusya’ya karşı savaşa girerek, ilk başlarda küçük başarılar 
kazanması Azerbaycan Türklerinin milli bağımsızlık yolunda 
büyük umutlara kapılmalarına yol açmış oldu. Rusya’nın diğer 
Müslüman halkları Türkiye’nin savaşa girmesiyle Rusya’yı savun-
maya kalksalar da, sonralar bunun hiç de böyle olmadığı ortaya 
çıktı. Rusya yönetici çevreleri Müslümanların Türkiye’nin Müs-
lüman sloganlarına uymaması için yapmadıklarını bırakmıyor, 
hatta Nevruz ve Ramazan bayramlarının yapılmasına yeterince 
para ayırıyordu. Müslümanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 
adı altında Rusya hükümeti Rus ve Türk dillerinde büyük çapta 
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propaganda ve dini kitaplar basmaya başladı. Fakat tüm bunla-
ra rağmen Rusya’nın “Tatar nüfusu savaşa karşıydı ve Rusya’nın 
yenilmesini arzuluyordu”. 1914 yılının sonunda Kazan valisi 
askeri operasyonlar cephesinden yazan Tatarlar arasındaki ya-
zışmaları Kazan sansüründen geçirerek bazı Tatar askerlerinin 
savaşın Müslümanların çıkarlarına uymadığını, onların mektup-
larında “Gâvurların elinde olan ben” ifadesini kullandıklarını 
bildiriyordu. Almanya’da olan esirlerden gönüllü olarak Türk 
ordusuna katılarak öz vatanlarını Rus zülümünden kurtarmayı 
düşünen Müslümanlar vardı. 1915 yılının yaz kampanyasından 
sonra Rusya’nın Galitsiya’yı: o sırada da Polonya’yı terk etmesi 
Rusya’nın Müslüman nüfusunda Rusya’nın savaşta yenileceği 
ve Alam Türk birliğinin kazanacağına umudu artırdı. Tatar as-
kerler arasında emperyalist savaşın iç savaşa dönüşmemesi için 
propaganda yapılıyordu. Güney Kafkasya, Kırım’da İslamcılık 
ve Türkçülük idelerinin tanıtımı daha kuvvetliydi. Volgaboyu 
ve Kazan’da da bu idelerin sözlü tanıtımı yapılıyordu. Kırım’da 
Türk donanmasının sağlamlaştırılması için para toplanıyor, Rus-
ya ordusuna seferberlik çağrıları boykot ediliyordu.

14 Aralık 1925 tarihli Fransız gazetesi olan Le Temps’te 
“Budapeşte’den gelen telgrafa göre Rusya’nın 7 milyonu Türk-
lerden ve 6 milyonu Kırgızlardan oluşan 20 milyonluk Türk 
Tatar nüfusunu temsil eden temsilci heyetinin Macaristan’a 
geldiği ve bu heyetin Dük Tiss’e Kazan’da hanlığın onarılması-
nın, Volga’yla Hazar Denizi arasındaki bölgenin burada yaşayan 
halkların uygarlığının korunması adına tarafsızlaştırmayın zaruri 
olmasını belirten memorandum sunduğu yazılıyordu. Petrograd 
telgraf ajandasının Kopenhag’dan gelen 8 Aralık 1915 tarihli 
bilgisinde bu temsilci grubunun Vena’da Bakan Cumhurbaş-
kanı Ştüg’le ve Dış İşleri Bakanının Yardımcısı Dük Forgaç’la 
görüşerek “Buhara ve Hive’nin Rus yönetiminden kurtarılması 
ve Türkistan’a birleştirilmesi; Kırgızların coğrafi siyasal bağım-
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sızlığı; Kazan Hanlığı ve Kırım Hanlığının (Türk sultanının ha-
miliği altında) onarılması; Volga Nehrinin ve Hazar Denizinin 
tarafsızlığının tanınması” gibi taleplerin yazıldığı belgeyi verdik-
leri belirtiliyordu. Temsilci grubu arasında Türk Yurdu gazete-
sinin kurucusu Yusuf Akçura, Füyuzat gazetesinin editörü Ali 
Bey Hüseyinzade, dini bilgiler üzere Profesör Muhammed Asad 
Esmızade ve Mukimeddin Beytşauyu da vardı. Ali Bey Hüseyin-
zade Turan Heyeti adlı küçük heyetle beraber Avrupa ülkelerine 
gezi yaparak Türklerin sorunlarını gündeme getirmiş, bu amaçla 
1915 – 1916’lı yılların başlarında Avusturya – Macaristan, Al-
manya ve İsviçre’de bulunmuştur.

Rusya İmparatorluğunun Türk Müslüman nüfusu, Rusya 
vatandaşları olmalarına rağmen Osmanlı Devletinin savaşta ye-
nilmesini istemedikleri için Rusya’nın Osmanlı Devleriyle savaş-
ması Rusya’da milli ve dini çatışmaları daha da çıkmaza sokmuş, 
Türk Müslümanların milli bağımsızlık elde etmek umutlarını 
artırmış oldu.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Avusturya – Maca-
ristan, Türk Müslüman Nüfus, I.Dünya Savaşı, Rusya İmpara-
torluğu

***

In 1913, on the eve of the First World War, the appearance 
of press reports on sending of secret emissaries by the Young 
Turks’ committee “Union and Progress” to disseminate pan 
Moslem ideas among Russia’s Moslem population and to collect 
donations to fund the holy war had begun to worry seriously the 
Minister of Foreign Affairs of Russia. It was noted that internal 
Islamic conflicts between Shiites and Sunnis should be eliminated 
in the name of holy war. Therefore, with the beginning of war 
the Russian government by all means began to win round the 
Muslim population on their side. After the start of the World 
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War I and the entry of the Ottoman Empire into war in 
November 1914  on the side of the Austro-German bloc against 
the Entente States, also the reaction of the Muslim peoples living 
in the Russian Empire was different. the Ottoman Empire’s 
small victories in the beginning entering the war against Russia, 
gave major hopes to the Azerbaijani Turks in the way of national 
independence. Though by Turkey’s entry into the war the other 
Muslim nations raised to the defense of Russia later it turned 
out not to be the case. Russian authorities were doing their best 
in order Muslims not to be easily carried away with the Muslim 
slogans of Turkey,  and even allocated enough money to spend on 
Nowruz and Ramadan holidays. Under the pretext to meet the 
cultural needs of the Muslims the Russian government started to 
publish large quantities of propogating and religious literature in 
Russian and Turkish languages.     However, in spite of all this, 
“the Tatar population of Russia were against the war and they 
wished the defeat of Russia.” At the end of 1914, the governor 
of Kazan through the Kazan censorship of the correspondence 
between the Tatars from the front of military operations stated 
that some of the Tatar soldiers noted that the war was not in 
the interests of Muslims, and that they used in their letters the 
phrase “I, who is in the hands of infidels”. Among the Turkish-
Tatar captives  in Germany there were Muslims who thought to 
join the Turkish army as a volunteer and to save their country 
from the tyranny of the Russian. After the summer campaign of 
1915, leaving of  Russia Galitsin and Poland had increased the 
Muslim population’s hopes that Russia will be defeated in the 
war and the German-Turkish military alliance will gain victory  
over it. Propagandists propagated among the Tatar soldiers for 
the turn of inperialist war into the civil one. The propaganda 
of Islamism and Turkism was stronger in South Caucasus and 
the Crimea. In the coastal regions of  Volga River and in Kazan 
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these ideas were promoting orally. In the Crimea was collected 
money for strengthening the Turkish fleet, but the call for the 
mobilization to the Russian army was boycotted. 

The French newspaper “Le Temps” dated December 14, 
1915, grounding on the telegram from Budapest wrote that 
delegation representing 20 million Turkish-Tatar population 
of Russia consisting of 7 million Turks and 6 million Kyrgyzes 
arrived to Hungary, and this staff introduced the memorandum 
to the count Tiss where was emphasized the necessity to restore 
the Kazan khanate, to neutralize the peoples between the Volga 
and the Caspian Sea for protection the civilization of local 
residents living in these areas. In the information of Petrograd 
Telegraph Agency from Copenhagen, dated 8 December 1915, 
was noted that the delegation had met with Minister Shtug, 
Deputy Minister of Foreign Affairs Duke Forgac in Vienna and 
handed them paper with the following demands: “Liberation 
of Bukhara and Khiva from Russian power and unification to 
Turkestan; territory and political independence of the Kyrgyz; 
restoration of the Kazan Khanate and the Khanate of Crimea 
(under the auspices of the Turkish sultan); “recognition of the 
Volga River and the Caspian Sea’s neutrality” etc. 

The founder of the newspaper “TurkYurdu” Yusif Akchura, 
editor of the newspaper “Fuyuzat” Ali Bey Huseynzadeh, 
professor of religious studies Muhammad Asad Bey Azimizadeh 
and Mukimeddin Beytshayu were included into the delegation. 
Ali Bey Huseynzadeh traveled with a small staff called “Turan 
delegation” to Europe, brought up the problems of Turks to 
agenda, for the purpose at the beginning of 1915-1916, visited 
Avstiria-Hungary, Germany and Switzerland. 

Though Turkish-Muslim population of the Russian Empire 
were Russian citizens, as they did not want the Ottoman Empire 
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to be defeated in this war, the war between the Ottoman Empire 
and Russia further deepened national and religious conflicts 
in Russia and doubled hopes of the Turkish-Muslims to gain 
national independence. 

Keywords: The Ottoman Empire, Avtria-Hungaria, 
Turkish-Muslim population , World War I, the Russian Empire
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Birinci Dünya Savaşı’nda Sırbistan Krallığı Müslümanları / 
The Muslims of the Kingdom of Serbia in the WW1

Prof. Dr. Recep ŞKRİYEL

Balkan Savaşların’dan (1912-1913) sonra Sırbistan 
Krallığı’nın Kosova, kısmen Sancak ve Vardar Makedonya’ya 
doğru yüzeysel genişlemesi Türk, Arnavut, Boşnak, Torbeş ve 
diğer halkara karşı terör ve sürgünün başlatılmasına, yıkımlara ve 
en ilkel derecede katliamlara yol açmıştır. Sırp iktidarının kurul-
ması genel göçe sebep olup, daha sonra uygulanan kolonizasyon 
süreciyle kovulanların varlıkları haczedilerek demografik yapı ta-
mamen değiştirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı başlangıcıyla Sırp, Bulgar ve Yunan 
ordusu, büyük sayıda Müslümanları kapsayacak seferber etme 
etkinliklerini sürdürmüştür. Sırp ordusunun Arnavutluk üzerin-
den çekilmesiyle, Kosova ve Sancak Müslüman sivil nüfusu bü-
yük baskıya ve katliamlara maruz kalarak bir bölümü İşkodra ve 
Belgrad arasındaki cephelerde ölmek için Sırp veya Karadağ as-
keri tarafından seferber edilmiştir. Belgrad’ın savunmasında ha-
yatını cesurca yitiren Sancaklı Boşnak Süleyman Baliç için Avala 
Dağında ‘Bilinmeyen Kahraman’ anıtı inşa edilmiştir. Sırp ordu-
sunun birlikleri arasında zorunlu olarak seferber edilen askerlerin 
sayısı az değil, ki cesetleri Bizerte (Tunus), Zeytinli (Selanik), 
Kaymakçalan ve Kumanova arasındaki anıt kemikhanelerde gö-
mülmüştür. Sırp ordusunun 1915 yılının Kasım ayındaki mağ-
lubiyetinden sonra, Avusturya-Macaristan ve Bulgar askerleri 
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Kosova ve Sancak’ın kuzey ve güney bölümünü ele geçirerek 
kurtarıcılar olarak karşılanmıştır.

Ciddi sayıda Müslüman gönüllülerin Birinci Dünya Savaşı-
na katılması, İttifak Devletlerin (Almanya, Avusturya-Macaristan 
ve Bulgaristan) cephelerinde mücadele eden Osmanlı birliklerine 
önemli derecede yardım etmiştir. Birinci Dünya Savaşına Rume-
li Müslümanların katılımını, kahramanlığını ve kaderini başlıca 
Çanakkale Savaşı (1915-1916), sonradan Suriye, Filistin, Irak ve 
Kafkas cephelerindeki mücadeleleri şahit etmiştir.

Sancak ve Kosova bölgelerinden seferber edilmiş ve 1916-
1917 yıllarında Galiçya ve Gelibolu cepheleri arasında sürdürülen 
mücadelelere katılan birkaç bin gönüllü (’Gürümlü’) askerlerin 
katılımı ve akıbeti hakkında belge yetersizliği belirgindir. Kad-
ro yetersizliği esnasında Sancak, Kosova ve Vardar Makedonya 
bölgelerinden seferber edilen gönüllüler kısa süreli talimatlardan 
sonra Rusya’ya karşı mücadele etmek için Galiçya cephesine (15. 
kolordu) ve ayrıca Romanya (6. kolordu) ve Makedonya’daki 
(20. Kolordu) savaş alanlarına katılmıştır. Yerel nüfusun yoğun 
kitlesel tepkisi bu halkların, kalpleriyle ve hayatlarıyla savunduk-
ları Osmanlı Devleti’nin yeniden kurulması beklentileri ve dilek-
leriyle açıklanabilir. 

Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nın 1918 yılında kurulmasıy-
la iktidar Müslümanlara karşı yeni baskı ve terör önlemleri ala-
rak, eski dosyaları yeniden açarak terhis edilmiş gönüllüleri sür-
güne mahkum etmiştir. 1918 ve 1919 yıllarında yapılan tarımsal 
ıslah ile çeşitli bölgelerden gelen Sırpların kolonizasyonuyla Ma-
kedonya, Kosova, Sancak ve Karadağ’daki Rumeli Müslüman-
ların ve soyluların topraklarının 3/4 ‘ünün haczedilmesiyle bu 
nüfus ağır ekonomik duruma getirilip Osmanlı Türkiye’ye göçe 
zorlanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:Müslümanlar, Rumeli, Birinci Dünya 
Savaşı, Sırbistan Krallığı, Gönüllüler.

***

The expansion of the Kingdom Of Serbia on the territories 
of Kosovo, a part of Sandžak and Vardar Macedonia following 
the Balkan Wars lead to an initiation of perpetual terror activities, 
primitive acts of massacre, forced migration and destruction 
against the Muslim population consisted of Turks, Albanians, 
Bosniaks, Torbeš etc. The establishment of a Serbian government 
caused a general migration process which was followed by 
consequent colonization of Serbian population including acts 
of confiscation of the property of Muslims causing dramatic 
changes in the demographic structure.

During the World War I, the Serbian, Bulgarian and Greek 
armies mobilized a huge number of Muslims among their 
military units for combat purposes. During the retreat of the 
Serbian army through Albania, the Muslim population of Kosovo 
and Sandžak was exposed to intense repression and massacres 
while a big number of them were conscripted by the Serb or 
Montenegrin armies in order to die on the battlefields between 
Belgrade and Scuttari. The “Monument To The Unknown Hero” 
on the Avala Mountain was made in order to commemorate the 
Sandžak Bosniak Sulejman Balić who gave his life for the defence 
of Belgrade. The number of the forcibly conscripted soldiers 
among the Serbian army was not so small because their bodies 
can be found buried in the ossariums between Bizerte (Tunisia), 
Thessaloniki, Kaymakchalan and Kumanovo. After the defeat of 
the Serbian army in November 1915 the Austro-Hungarian and 
Bulgarian armies were welcomed in Kosovo and the northern 
and southern parts of Sandžak as liberators.

The participation of a big number of Muslims among the 
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units of the Central Powers (Germany, Austria-Hungary and 
Bulgaria) was of big help to the Ottoman Empire which fought 
on the same side. The biggest testimony of the Rumeli Muslim 
participation in the World War I was the Battle Of Gallipoli 
(1915-1916) followed by the theaters in Syria, Palestine, Iraq 
and the Caucassus.

There is a certain lack of information about the destiny 
of the recruited Muslims from the territories of Kosovo and 
Sandžak who were engaged in the frontlines of Gallipoli and 
Galicia, fighting for the Austria-Hungarian and Ottoman armies 
respectively. The lack of capable staff was filled in by volunteers 
from Sandžak, Kosovo and Vardar Macedonia regions who were 
sent to the battlefields of Galicia (15th Corpse), Romania (6th 
Corpse) and Macedonia (20th Corpse) in order to fight the 
Entente arimes after undergoing very short preparations. The 
vast response among the local Muslim population expressed 
the nostalgia and the sincere wishes for the return of Ottoman 
Empire rule on the territories which they lived in.

After the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes in 1918 fresh measures of pressure and torture 
were repeated, the old records were reopened in order to accuse 
the Muslim volunteers and sentence them to exile. The agrarian 
reform during the years 1918 and 1919 granted Serbs from 
various regions of the Kingdom the right to colonize lands taken 
away from Muslim landowners, thus 3 quarters of Muslim land 
was taken away exacerbating the economic situation of the 
population which was forced to emigrate to Ottoman Turkey.

Keywords: Muslims, Rumelia, World War I, Kingdom of 
Serbia, Volunteers.
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Birinci Dünya Savaşında Orta Asya Memleketleri / Central 
Asian Countries in the WW1

Yrd. Doç. Dr. Murat TASTANBEKOV

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Orta Asya memleketlerin-
deki  Rus yönetmeliği Jetisu Kazaklarına yönelikti. 1916 yılın-
daki isyanlar Rus savaş yönetmeliğine göre isyan olarak adlandı-
rılmaktadır. Bağımsızlık alındıktan sonra kurtuluş savaşı olarak 
adlandırılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya 
Savaşına katılmasıyla birlikte Türkistadaki Türk sultanlarının 
kutsal savaşa çağıran sesleri duyulmaktaydı. 

Sonra Kafkas Savaş alanında esir edilen Türk askerlerinin 
orta asyaya gelmesi, buradaki siyasi olayların etkisi olmuştur. İs-
yanın çıkış sebebi olarak 1916 yılındaki Padişah fermanına ba-
kılması, ama bu sadece bahane idi. Bu isyanın çıkış sebebinin 
kökeni çok derinlerdeydi. Halkın kurtuluşa olan inancı vardı. 
İlk isyan 4 temmuzda asker davetlerinin silinmesiyle başlama-
sıyla Hodjent halkının sokaklara çıkmasıyla ve polislerin onlara 
karşı ok atmasıyla başlamıştır.  Resmi kaynaklara göre 1916 yılı-
nın temmuz ayında Semerkant vilayetinde 25, Sırderiya vilaye-
tinde 20 ve Fergana vilayetinde 86 olay oldu. Padişah yönetimi 
17 Temmuz günü Türkistan askeri sınırında askeri olay olarak 
adlandırdı. İsyanı durdurmak amacıyla 1916 yılının yazında 
Türkistan askeri vilayetine ek olarak 14 tabur, 42 zenbirek, 68 
birlik gönderildi. Padişah yönetimi batıdaki savaş alanına asker 
getirtip, 30 birlikten oluşan bir askeri güçle isyana karşı koydu. 
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Semerkant, Sırderiya ve Fergana’daki isyanlar yaz sonunda, Jetisu 
isyanı ise ekim ayının başında, Hazar vilayetindeki isyan ise 1917 
yılının ocak ayına kadar devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, 1916 yılı-Milli Ayaklan-
ma, Torgay, Jetisu, Birinci Dünya Savaşı.
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON II / HALL II

VI. OTURUM / SESSION VI

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Bir Tarafsızlık Örneği: 
Romanya (1914-1916) / A Model of Non-Belligerency in the 

WW1: Romania (1914-1916)

Yrd. Doç. Dr. Ömer METİN / 
Doç. Dr.Liliana BOSCAN ALTIN

Romanya Kralı I. Carol, Birinci Dünya Savaşına İttifak 
Devletlerinin müttefiki olarak girmek isterken, Romanya ka-
muoyu ve siyasi partiler İtilaf Devletleri tarafını tutuyordu. 
Romanya hükümeti Birinci Dünya Savaşı başlarken tarafsızlık 
kalma yönünde bir karar almıştı. Dönemin Başbakanı Ionel 
I.C.Brătianu, Birinci Dünya Savaşı sırasında dış politikasının 
temelini, Romanya toprakları dışında kalan Romenleri ve yaşa-
dıkları bölgeleri, Romanya Krallığı ile birleştirmek üzerine kur-
muştu. Bu çalışma Romanya’nın 1914-1916 yılları arasında bü-
yük devletlere ve üçlü itilafa yönelik dış politikasında meydana 
gelen yönelim değişikliğini belirlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca 
Romanya’nın dış politikada İtilaf Devletlerine yönelik yön de-
ğişiminin başlangıcını, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 
olan ilişkisinin bozulması bağlamında analiz etmektedir. Bundan 
başka Romanya’nın İttifak Devletlerinden ayrılarak İtilaf Dev-
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letlerine doğru yönelişine katkı yapan ana faktörleri de vurgu-
lamaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Romen Dış işleri 
Bakanlığı (A.M.A.E.) ve Ulusal Arşivleri (A.N.I.C.) temel alına-
rak ortaya çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Romanya, Birinci Dünya Savaşı, İtilaf 
Devletleri, İttifak Devletleri.

***

As King Carol I of Romania in the pursuit of entering the 
WWI being ally of the Central Powers, Romanian public and 
political parties was on the favor of the entente states. The Ro-
manian Government adopted neutrality stance in the beginning 
of the WWI. Basis of the foreign policy followed by the Prime 
Minister Ionel I.C.Brătianu during the WWI was to include 
Romanians who live outside of the mainland into the Roma-
nia Kingdom and combine their soil into mainland. The present 
study aims to determine the change in Romanian foreign policy 
toward great powers and triple entente during the period be-
tween 1914 and 1916. Furthermore, beginning of the transition 
experienced in the foreign policy direction of Romania toward 
Entente States was analyzed in the context of breakdown of its 
relationships with Austro-Hungarian Empire. Besides, essential 
factors contributing dispersing of Romania from the Central 
Powers and its orientation toward Entente Powers were empha-
sized. Findings obtained in this study were revealed based on the 
archive of the Romanian Ministry of Foreign Affairs (A.M.A.E.) 
and National Archieves (A.N.I.C.)

Keywords: Romania, World War I, Entente States, Central 
Powers.
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Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin İran’la İttifak 
Kurma Çabaları / Endeavours of the Ottoman State to Form an 

Alliance with Iran in the WW1

Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL

Osmanlı-İran ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Sa-
fevi Devleti’nin kurulmasıyla birlikte sürekli bir çekişme ve savaş 
ortamına sahne olmuştur. Osmanlı-İran arasındaki ilişkiler 19. 
yüzyılda bazı dönemler de batıya karşı “İttihad-ı İslam”  söyle-
mini almışsa da iki ülke arasındaki mücadele I. Dünya Savaşı-
nın sona kadar devam etmiştir. Özellikle 1900’lerden itibaren 
Osmanlı Devletinin muhatabı İran’ın önemli bir kısmını işgal 
altında bulunduran Rusya ve İngiltere olmuştur. 

İran, I. Dünya Savaşına giden süreçte askeri olmaktan çok ta-
rafların siyasi mücadelelerine sahne olacaktır. Savaşa katılan kuv-
vetlerin mevcudu az muharebeler daha nadir olmasına karşın as-
keri harekâtın önemi mühimdir. Savaşın başladığı dönemde İran 
düzenli bir orduya sahip değildi. Rusya ve İngiltere’nin kontrolü 
altındaydı. Osmanlı’nın İran politikası Rus ve İngiliz politikası-
na mani olarak, İran üzerinden Afganistan ve Kafkasya’ya kadar 
ulaşmaktı. Bu bağlamda Osmanlı Devleti İran’ı yanına çekmek 
için ittifak antlaşmaları hazırladıysa da uygulamaya koyamamış-
tır. Bunda İran’ın içinde bulunduğu durum oldukça önemlidir. 
İran savaşın başladığı dönemde işgal altında bulunması merkezi 
otorite oldukça zayıf olması, birçok bölge de aşiretlerin kont-
rolünde bulunması gibi sebeplerden kaynaklanıyordu. Osman-
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lı açısından İran’la ittifak kurulamamasında bir diğer faktörde 
müttefiki olan Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki çıkar 
çatışmasıdır. Bunda özellikle Almanya’nın Osmanlı aleyhine yü-
rüttüğü politikalar etkili olmuştur. Bu durum zaman zaman iki 
ülke arasında ilişkileri yıpratacak seviyeye getirmiştir.

Bu bildiride Osmanlı Devleti ile İran ve arasındaki ittifak 
kurma çabaları ve bu süreçte yaşana gelişmeler Başbakanlık Os-
manlı Arşivinden temin edilen belgeler ile ikincil kaynaklar ışı-
ğında ele alınmıştır.    

***

Relationship between the Ottoman Empire and Iran has 
a long historical background. Following the foundation of 
the Safavid state, constant rivalry and military confrontation 
dominated this relationship. Even though there were episodes 
of temporary rapprochement in the 19th century, within the 
framework of the “Unity of Islam”, the two states continued to 
compete with each other until the end of World War I. Having 
invaded a great part of Iran,  Russia and England became 
Ottomans’ main rivals in the regionafter 1900.

In the process leading to the World War I, Iran became a 
venue for political, rather than military confrontation, between 
these powers. Even though the battles were not frequent and 
the number of belligerents was not high, military operations still 
played an important part. When the Great War started, Iran did 
not have a regular army. It was under the control of Russia and 
England. Ottomans’ Iran strategy was to impede the realization 
of Russian and English designs and reach Iran through Caucasia 
and Afghanistan. Within this framework, even though the 
Ottomans drafted a treaty of alliance, such an alliance was 
never materialized. This was partly the result of Iran’s political 
situation: it was under foreign occupation when the war started 
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and its central government was weak with many provinces under 
the control of tribes. Another reason why the Ottomans could 
not form an alliance with Iran is the conflict of interest between 
the Ottoman Empire and its ally Germany. The anti-Ottoman 
policy that the latter followed strained the relationship between 
two allies.

This presentation will deal with the efforts of forming 
an Ottoman-Iran alliance by relying on primary sources from 
BaşbakanlıkOsmanlıArşivi, Istanbul and relevant secondary 
sources.
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I. Dünya Savaşı’nda Hollanda’nın Tarafsızlığının 
Osmanlı Devleti ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu 

Üzerindeki Etkileri / Effects of the Non-belligerency of the 
Netherlands in the WW1 on Ottoman State and the Austro-

Hungarian Empire

Yrd. Doç. Dr. Zabit ACER

 Hollanda 16. yüzyılın sonlarına doğru Felemenk Cum-
huriyeti adıyla bağımsız bir devlet olarak Batı Avrupa’da kurul-
muştur. Ticaret ve gemicilik sayesinde oldukça zenginleşen Fe-
lemenk Cumhuriyeti, Avrupa’da ve dünya siyasetinde etkili hale 
gelerek baharat yoluna hakim olmuş ve pek çok sömürgeler elde 
etmiştir. Fransız İhtilali sonrasında Fransız orduları tarafından 
işgal edilmiş ve daha sonra gelişen olaylar neticesinde 1815 Vi-
yana Kongresi’yle Hollanda Krallığı’nın kuruluşu resmen kabul 
edilmiştir. Hollanda Krallığı, insanlık tarihinin en kanlı savaşları 
arasında yer alan I. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmayı ba-
şarabilmiştir. Fakat bu hiç de kolay olmamıştır. Hazırlamış ol-
duğumuz tebliğimizde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na 
savaş ilan edilmesi hakkında Hollanda kamuoyundaki kanaatler; 
Almanların Osmanlı Ordusu’nu yanlış organize etmesiyle ala-
kalı olarak Mısır, Polonya ve Galiçya cepheleri hakkında Hol-
landa basınında çıkan haberler; İtalya’nın Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’na savaş ilan etmesinin Hollanda kamuoyundaki 
yansımaları; Hollanda’nın Almanya, Avusturya-Macaristan, Os-
manlı Devleti, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlerle olan 
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münasebetlerinde tarafsızlık kurallarına uyup uymadığı ve bunun 
etkileri; savaş esirleriyle alakalı olarak savaşan devletler arasında 
Hollanda’nın arabuluculuk faaliyetleri ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun isteği üzerine Hollanda Kraliçesi’nin kendi 
ikametgâhında savaşan tarafların temsilcileriyle görüşme duru-
mu gibi konulardan başta arşiv vesikaları ve diğer kaynaklara da-
yanılarak bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeleri: Hollanda, I. Dünya Savaşı, Tarafsız-
lık, Esir, Kamuoyu.

***

Holland was founded in western Europe with the title of 
Dutch Republic at the end of 16th century. Dutch Rebuplic 
which became very rich thanks to trade and shipping has took 
the control of spice route after being effective on the Europe 
and world politics and acquired many colonies. The country 
was invaded by French armies after the Frenh Revolution 
and after some events, in 1815 in the Congress of Vienna the 
foundation of Holland Kingdom was officially recognised. 
Holland Kingdom could be impartial in the World War I which 
was one of the most bloody wars of world history. But it was not 
easy. In this presentation, we are giving informations about the 
subjects of; the public opinion in Holland about the declaration 
of war against Austro-Hungarian Empire, the news published in 
newspaper of Holland about the frontiers of Egypt, Poland and 
Galicia about the case that Germans commanded the Ottoman 
Army in a wrong way, the reflections of the declaration of war of 
Italia against Austuria-Hungary Empire on the public opinion 
in Holland, whether Holland could save impartiality in the 
relationships with Austro-Hungarian Empire, Ottoman State, 
Bulgaria, Romania and others and effects of this, the mediation 
activities of Holland between the belligerent countries about the 
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prisoners of war and the meeting of Queen of Holland with the 
representatives of  belligerent sides as a result of the request of 
Austro-Hungarian Empire based on the archieve documents and 
other sources.   

Keywords: Holland, World War I, Impartiality, Prisoners, 
Public Opinion
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İrlanda İsyanı’na Almanya ve Osmanlı Devletinin İlgi ve 
Tepkileri ( 1916) / German and Ottoman Interest and Reaction 

to Irish Rebellion (1916)

Prof. Dr. Osman KÖSE

İrlanda, 12. Asırdan itibaren İngilizlerin yönetimi altında 
bulunan bir adadır. Adanın asıl yerlilerini oluşturan İrlandalıla-
rın Katolik ve farklı ırktan olmaları Protestan mezhebine mensup 
İngilizlerle köklü ayrışmayı beraberinde getirmiştir. Tarihin belli 
dönemlerinde İngilizlerden ayrılmak için isyan eden İrlandalılar, 
Birinci Dünya Savaşı’nı da bu anlamda bir fırsat olarak değerlen-
dirmişlerdir. Bu tebliğde 24 Nisan 1916’da çıkan İrlanda isyanı 
ve ittifak devletleri içinde yer alan Almanya ve Osmanlı devleti-
nin isyana ilgi ve tepkileri ele alınacaktır.

***

Ireland as an island has been under the British rule since the 
12th century. The original inhabitants of this Island are the Irish 
people who belong to the Catholic Church and a different race 
from the English people who belong to the Church of England. 
This has brought radical seperation of the Irish people from 
the English people. The Irish people rebelled during certaing 
periods of history to get independence from the English rule, 
has considered the First World War as an opportunity in this 
regard.
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This paper will examine the Irish Rebellion of 24 April 1916 
together with the interest and reaction of German and Ottomans 
from the Allies, to the Irish rebellion (1916).
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON III / HALL III

VI. OTURUM / SESSION VI

I. Dünya Savaşı’nda Görsel Propaganda / The Visual 
Propaganda in the WW1

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU / 
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM

Propaganda günümüzde “algı yönetimi” olarak da adlandı-
rılan çalışmalara verilen addır. Propaganda yoluyla devlet, ku-
rumlar ve hükümetler, kendi iktidarlarının ve politikalarının 
meşruiyetini sağlamak, kendi kamuoyunu kendi fikri yönünde 
kazanarak onların bazı konularda kendileri gibi düşünmelerini 
sağlayarak, bu konulardaki politikalarını yürütmek için kamuoyu 
desteğini sağlamak,  hem de karşı tarafı olumsuz olarak etkilemek 
amacıyla kullandığı bir yöntemdir. Özellikle devlet adamlarının 
savaş zamanlarında kendi kamuoyunu harekete geçirebilmek ve 
kendi siyasetinin desteklenmesini, ordunun asker ve diğer temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilmek amacıyla ortaya koy-
dukları yazılı, sözlü ve görsel araçlarla gerçekleştirilmeye çalışılan 
hareket tarzı. Bir başka deyişle bu aynı zamanda çatışan devletler 
arasındaki enformasyon savaşlarının çeşitli vasıtalarla yürütülme-
sidir.
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Savaş döneminde yapılan propagandanın başlıca hedeflerin-
den birisi, savaşan güçlerin insan kaynağını oluşturan ve destek 
vazifesi gören cephe gerisidir. Bundan dolayı hem cephedeki kit-
le ve durumlar, hem de cephe gerisindeki kamuoyu propaganda 
faaliyetlerinin ilgi alanına girmektedir. Böylece kendi milli bü-
tünlüğünü sağlayarak bu savaştan galip gelmeyi, karşı propagan-
da ile de karşı tarafın milli bütünlüğüne zarar vermeyi hedefle-
mektedir. Bu durum zaman zaman gerçeği gözler önüne serme, 
bazen de gerçeği gizleme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çerçeve 
de de belirli hedeflere yönelik olarak bilgiye müdahale edilmekte 
ve yine bilgi üzerinden bir güç savaşı yapılmaktadır. 

 I. Dünya Savaşı çok sayıda devlet ve milletin kapıştığı top-
yekün bir savaştır. Bu sebeple sadece siperlerde ve meydanlarda 
yapılan sıcak savaşın yanı sıra psikolojik bir savaş bu dönemde 
ilk defa böyle geniş ve çeşitli olarak uygulanmıştır. Bu dönemde 
savaşa katılan devletler tarafından yürütülen “algı yönetimi” ol-
dukça geniş bir propaganda ağının kullanılmasını gerektirmiştir. 
Bu propaganda içerisinde çok kullanılan yöntemler içerisinde 
ahaliye dağıtılan beyannameler yanında, sanatçı, yazar ve edebi-
yatçıların da dâhil edildiği diğer yazılı propaganda faaliyetleri ol-
muştur. Nitekim I. Dünya Savaşı’nda algı yönetimi ile kamuoyu 
oluşturulması konusunda basın ve basında yer alan görsel propa-
ganda unsurları büyük bir yer tutmaktadır. Dönemin yönetimi 
için “algı yönetimi” halk desteğinin devamı ve politikalarının 
sürdürülebilmesinin yanı sıra; asker, vergi ve bağış toplamasında 
önemli rol oynamıştır. 

Yazılı propaganda içerisinde ise görsel propagandanın ise 
oldukça büyük ve farklı yönleri bulunmaktadır. Belli araçlar içe-
risinde görsel olanlar ise gerçekliği pekiştirmekte ve inandırıcılığı 
arttırması sebebiyle geniş halk kitleleri ile diğer hedef kitlelerinin 
ikna edilmesi amacıyla kamuoyunun görsel ürünleri ortaya ko-
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yan teknolojinin icadı ve kullanımının artması ile oldukça yay-
gın ve etkili bir şekilde kullanılmıştır.

Bu çalışmada özellikle I. Dünya Savaşı’nda ilgili dönem ba-
sınında yer alan karikatür, fotoğraf, kartpostal, afiş vb. gibi görsel 
tarih verileri kullanılarak algı yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği 
ortaya konulacak ve buradan hareketle de I. Dünya Savaşı yılla-
rındaki “algı yönetimi” hususu değerlendirilecektir. Çalışmada 
dönemin basını ile birlikte ilgili literatür ve konuyla ilgili arşiv 
malzemeleri kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Görsel Propaganda, 
Görsel Tarih, Algı Yönetimi, Savaş Sanat ve Edebiyatı

***

Propaganda is widely perceived as a mind-shaping tool. 
States, governments and institutes utilize propaganda not only to 
gain legacy, promote policies among public and get support for 
their acts but also counteract against opponents. It is often used 
during war times to supply the army by acquiring public support. 
Home front, one of the main grounds exposed to propaganda 
has great importance in terms of ammunition and outfit supplies 
for the armies. Thus, having a successful propaganda within the 
home front and battlefield has a crucial role to determine the 
destiny of war. Propaganda activities can offer the truth as well 
as disinformation by manipulating reality.    

First World War was a massive war including numerous 
states and ethnicities. Consequently, a great psychological 
war was experienced for the first time in addition to the one 
on trenches and battlefields. Distributing fliers in public and 
employing artists, writers and poets to affect public opinion are 
among some of the most common propaganda methods. It is not 
a surprise that the press had a significant place during the First 
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World War. 

This study aims to investigate propaganda methods within 
the cartoons, post cards, fliers and posters during the First World 
War to have a better understanding on psychological factors and 
propaganda network. The study resorts to sources belong to 
press during the Great War as well as published materials and 
archival sources. 

Keywords: World War I, Visual Propaganda, Visual History, 
Perception Management, Martial Arts and Literatüre
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Tarih Yazımı ve Medya: Birinci Dünya Savaşı’nda 
Propaganda Unsuru Olarak Basın ve Gazeteciler / History-
writing and the Media: The Press and the Journalists as a Means 

of Propaganda in the WW1

Dr. Aytül TAMER TORUN

  İlk küresel ve kitlesel savaş olan Birinci Dünya Savaşı’nın 
ayrıcı özelliği gelişkin iletişim teknoloji ve yöntemlerinin en kap-
samlı biçimde kullanıldığı ilk savaş olmasıdır. İktidarın en işlev-
sel kontrol aracı olan medya ile savaş cephelerden evlere taşınmış, 
tüm insanlığın gözleri önünde yaşanan bir süreç olmuştur. Bu ça-
lışmada Birinci Dünya Savaşı yıllarında ABD’de mevcut basının 
propagandaya hizmet ediş süreci ve “kaynak kişi” olarak gazete-
cilerin ürettikleri haberler ile inşa ettikleri savaş “gerçekliğinin” 
Birinci Dünya Savaşı tarihinin inşasındaki yeri tartışılacaktır. Bu 
çalışmanın amacı söz konusu tartışma ekseninde Birinci Dünya 
Savaşı sırasında “embedded” (iliştirilmiş) muhabir olarak cephe-
lere davet edilen gazeteciler ve genel olarak gazeteler üzerinden 
yapılan propaganda faaliyetlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma-
nın temel kaynakları NARA/ABD Ulusal Arşivi’nden ve The 
United Kingdom National Archives/İngiltere Ulusal Arşivi’nden 
derlenen belgelerdir. Ayrıca Library of Congress’de taranan New 
York Times, Chicago Tribune, Boston Examiner, New York World, 
New York Evening Journal, Chicago Examiner vb. Amerikan ba-
sının önde gelen gazetelerinden seçilen savaş haberleri ve köşe 
yazıları propaganda örnekleri olarak sunulacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, ABD, İngiltere, 
Propaganda, Tarih Yazımı, Gazeteciler, Basın,  Propaganda Bro-
şürleri 

***

The distinctiviness of the First World War, which was the 
first global and collective/mass war of the world, is the exten-
sive usage of advances communication methods and techniqu-
es. Through the media as a control means of power, war  has 
been moved from front to home; and so the great war has been 
happened in front of the whole humanity. In this paper, in the 
construction of the war “realities”, the role of  American press 
and  journalists/correspondents as the information resource will 
be discussed in the context of propaganda during the First World 
War. In addition to this, the important role of the war news of  
American press will be examined in the war history. In the con-
text of the emphasized discussion, the aim of this paper is the 
analyzing the role of American embedded journalists/correspon-
dents, who were invited the front of war especially by Britain, as 
the element of propaganda activities.  The main resources of this 
paper are official war documents of the USA and Britain, which 
were obtained from NARA and The United Kingdom National 
Archives. Besides, as an example of propaganda, war news and 
columns of  leading American newspapers like New York Times, 
Chicago Tribune, Boston Examiner, New York World, New York 
Evening Journal, Chicago Examiner, which were exanined in the 
Library of Congress, will be presented.

Key Words: First World War, USA, Britain, Propaganda, 
Historiography, Journalists, Press, Propaganda Pamphlest/Leaf-
lets
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I. Dünya Savaşı Sonrası Fransızların Suriye’deki Arkeolojik 
Faaliyetleri / The Archeological Activities of the Frenchmen in 

Syria In the Aftermath of the War

Yrd. Doç. Dr. İdris YÜCEL

Fransızlar, 1916 yılında İngiltere ve Fransa arasında 
gerçekleştirilen gizli Sykes Picot anlaşmasına dayanarak 1919 
yılında Suriye’yi nüfuzları altına aldılar. Kral Faysal’ın güçsüz 
direnişini kısa sürede bertaraf ederek bölgeye yerleşen General 
Gouraud, Suriye’nin arkeolojik değerlerine kayıtsız kalmamış ve 
çok sayıda kazı faaliyetine ön ayak olmuştur. Fransız hükümet-
ince görevlendirilen Arkeolog M. Chamonard 1920 yılında 
Suriye’deki eski eserlerin tespiti için geniş çaplı bir çalışma 
başlatmıştır. Bölgedeki paha biçilemez antik eserlerin toplatılması 
ve başkent Paris’te sergiletilmesinin, Fransızların Orta Doğu’daki 
hami devlet rolünü sembolik manada pekiştireceği kanaati, bu 
faaliyetlerin başlıca motivasyonu olmuştur. General Gouraud’nun 
himayesinde kazı faaliyetlerini organize eden Chamonard ve eki-
bi kısa süre içerisinde Sayda, Nebi Mando, Tel el Cadi, Byblos 
ve Humus gibi birçok tarihi saha üzerinde eski eser araştırmasına 
başlamıştır. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, (Le Ministre des In-
struction Publique), Suriye Yüksek Komiserliği (Le Haut Com-
missariat de Syrie) ve Beşeri Bilimler Akademisi’nin ( L’Academie 
des Inscriptions et Belles-Lettres) ortaklaşa gerçekleştirdikleri 
kazı faaliyetleri kısa sürede sonuç vermiş, 1921 ve 1922 
yıllarında Arkeolog Montet, Byblos’ta gerçekleştirdiği kazılar so-
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nucu Mycerinus yazmalarına ve çok sayıda heykele ulaşmıştır. 
Bu eserler işgal yıllarında, bölge halkının/Suriyelilerin iznine 
başvurulmaksızın Fransa’ya transfer edilmiştir. Bu tebliğ, Fransız 
Dış İşleri Arşivleri’nden (Archives Diplomatiques du Ministère 
des Affaires Etrangères) temin edilmiş olan belgeler ve konuya 
dair mevcut literatür kapsamında, Fransa’nın 1919 yılında 
Suriye’yi işgalini müteakip başlatmış olduğu geniş çaplı kazı faa-
liyetleri ve eski eserlerin Fransa’ya transferi hususunda ipuçları 
sunmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fransa, Suriye, Eski Eser, Kazı Faali-
yetleri, Arkeoloji

***

French dominated Syria in 1919 within the framework of 
secret Sykes Picot Treaty signed between England and France 
in 1916. General Gouraud, being aware of the archaeological 
richness of the region, paved the way for numerous French 
excavations right after defeating King Faisal’s insignificant powers 
and settling in Syria. Archeologist M. Chamonard, employed 
by the French Government, initiated a tremendous survey for 
the antique relics and excavation locations in the region. In the 
capital, Paris, exhibiting priceless antique relics derived from 
Syria would have significant importance to reflect protectorate 
mission of France over the Middle East. Under the patronage 
of General Gouraud, Archeologist Chamonard and his staff 
commenced excavations in various historical sites such as Sayda, 
Nebi Mando, Tel el Cadi, Byblos and Hums. Excavations, 
directly supported by the French Ministry of Education, Syrian 
High Commiserate and the Academy des Inscriptions et Belles-
Lettres, gave fruitful results in a short time. Archeologist Montet 
found Mycerinus tablets and various valuable antique relics in 
1921 and 1922. These relics were immediately transferred to 



187100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

France without the consent of Syrian people. By resorting archival 
materials derived from the archive of French Foreign Ministry 
(Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères) 
and published materials related to the subject, this study aims 
to investigate the story of French archaeological excavations in 
Syria and the antiquities transferred to France following the 
French occupation in 1919.

Key Words: France, Syria, Antiquities, Excavations, the 
First World War
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I. Dünya Savaşı Esnasında Anadolu Arkeolojisi / The 
Anatolian Archeology in the course of the WW1

Yrd. Doç. Dr. Evren ŞAR İŞBİLEN

Anadolu belki de dünyadaki en zengin kültürel çeşitliliğe 
sahip toprak parçasıdır ve pek çok uygarlığın doğuşuna ve batışı-
na ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla topraklarımızın altında ya-
tan bu kültürel zenginlik dünyanın özellikle de Batı dünyasının 
Anadolu’ya olan ilgisini her daim canlı tutmuştur. Batı’da Winc-
kelmann ile baslayan arkeoloji tutkusu hızla Anadolu’ya uzanmış 
ve 19. Yüzyıl Anadolu’sunun pek çok ören yeri Batılı araştır-
macı seyyahlar (Ch.Texier, G.Perrot, Heinrich Schliemann, Carl 
Humann,  Alexander Conze gibi) tarafından tespit edilmiş ve 
belgelenmiştir. Tabi bu dönemde pek çok tarihi eser, yeterli bir 
eski eserler kanunu bulunmadığından dolayı çeşitli şekilllerde 
kaybedilmiştir. Bu problemin çözümü için en büyük adımı atan 
ve yeni Âsâr-ı Atîka nizamnamesi’ni yürürlüğe koyarak İstanbul 
Arkeoloji Müzelerini tesis eden Osman Hamdi Bey, bu önemli 
atılımlarından hemen sonra 1910 yılında vefat etmiş ve tam da 
ürünlerinin meyvesinin alınmaya başladığı yıllarda (vefatından 
tam 4 yıl sonra) I. Dünya savaşı patlak vermiştir. 

1871’de H. Schliemann tarafindan Troia (Hisarlik) da baş-
latılan ve Anadolu tarihindeki ilk kazı çalışması olan  Troia kazısı 
da dahil olmak üzere Avrupalı araştırmacıların el atmış olduğu 
pek çok kazı çalışması I. Dünya Savaşının başlamasıyla kesintiye 
uğramıştır. Ayrıca 1726’da ilk müze Dar-ül Esliha’nın  kurulma-
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sından başlamak üzere eski eserler konusunda resmi olarak her 
yıl pek çok gelişme kaydedilmiş olduğu göze çarpmasına rağmen 
1914-1919 yılları arasında kayıtlarda ciddi bir boşluk göze çarp-
maktadır. Ancak bu durum tabi ki gayr-ı resmi olarak eserlerin 
kaçırılmasının ya da zarar görmesinin de kesintiye uğramış ol-
duğu bir ara dönem olarak yorumlanmamalıdır. Ek olarak bahsi 
geçen dönemde, bugün Şark Eserleri Müzesi adıyla bildiğimiz 
ve eskiden okul olarak kullanılmakta olan binanın 1917 yılında 
müzeye dönüştürülmüş olması dikkate şayan bir gelişme olmuş-
tur.

Bu çalışmada, I. Dünya Savaşı esnasında, Anadolu’daki ören 
yerlerinin ve buralarda yapılan kazı çalışmalarının durumu orta-
ya koyulduktan sonra, Osmanlı hükümetinin eski eserler konu-
sundaki tutumu ve dünyanın yaşamış olduğu ilk büyük savaşın 
Anadolu’da yol açtığı sosyal, kültürel ve tarihsel sonuçlar içinde  
ele alınarak bir bütün olarak incelenmiştir.

***

Anatolia, perhaps a piece of land which has the richest cultural 
diversity, has hosted and witnessed the rise and fall of many 
civilizations. Therefore, the world especially the western world 
has always been intrigued by this cultural wealth lying beneath 
our feet. The passion of archeology started by Winckelmann 
in the West had expanded quickly and reached Anatolia and 
many historical ruins were located and authenticated by 
western explorers (Ch.Texier, G.Perrot, Heinrich Schliemann, 
Carl Humann,  Alexander Conze).  Unfortunately, many of 
the historical monuments got lost due to the lack of necessary 
regulation and law in that period. Osman Hamdi Bey took 
the biggest step towards the solution of this problem and 
established İstanbul Archeological Museums by promulgating 
the new regulation called Âsâr-ı Atîka. Just after these remarkable 
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developments, he unfortunately passed away in 1910 and the 
First World War broke out during the years when the beneficial 
results had been received.

Many excavation works by the European explorers including 
the Troia (Hisarlik) excavation which was the first excavation 
work in the history of Anatolia started by H. Schliemann in 
1871 were all affected and interrupted by the beginning of the 
First World War. Although, it was seen that every year officially 
many positive development about historical artifacts was 
recorded starting from the opening of the first Dar-ül Esliha in 
1726, there stood out a serious emptiness in the records between 
the years 1914 and 1919. However, this situation has also been 
commented as a transition period that smuggling and damaging 
the artifacts was also interrupted and stopped informally. 
Additionally, during the mentioned period, the building which 
was used as a school and now is known as Şark Eserleri Müzesi 
(Estern Artifacts Museum) It was a remarkable improvement 
that the building was transformed into a museum in 1917. 

In this work (research) the condition of the historical sites 
and the diggings in Anatolia during the First World War was 
introduced and then the attitude of the Ottoman government’s 
towards the artifacts, within the historical, social and cultural 
consequences of the First World War in Anatolia was researched 
holistically.
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON I / HALL I

VII. OTURUM / SESSION VII

I. Dünya Savaşı Sırasında Dobruca’nın Geri Alınması 
Amacıyla Hazırlatılan Bir Rapor / A Report on the Possible 

Efforts for the Repossession of Dobruca in the WW1

Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Dobruca kabaca Tuna nehri ile Karadeniz arasında kalan 
bölgedir ve günümüzde büyük bölümü Romanya; güneydeki 
küçük bir bölümü ise Bulgaristan sınırları içinde kalmaktadır. 
Sultan II. Bayezid döneminde tamamen Osmanlı egemenliğine 
giren bölgede bu zamandan itibaren “Evlad-ı Fatihan” teşkilatı 
ile Yörükler yerleştirilmiştir. Bölgedeki bu Türk nüfusa Kırım 
Hanlığı’nın Ruslarca ilhakından sonra dönem dönem Kırım’dan 
yaşanan göçlerle yeni Türk nüfusu eklenmiştir. 1780’lerde, 
1829’da ve en son büyük kitle Kırım Savaşını izleyen yıllarda 
(1857-1860) Kırım’dan göçler bölgeye yerleştirilmiştir. Bu son 
göçlerle birlikte Dobruca’nın nüfus karakteristiği önemli ölçüde 
değişmiş ve nüfusun %70’inden fazlası Türk olmuştur.

Bölge tam bir Türk yurdu haline gelmişken çok geçmeden 
talihsiz bir durum yaşanmıştır. 93 Harbi’nden sonra 1878 yılında 
Dobruca’nın Romanya’ya katılması tekrar bir karmaşaya neden 
olmuştur. Bölgenin özellikle kuzeyindeki Tulça vilayeti köylerin-
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den olmak üzere çok sayıdaki Türk “yeniden bir Hristiyan idare 
eline düşme endişesi ile” başta İstanbul olmak üzere Osmanlı 
topraklarına göç etmiştir. Bölgenin nüfus yapısı yeniden, bu kez 
Türkler aleyhine değişmeye başlamıştır. Dobruca elden çıkarak 
Romanya idaresine geçmiş olsa da Osmanlı idaresinin bölgedeki 
–başta eğitim ve din işleri olmak üzere- sorunlara ilgisi daima 
devam etmiştir.

I. Dünya Savaşı –özellikle de Dobruca’nın Osmanlı 
Devleti’nin müttefiki Almanlarca işgali- bölgede yeni ümitler 
doğurmuştur. Bölgenin yeniden Osmanlı Devletine katılma ih-
timali!.. İşte bu amaçla Dobruca harekatına Türk birlikleri de 
katılmıştır. Tebliğimize konu olacak rapor bu noktada devreye 
girmektedir. 1917 yılında Osmanlı Devleti ve müttefikleri lehine 
bir seyir izleyen I.Dünya Savaşının kazanılacağı yönünde artan 
beklentilerle hazırlatılan rapor; nihai barış masasına getirilecek 
ve Dobruca’nın Osmanlı Devletine geri verilmesi için kullanıla-
caktır. Bu amaçla bölgenin hem tarihi geçmişi ile hem de mevcut 
durumu ile bir Türk yurdu olduğunun kanıtlanması hedeflen-
mektedir. Bölgedeki yaklaşık 300 köyden yetmişe yakını gezilmiş 
bu köylerin çoğunda da konaklanılmıştır. Bildiride Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinden elde edilen bu rapor ayrıntılı olarak incelen-
miştir. Rapor temelde; Alman idaresi altında bulunan merkezî 
Dobruca’nın idaresine katılmayı teklif eden bir içeriğe sahiptir. 
Bu idari katılımın Almanların çekilmesinden sonra Dobruca’nın 
Osmanlı idaresine iadesini getireceği düşünülmektedir. Raporda 
verilen bilgileri elimizde bulunan diğer arşiv belgeleri ile (özellik-
le de temettüat kayıtları ve Romen Arşivlerinden elde ettiğimiz 
nüfus istatistikleri ile) karşılaştırılmıştır.

***

Dobruja, roughly, is the region which is situated between 
Danube river and Black Sea and today, the large part of Dobruja 
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is in Romania; and the rest is in Bulgarian soil. Starting from 
the reign of Sultan II. Bayezid, Dobruja has been controlled by 
Ottoman Empire and Juruks and “Evlad-ı Fatihan” (those are 
the kin of nobleman who helped Ottoman Empire to conqu-
er Balkans, basically Balkan Turks) were stationed there. With 
the immigration from Crimea after Russia’s annexation, Turkish 
population in the region has been increased. In 1780’s, 1829 
and years after Crimea War ( 1857 – 1860), last immigrants 
were stationed from Crimea to Dobruja. After the immigrations, 
Dobruja’s population characteristics has been changed and %70 
of the population became Turkish.Right after region started be-
coming Turkish, after the Russian - Turkish war (1877-78) (also 
known as ’93 war), Dobruja joined to Romania in 1978 caused a 
disorder. Lots of Turkish people immigrated to Ottoman Empire 
soil especially to Istanbul for fear of patronage of Christians. The 
population has been changed once again against Turks. Even if 
Dobruja joined Romania, Ottoman Empire continued to take 
care of problems such as education and religion.

World War I gave hope to residents of Dobruja especially 
after occupation of Germany which was ally of Ottoman Em-
pire. With chance of Dobruja’s restution to Ottoman Empire, 
Turkish forces joined to Dobruja operation. The report which 
will be subject to our paper came into play at this point. The 
report which was prepared in 1917 to inform that there were 
hopes that Axis would win the World War I, would be taken to 
peace negotiations and would be used for Dobruja’s restution to 
Ottoman Empire. The aim was to prove Dobruja is a Turkish 
habitation because of its history and present situation. 70 out of 
300 villages has been visited and has been stopped over.In the 
notice, this report which is from The Turkish Republic Prime 
Ministry Archives, Department of Ottoman Archives has been 
scrutinized carefully. 
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun I. Dünya 
Savaşı’nın Son Yılındaki Münferit Barış Girişimlerinin 
Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflections of the 

Individual Peace Initiatives of Austria – Hungary in the Final 
Year of the WW1 in the Turkish Public Opinion

Doç. Dr. Mücahit ÖZÇELİK

Savaşın sürdürülebilirliği açısından oldukça sınırlı kaynak-
lara sahip olan İttifak Devletleri, savaş boyunca birbirlerinin 
İtilaf Devletleri ile ilişkilerini yakından takip etmişlerdir. 1917 
sonlarında Rusya’nın savaştan çekilmesi ve Papa’nın barış için 
devreye girmesi Türk kamuoyunda sürekli bir sulh beklentisi 
oluşturmuştur. Bu beklentiler dönemin Avusturya - Macaristan 
Dış işleri Bakanı Kont Czernin’in girişimleriyle daha da hızlan-
mıştır. Türk kamuoyu Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı-
nın girişimlerini ve İtilaf Devletleri ile Almanya’nın bu tekliflere 
bakışını genel barışı getireceği ümidiyle fakat bir taraftan da iç 
sıkıntılardan dolayı Avusturya-Macaristan’ın İttifak Grubundan 
ayrılacağı endişesiyle yakından izlemiştir.

Amerika’nın İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesi üze-
rine İttifak Grubunun savaşı kazanma şansının azaldığını dü-
şünen Kont Czernin’in, Alman hükümetini doğuda kazandığı 
toprakların yeterli olduğuna ikna edip Alsace-Loren’i Fransa’ya 
vererek barışın sağlanmasına yönelik teklif ve girişimleri olmuş-
tur. Ancak Almanların Alsace-Loren’i Fransa’ya vermeyi akılla-
rından bile geçirmemesi barışın yapılmasını engellemiştir. İsviçre 
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merkezli olarak gizli diplomasi ile yürütülen barış girişimleri, 
kamuoyunda barış söylemlerini artırmış ve savaş boyunca ka-
der birlikteliği yapan devletlerarasında güven bunalımı ortaya 
çıkmıştır. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlarının 
savaşın son yılında yaptıkları İstanbul ziyaretleri de bozulan bu 
güveni yeniden tesis etme amacına yöneliktir.

Takip ettiği politikalara yönelik Avusturya içerisinde bazı 
tepkiler oluşan ve İmparatorla da belli konularda uyuşmazlığa 
düşen Czernin, Clemenceau ile yaptığı barış görüşmelerinin 
kamuoyuna yansımasından sonra istifa etmek zorunda kal-
mıştır. Üzerinde sürekli bir İngiliz baskısı hisseden Fransa ise 
Avusturya-Macaristan’la yaptığı barış görüşmelerini hep inkâr 
etmiştir. Avusturya-Macaristan barış şartları konusunda Alman-
lardan farklı düşünse ve bu durum kamuoyu tarafından hisse-
dilse de Almanya Avusturya-Macaristan ilişkilerinin kader bir-
likteliği yönünde devam ettiği görülmüştür. Osmanlı hükümeti 
de Avusturya-Macaristan’ın iç ve dış siyasetini yakından takip 
etmiştir.

Barış girişimleri tüm dünyada heyecana neden olsa da İn-
giliz hükümeti barış girişimlerine yönelik bu tekliflere olumlu 
bakmamış ve daha savaşın bitmediği bir dönemde Almanya’ya 
yenik devlet muamelesi yapmak istemiştir.  Almanlar ise barış 
ihtimalini zayıflatan bu politikaya batı cephesinde yeni taarruzla 
cevap vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Kont Czernin.

***

The Central Powers which had considerably limited sources 
in terms of the maintainability of the war followed each of their 
relationship with the Allied Powers closely. At the end of 1917, 
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Russian withdrawal from the war and Papal peace attempts 
created a constant expectation of peace in Turkish public 
opinion. These expectations were further encouraged by Austro-
Hungarian Foreign Minister Count Czernin’s attempts. Turkish 
public opinion followed Austro-Hungarian Foreign Minister 
Count Czernin’s attempts and the view of the Allied Powers and 
Germany on these proposals closely with a hope that these would 
result in a worldwide peace but at the same time with a concern 
about Austria-Hungary’s parting from the Central Powers due to 
internal problems.

After the USA involvement in the war along with the Allied 
Powers which he thought decreased the chance to win the war, 
Count Czernin attempted to bring about peace by means of 
persuading the German government that the lands the state 
attained in the east were sufficient and giving Alsace-Lorraine back 
to France. However, Germany did not have such intentions to 
dispense with Alsace-Lorraine, so this plan failed. Peace attempts 
carried out in Switzerland by secret diplomacy increased peace 
appeals, at the same time creating a trust crisis among the states 
that had a unity of destiny. The visits of German and Austria-
Hungarian Emperors to Istanbul late in the war intended to 
establish the breached trust among them.

Count Czernin, who was criticized in Austria for his policies 
and had conflicts with the Emperor on certain matters, had to 
resign after the leakage of peace negotiations with Clemenceau to 
the public opinion. France, which always felt England’s pressure, 
denied carrying on peace negotiations with Austria-Hungary. 
Even though Austria-Hungary thought different from Germany 
about peace conditions and despite the fact that this was known 
by public opinion, the relationship between Germany and 
Austria-Hungary continued as before. The Ottoman Empire also 
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followed the domestic and foreign policies of Austria-Hungary 
closely. 

Even though peace attempts caused excitement all over the 
world, British Government did not have a positive attitude for 
these attempts and furthermore, they treat Germany as if they 
were defeated before the end of the war. As a response to this 
policy which weakens the peace possibility, Germans attacked 
again from the Western Front.

Key Words: First World War, Austro-Hungarian Empire, 
the Ottoman Empire, Count Czernin.
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Esir Kut Komutanı Townshend’ın İstanbul’a Getirilişi 
ve İngiliz Savaş Basınına Müdahale / Transfer of Gen. 

Townshend, the Commander of Kut, to Istanbul as a Prisoner of 
War and the Intervention on the English War Press

Yrd. Doç. Dr. Ü. Gülsüm POLAT

İngilizlerin Basra Körfezi’ni kontrol altında tutmak için 
Kasım 1914’te başlattıkları harekatın bir uzantısı olan Kut’ül Am-
mare kuşatma ve muharebesi İngiltere açısından tıpkı Çanakkale 
Muharebeleri gibi hem fiziki hem de psikolojik açıdan önemli 
bir yenilgiydi. Yaklaşık dört buçuk ay süren Türk kuşatması so-
nucunda İngiliz General Townshend komutasındaki Britanya 
kuvvetleri teslim oldu. Bu olay İngiliz basınında savaş şartlarında 
uygulanan sansür nedeniyle oldukça dikkatli biçimde haber 
yapıldı. Ancak İngiliz basınının hatırı sayılır bir okuyucu kitle-
sine sahip olan Daily Mail ve Daily Express gazetelerinde Kut’ül 
Ammare Muharebelerinin kaybedilmesinin ardından çıkan 
küçük bir haber İngiltere’nin önemli doğu uzmanlarını teyak-
kuza geçirdi ve bu iki haber üzerinde yazışmalar gerçekleştirildi. 
Kut yenilgisine kadar Afrika ve Hindistan’da parlak askeri kari-
yeriyle mühim başarılar elde eden Townshend’ın iki Türk görevli 
nezaretinde resmedildiği fotoğraf İngiltere’nin savaş hedeflerine 
ulaşabilmesi açısından göründüğünden daha önemli anlamlar 
taşıyordu.

Anahtar Kelimeler: Kut’ül Ammare, General Townshend, 
Daily Mail, Daily Express, Mark Sykes. 
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***

 The siege and campaign of Kut al Amara as part of  the 
Mesopotamian Campaign initiated in November of 1914 in or-
der to keep the Persian Gulf under the British control. How-
ever, it ended up being a physical and psychological defeat just 
as the Dardanelles Campaign. After the Turkish siege, which 
lasted about four and a half months, the British forces under 
General Townshend’s command, surrendered. The British press 
reporting of the defeat was very careful and considerate of the 
war conditions due to increased degree of censorship. Despite 
the lack of media coverage, the British authorities prompted and 
corresponded each other following a news leak on Kut al Amara 
in the Daily Mail and the Daily Express newspapers that had a 
large number of readership. General Townshend had a brilliant 
military career in Africa and India and he had significant suc-
cesses on different fronts until his infamous defeat in Kut. Nev-
ertheless, General Townshend’s photo, which he was depicted 
being under the surveillance of two Turkish officers, conveyed a 
more important meaning than it seemed in reality considering 
the British objectives in regards to the war.  

Key Words: Kut al Amara,  General Townshend, Daily 
Mail, Daily Express, Mark Sykes. 
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Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarma Uğruna 
Mücadelesi Alman Arşiv Belgelerinde  / The Struggle of 

the Caucasian Islam Army to Save Baku On German Archival 
Documents 

Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ 

I.Dünya Savaşı (1914 – 1918) sırasında Güney Kafkasya’da 
Osmanlı ve Rusya ordusu arasında çarpışmaların başlamasıyla 
Kafkasya Cephesi oluştu. Kafkasya Cephesi Karadeniz’den Gü-
ney Azerbaycan’daki Urmuya Gülüne kadar uzuyordu. Bu cep-
hede Osmanlı Devletinin önemli amacı Rusya’nın Türkiye’yle 
ilgili işgalcilik planlarını önlemek, mümkünse Azerbaycan’ı tü-
müyle, Hazar Denizi havzasını ve Kafkasya’yı kendi otoritesi ala-
nına almak, Merkezi Asya’ya ve Hint Okyanusu yollarını kendi 
denetiminde tutmak, Rusya İmparatorluğunun esaretinde olan 
Türk ve Müslüman halklarını sömürgecilik zulmünden kurtar-
mak ve s. olmuştur.  

I.Dünya Savaşının sonlarına doğru, 28 Mayıs 1918 yılında 
Türk Müslüman dünyasında kurulan ilk bağımsız cumhuriyet – 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti halkımıza 20.yüzyılda yasal dev-
letçilik ve sivil demokrasi geleneklerini armağan etti. Fakat onun 
öz başkenti Bakü şehri S.Şaumyan’ın yönettiği Taşnak – Bolşevik 
hükümetinin işgalindeydi. Bir yandan da Kafkasya Cephesinde 
önemli askeri operasyonlar Bakü petrolü uğruna yapılıyordu. 
Bakü petrolüne sahiplenmek için Almanya, Büyük Britanya mü-
cadele yapıyor, Bolşevik Rusya’sı da onu elinden bırakmak iste-
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miyordu. 1917 yılının aralık ayında Rusya ve Türkiye arasında 
Erzincan Barışının imzalanmasıyla Kafkasya Cephesinde askeri 
operasyonlar durdurulmuştu. Fakat Filistin ve Mezopotamya 
cephelerinde aktifleşerek Türkleri kuzeye doğru sıkıştıran İngiliz-
ler Bakü’yü ele geçirmeye caba gösteriyorlardı. Ordusunda moral 
bozukluğu yaşayan Almanya Batı Cephesini savunmaya kalkmış-
tı. 1918 yılının martında Almanya Brest – Litovsk’ta Rusya’yla 
barış imzaladıktan sonra ordularını Batı Cephesine toplayarak 
saldırdı. Fakat Marna Çarpışmasında Alman orduları geri otur-
tuldu. 1918 yılının ağustos ayında General Danstrevil’in komu-
tanlığına Büyük Britanya askeri ekip kuvvetleri Bakü’ye girdi. 

Fakat onlar Bakü’nün Nuri Paşa’nın komutanlığını yaptığı 
Türk – Azerbaycan askeri kuvvetleri ve Azerbaycan gönüllülerin-
den oluşan Kafkasya İslam Ordusu tarafından kurtarılmasını ön-
leyemediler. 15 Eylül 1918 yılında Bakü kurtarıldı ve bağımsız 
Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti yapıldı. Azerbaycan halkı 
Osmanlı Savunma Bakanı Enver Paşa’nın Bakü’nün kurtarılması 
için yaptığı zor mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacak. 

Bugün Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Tarih Ens-
titüsü “Azerbaycan Tarihi İlkin Kaynaklarda” adlı proje gerçek-
leştiriyor. Dünyanın birçok ülkelerinin arşivlerinde korunan 
belgeler Tarih Enstitüsüne getirilerek çok ciltli belge topluluk-
ları şeklinde basılıyor. Bu proje kapsamında Berlin şehrindeki 
Almanya Federatif Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığının Siyasal 
Arşivinden Azerbaycan’a ve Türkiye’ye tarihi için çok değerli 
olan çok sayıda belgeler elde edilmiştir.

Bu belgelere büyük devletlerin Azerbaycan’ın ayrılmaz par-
çası olan Bakü’yü kurtarma politikası, yeni kurulmuş Azerbaycan 
Halk Cumhuriyetinin Bakü’yü kurtarmak için verdiği diplomasi 
mücadelesi, Rusya – Almanya anlaşmasından (27 Ağustos 1918) 
sonra Almanya’nın Bakü’yü ele geçirme çabaları, General Fon 



202 100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE WORLD WAR I ON ITS CENTENARY

03-05 KASIM / NOVEMBER 2014
SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI / SUMMARY BOOKLET

Kress’in Halil Paşayla yaptığı görüşmeler, General Zeekt’le Enver 
Paşa arasındaki yazışmalar, Dük Hertling’in, General Lossov’un, 
Frankeştay’nın bilgileri, Bakü’ye askeri girişim planıyla ilgili En-
ver Paşanın gizli mektupları ve s. yansımıştır.

Anahtar Kelimeler: General Fon Kress, Kafkasya Cephesi, 
Enver Paşa, General Zeekt, Halil Paşa

***

With the start of wars between the Ottoman and Russian 
armies in the South Caucasus in the course of World War I 
(1914-1918) was formed the Caucasus front. The Caucasus 
front stretched from the Black Sea up to Lake Urmia in Southern 
Azerbaijan. The main objective of the Ottoman Empire in this 
front was to prevent the invasive plans of Russia in regard with 
Turkey, if possible, to include the entire Azerbaijan, the Caspian 
Sea basin and the Caucasus to its sphere of influence, to take the 
Central Asia and the Indian Ocean under its control, to release 
the Turkic and Muslim peoples been under the yoke of the 
Russian Empire from colonial oppression, etc. 

The first Republic in the Turkic-Muslim world - Azerbaijan 
Democratic Republic established close to the end of World 
War I, on May 28, 1918, presented our people the legal state 
and civil democracy traditions in the XX century. But the its 
natural capital city Baku was under occupation of the Dashnak- 
Bolshevik government led by S.Shaumyan. On the other hand, 
the main military operations in the Caucasus front were carried 
out for Baku oil. Germany, Great Britain were fighting to master 
Baku oil, and Bolshevik Russia did not want to lose it either. In 
December 1917, with the signing of the armistice of Erzincan 
between Russia and Turkey military operations in the Caucasus 
front were ceased. However, the British became more active in 
Palestine and Mesopotamian fronts  forcing the Turks to the 
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north were striving to seize Baku. The German army that was in 
depression had taken up a defensive position in the Western front. 
In March 1918, after signing a peace treaty with Russia in Brest-
Litovsk Germany concentrating its armies on the Western front 
attacked. But in the battle of the Marne the German troops were 
forced to recede. In August 1918, the British military expedition 
forces led by General Denstervil were brought into Baku. 

However, they were not able to prevent the release of Baku 
by the Turkish-Azerbaijani armed forces led by Nuru Pasha and 
the Caucasian Islamic Army of the Azerbaijani volunteers. On 
September 15, 1918 Baku was released, and became the capital 
of the independent Republic of Azerbaijan. Azerbaijani people 
will never forget arduous fight of the Ottoman Minister of War 
Enver Pasha to  release Baku. 

Today the History Institute of National Academy of Sciences 
of Azerbaijan is implementing the project “History of Azerbaijan 
in primary sources”. Documents kept in the archives of many 
countries of the world are brought to the Institute of History and 
voluminous collections of documents are printed. Within the 
project  numerous documents which are valuable for the history 
of Azerbaijan and Turkey have been obtained from the Political 
Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of 
Germany in Berlin. 

These documents reflect the great powers’ policy to seize 
Baku  which is an integral part of Azerbaijan, the diplomatic 
struggle of the newly formed Azerbaijan Democratic Republic 
for the release of Baku, Germany’s attempts to seize Baku after 
the Russian-German agreement (July 27, 1918), talks of General 
von Kress with Khalil Pasha, the correspondence between 
General Zeekt and Enver pasha, information of Earl Hertling, 
General Lossov, Frankenstein, secret letters from Enver Pasha on 
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military intervention plan to Baku and so on.

Key Words: General von Kress, the Caucasus Front, Enver 
Pasha, general Zeekt, Khalill Pasha 
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04 KASIM / NOVEMBER 2014, SALI / TUESDAY

SALON II / HALL II

 VII. OTURUM / SESSION VII

100 Yıl Önce, 100 Yıl Sonra : Küresel Güç Dengelerinde 
Türkiye ve Balkanlar / 100 Years Ago and 100 Years Later: 

Turkey and the Balkans in Global Balance of Power 

Prof. Dr. Birol AKGÜN 

Bu çalışmanın temel amacı 20. Yüzyılın başındaki ulusla-
rarası güç dengeleri ile bugünkü küresel güç konfigürasyonunu 
karşılaştırmalı olarak incelemek ve bu bağlamda Türkiye ve Bal-
kanların jeopolitik konumunun zaman içinde nasıl değiştiğini 
ortaya koymaktır. 20. Yüzyılın başlarında Avrupa kıtası küresel 
sistemde ekonomik, siyasi, askeri ve sanayileşme bakımından 
merkezi bir konumdayken; 20. Yüzyılın ortasında güç merkezi 
Atlantik ötesine kaymış ve fakat aynı Batı medeniyetinin teke-
linde kalmaya devam etmiştir. Ancak son 30 yılda küreselleşme 
sürecinin de etkisi ile zenginlik ve refah ve güç Batı-dışı dünyaya 
doğru dağılmakta ve güç merkezleri çeşitlenmektedir. Gelecek 
çeyrek asırda muhtemelen Çin merkezli uzak doğunun küresel 
güç ilişkilerinde çok ciddi bir ağırlık kazanacağı beklenmektedir. 
Balkanlar ve yakın doğu coğrafyası bu güç kaymalarından nasıl 
etkilenmektedir?  Birinci ve ikinci dünya savaşında en önemli 
mücadele alanlarından biri olan Balkanlar coğrafyası küresel güç 
konfigürasyonundaki yeni değişimlerden nasıl etkilenecektir? Bu 
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çerçevede Türkiye’nin bölgede artan rolü ve ekonomi-politik 
gücü bölgenin geleceği açısından ne anlam ifade etmektedir? 
Tebliğimizde bu sorulara cevap aranacak ve Türkiye ve Balkan-
ların geleceğine ilişkin siyasi projeksiyonlarda bulunulmaya çalı-
şılacaktır. 

***

A lecturer at Yıldırım Beyazıt University, Department of 
International Relations and Head of The Institute of Strategic 
Thinking, e-mail:birolakgun@hotmail.com

The main purpose of this study is to examine comparati-
vely international balance of power in the early 20th century and 
present day global power configuration and to prove, in this 
context, how geopolitical position of Turkey and the Balkans 
has changed in the course of time. In the early 20th century, the 
European continent had a central position economically, politi-
cally, militarily and in terms of industrialization whereas in the 
mid-20th century the center of power shifted beyond the Atlantic 
but continued to remain under a monopoly of the same Western 
civilization.  However, in the past 30 years welfare and power 
spread towards non-Western world under the influence of the 
process of globalization and centers of powers have diversified. 
In the next quarter-century it is expected that China-centered 
Far East will gain serious importance in global power relations. 
How are the Balkans and near east geography affected by these 
power shifts? How will the Balkan geography that was one of 
the most important arenas in the World War I and II be affec-
ted by these new changes in global power configuration? Within 
this scope, what does Turkey’s increasing role in the region and 
economic-political power mean for the future of the region? In 
this paper, we will look for answers to these questions and try to 
make political predictions about the future of Turkey and the 
Balkans.
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100.Yılında Sykes-Picot Düzeni / The Sykes-Picot Order on its 
Centenary 

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN 

2011 yılının başında başlayan ve Arap Baharı diye adlandı-
rılan Arap Halk Hareketleri ile ve sonrasında Ortadoğu’da hız-
la meydana gelen gelişmeler 1916 yılında kurulan Sykez-Picot 
Düzeninin sona erdiği tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. 
Artık, söz konusu düzenin sürdürülemez duruma geldiği, tari-
hin hızla ileriye doğru aktığı dile getirildi. Ortadoğu’da yeni bir 
düzen kurmanın zamanının geldiği yazıldı/dillendirildi. Büyük 
oranda Ortadoğu Birinci Dünya Savaşı sırasında dönemim güç-
lü ülkeleri İngiltere ve Fransa tarafından gizli anlaşmalarla şekil-
lendirilmişti. Kısaca, Ortadoğu’daki cari düzen Birinci Dünya 
Savaşı’nın galip devletleri İngiltere ve Fransa’nın mirasıydı. Söz 
konusu bu miras Ortadoğu’ya istikrar yerine istikrarsızlık getir-
di. Bugüne kadar sorunlu bir miras olarak varlığını sürdürdü. 
2011 yılının başından beri yaşananlar artık Sykes-Picot Düzeni-
nin devam edemeyeceğini pahalı bir şekilde göstermektedir. Her 
düzenin sona ermesinde ve onun yerine yeni bir düzenin kurul-
masında olduğu gibi Sykes-Picot Düzeninin sona ermesinde de 
çatışmaların yaşanmasına tanık olmaktayız. Tebliğde yukarıda 
bahsedilenler bağlamında yüzüncü yılı yaklaşırken Sykes-Picot 
Düzeni ele alınacaktır.

***
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Rapid developments that took place in the Middle East in 
the wake of Arab grassroots movements called the Arab Spring 
that started in the early 2011, resulted in discussions that Sykes-
Picot order established in 1916 had ended. It was stated that the 
order in question had become unsustainable and history moved 
forward rapidly. It was written/stated that it was time to establish 
a new order in the Middle East. The Middle East was significantly 
shaped during World War I by the then powerful countries 
Britain and France with secret agreements. In short, the current 
order was the heritage of Britain and France, victors of World 
War I. This heritage in question brought instability rather than 
stability to the Middle East and has continued its existence as a 
problem heritage up until the present day.  Developments since 
the early 2011, indicate that Sykes-Picot order cannot continue 
any longer.  We have witnessed conflicts that led to the end of 
Sykes-Picot order as every order ends and is replaced by a new 
one. Sykes-Picot order as its hundredth anniversary approaches, 
will be taken up in this paper as part of the abovementioned 
facts .
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Türk Dış Politikası: 1914-2014 / Turkish Foreign Policy: 
1914-2014

Dr. Ahmet UYSAL

Türk dış politikası son yüz yılda önemli değişmelere sah-
ne oldu. Birinci Dünya Savaşının çıkmasından evvel, Osmanlı 
Devleti Akdeniz ve Balkanlardaki topraklarının çoğunu kaybet-
ti. Birinci Dünya Savaşı Ermenilerin ve bazı Arapların isyanına 
tanık olan Türkler için bir dönüm noktası ve/veya travmaydı. 
Arap topraklarını kaybettiler ve Ermeni trajedisi gelecek yüzyılda 
Türk liderlerinin korkulu rüyası oldu. Yeni Türk Cumhuriyeti 
Osmanlı mirasından vazgeçip Batı yanlısı bir yaşam tarzı ve dış 
politikası benimsedi. Bu bakımdan, yeni hükümet sadece Arap-
ları değil Balkanlarda ve Arap dünyasında kalan etnik Türkleri 
de ihmal etti. İki dünya savaşı arasındaki dönemde Türkiye on 
yıllık savaşlardan kalan yaralarını sarmaya ve laik bir ulus devlet 
kurmaya çalıştı.

Türk hükümeti Sosyalist Bloka karşı Batı kampının bir par-
çası olmak için çaba gösterdi. Bu politika o kadar baskındı ki, 
Türk liderleri batı baskısı altında demokrasiye bile izin verdiler 
ve Arap kardeşlerinin istememelerine rağmen İsrail’in kurulması-
na bile desteklediler. Türk hükümeti Arapların Batı güçlerinden 
bağımsızlık emellerine de kayıtsız kaldı. Soğuk Savaş dönemin-
de, Türkiye NATO üyesi oldu ve AB üyesi olma azmini sürdür-
dü. Kıbrıs’a müdahaleden ve 1970lerdeki petrol krizinden sonra, 
Türkiye dış politikasını çeşitlendirmeye başladı ve Arap dünyası-
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na açılmak zorunda kaldı. AB üyeliği gerçekleşmese de, ülkede-
ki demokratikleşme ve liberalleşmeyi kolaylaştırdı. AK partinin 
gelişi ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda ki etkin rolüyle 
yeni bir dış politika perspektifini (bakış açısını) temsil etti. Bu 
tebliğde 1914 ten 2014 e kadar olan Türk dış politikasının gelişi-
mini diğer bir deyişle, büyük bir İmparatorluğun son on yılından 
iddialı modern bir ulus devlete kadar olan süreyi, özellikle AK 
Parti dönemindeki değişimlere odaklanarak tartışacağım.

***

Turkish foreign policy went through major changes in 
the last one hundred years. Prior to the breakout of the First 
World War, the Ottoman state lost most of its Mediterranean 
and Balkan territories. The WWI was a turning point and/or a 
trauma for Turks as they witnessed the rebellion of Armenians 
and some Arabs. They lost the Arab lands and the Armenian 
tragedy haunted Turkish leaders in the following 100 years. The 
new Turkish Republic adopted a pro-Western lifestyle and foreign 
policy while disclaiming the Ottoman legacy. In this regard, the 
new government neglected not only the Arabs but also the ethnic 
Turks remaining in the Balkans and in the Arab world. During 
the inter-war period Turkey tried to heal its wounds from a 
decade long wars and build a secular nation-state.

The Turkish governments endeavored to be part of the Western 
camp against the Socialist Block. This policy was so dominant 
that Turkish leaders even consented to democracy under western 
pressure and even supported the foundation of Israel against the 
will of its Arab brothers. The Turkish government also remained 
indifferent towards the Arab ambitions for independence from 
Western powers. During the Cold War, Turkey became a 
NATO member while maintaining its ambitions to be an EU 
member. After the Cyprus intervention and the oil crisis in the 
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1970s Turkey began to diversify its foreign policy and had to 
open to the Arab world. Its EU membership did not materialize 
but facilitated democratization and liberalization in the country. 
The arrival of the AK Party represented the coming of a new 
foreign policy perspective with an active role in economic, social 
and diplomatic areas. In this paper I will discuss the evolution 
of Turkish foreign policy since 1914 to 2014, i.e. from the last 
decade of a major Empire to an assertive modern nation-state by 
particularly focusing on changes during the AK Party rule. 
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I. Dünya Savaşının Türkiye İç Politikasındaki Dönüştürücü 
Rolü / The Transformative Role of WW1 in the Domestic Policy 

of Turkey

Dr. Murat YILMAZ

Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi ülkelerde ve gecikmiş 
ulus-devletlerde bürokrasi, siyaseten ağırlık kazanmaktadır. An-
cak durmuş oturmuş demokrasilerde dahi, devlet faaliyetlerinin 
genişlemesi, bürokrasinin iktidar yolunu açmaktadır. 20. yüzyıl 
başında yükselen otoriter ve totaliter rejimler aynı zamanda 
bürokrasinin yükselişi olarak okunabilir. Bu dönemde liberal 
demokrasileri savunan Mises, “Bürokrasi” adlı eserinde tehdidin 
bürokrasinin büyümesinden kaynaklandığını iddia etmektedir. 
Görüldüğü üzere bürokrasinin, siyaset üzerindeki tahakkümü 
insanlığın paylaştığı evrensel sorunlardan birisidir.

Bürokrasi, bir bütün değildir. Siyasete müdahale konusunda 
bilhassa dikkat edilmesi gereken ayrım, asker ve sivil bürokrasi 
arasındaki ayrımdır. Askeri bürokrasinin yönetmediği ve denet-
lendiği ülkeler, her halükarda medeniyet seviyesi daha yüksek ül-
keler sınıfında yer almışlardır. Bürokratik karakteri ağır basan bir 
yönetim içinde dahi, bürokrasinin hangi kanadının ağır bastığı 
tayin edici ehemmiyettedir. 

II. Meşrutiyet dönemi de, Bab-ı Ali baskınıyla gerçekleşen 
darbeye kadar demokratik meşruiyet kaygısının ön planda 
olduğu bir dönemdir. Bab-ı Ali baskınıyla gerçekleşen askeri dar-
be sonrası ise askeri bürokrasi boğazına kadar siyasete batmıştır. 
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Esasen II. Meşrutiyet döneminin başından beri, İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’nin içinde yer alan subayların siyasetteki varlıkları 
tartışılıyordu. Balkan ve Birinci Dünya savaşlarının da etkisiyle 
militarist bir karakter kazanan rejim, yenilgiyle çökmüştür. 

Bu rejim üzerine gelişen Milli Mücadele esnasında yeniden 
İttihatçı subayların hâkim olmasından kaynaklanan korku-
lar, kongreler ve Kuva-yı Milliye dönemlerinde hissedilmiştir. 
Erzurum Kongresine Mustafa Kemal Paşa’nın üniformasıyla 
katılmasının istenmemesi bu dönemin hassasiyetini temsil etme-
ktedir. İttihatçıların mesela Emin Sazak gibi sivil unsurların da, 
hatıralarında yer aldığına göre bu hassasiyetleri paylaşmaktadırlar. 
Ancak II. Meclis’in toplanması ve Halk Fırkası’nın kurulmasıyla 
beraber, bürokrasinin hâkimiyeti yeniden hissedilir olacaktır. 
Nitekim Halk Fırkası’nın ilk programını teşkil eden 9 um-
denin arkasında memurları korumanın yer alması bu bakımdan 
kayda değerdir. Liberal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
kapatılmasından sonra fiilen başlayan tek parti rejiminde 
bürokratik karakter açıkça hâkim olacaktır. Hatta öyle ki, 
bürokrasi partiyi dahi teslim alacak kadar güçlenecektir. Mil-
letvekili olmaktansa yüksek bürokrat olmak bu dönemde tercih 
edilecektir. 

1927’den sonra şeklen dahi denetlemeyen askeri bürokrasi 
bu tarihten itibaren fiilen özerk olacaktır. Cumhurbaşkanı’nın 
Mustafa Kemal Paşa ve Başbakanı İsmet Paşa olması dolayısıyla 
hissedilmeyen ve problem teşkil etmeyen bu fiili özerklik an-
cak 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelişiyle 
sarsılacaktır. 

***

In countries like Turkey that were once an empire and in 
delayed nation-states, bureaucracy gains importance politically. 
However, even in established democracies, expansion of state 
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activities paves bureaucracy’s way for rulership. Authorities and 
totalitarian regimes that rose in the early 20th century can be, at 
the same time, interpreted as growth of bureaucracy. Mises who 
defended liberal democracies during this period, claimed in his 
work called Bureaucracy that threat stemmed from the growth of 
democracy. As it is seen, dominance of bureaucracy on politics is 
one of the universal issues of mankind.

Bureaucracy is not a whole. Differentiation between military 
and civil bureaucracy is a factor that should be taken note of 
regarding intervention in politics. Countries that are not ruled 
by military bureaucracy and are supervised have been among 
countries that have attained a high level of civilization. Even in 
an administration where bureaucratic character predominates, 
the wing of bureaucracy that predominates can be determined.

The II constitutional monarchy period was one when 
concerns for democratic legitimacy were at the forefront until 
a military coup that took place with Bab-I Ali raid. Following 
the military coup that took place with Bab-I Ali raid, military 
bureaucracy was knee-deep in politics. In fact, since the beginning 
of the II constitutional monarchy period, the presence in politics 
of officers in the Party of Union and Progress was discussed. The 
regime that acquired a militarist character under the influence of 
Balkan and World War I, collapsed with defeat.

Fears stemming from unionist officers being dominant once 
again during the war of independence that took place during this 
regime, were felt during the period of congresses and nationalist 
forces. Mustafa Kemal Pasha’s not taking part in Erzurum 
Congress wearing his uniform represented sensitivity of this 
period. Unionists shared this sensitivity as civil elements like 
Emin Sazak were among them. However, after the II Assembly 
convened and People’s party was founded, the dominance 
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of bureaucracy would be felt once again. Safeguarding civil 
servants, which was behind 9 principles that constituted the first 
program of People’s Party, was noteworthy from this standpoint. 
The bureaucratic character would openly dominate in one-
party regime that actually started after the Liberal Progressive 
Republican Party was shut down. Bureaucracy would even get 
stronger so as to represent the party. Being a bureaucrat rather 
than a deputy would be preferred during this period.

Military bureaucracy that could not be inspected even in 
form, after 1927, would be de facto autonomous starting from 
this date. This de facto autonomy that could not be felt due 
to Mustafa Kemal Pasha becoming President and İsmet Pasha 
becoming Prime Minister  and did not constitute a problem, 
would be shaken only after Democratic Party came to power on 
May 14,1950.
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