
Kars Cenûb-i Garbî Kafkas Cumhuriyeti Reisi
CİHANGİROĞLU İBRAHİM BEY’İN  

MALTA DEFTERİ
 Yunus ZEYREK

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros 
Mütarekesi’yle inisiyatifi ele alan İngiliz-
ler, Osmanlı Devleti’nin zeval bulduğu 
ve İstiklâl Harbi’mizin başlayacağı sı-
rada birçok aydın, siyasetçi, kuman-
dan ve devlet adamını Malta adasına 
sürmüştü. Bu hadise, yakın tarihimize 
Malta Sürgünleri olarak geçmiştir. İn-
giliz işgalcileri, Saray ve İtilâfçıların 
iş birliği ile nerede bir adam varsa 
tutuklanmaya başlamıştı. Çok değerli 
bir kitabın müellifi olan Büyükelçi Bilâl 
Şimşir’in ifadesiyle: “İngiliz polisi, padişah 
hafiyesi ve Ermeni tazısı el ele vermişlerdi.” 
Öyle ki Türk’ün hayrına düşünen kim varsa yakala-
nıp hapsedilme derdine düşülmüştü. Başta Sadrazam 
Said Halim Paşa, üniversite Profesörü Ziya Gökalp, 
Ordu kumandanları Yakup Şevki, Mürsel, Fahrettin 
ve Ali İhsan Sabis paşalar, Şeyhülislam Hayri Efendi, 
Meclis Başkanı ve Bakan Halil Menteşe olmak üzere 
daha birçok bakan, milletvekili, vali, yazar ve subay-
dan ibaret 145 kişi Malta adasına sürgüne gönderil-
mişti.

Cihangiroğlu’nun Hatıra Defteri

Merhum Hocamız Prof. Dr. M. Fahrettin 
Kırzıoğlu’nun evrakı arasında bize intikal eden ve 
9x15 cm ebadındaki cep defteri 38 yapraktan iba-
rettir. Birçok sayfa dağınık hâldedir. Bu defterde 
Cihangiroğlu’nun kendisi tarafından yazılan kısa not-
lar, bazı kişilerin adresleri, Malta’daki sürgünlerden 
birçok kişinin hatıra yazıları, manzumeler ve bir say-
fada da sürgünlere ait bir isim listesi yer almaktadır. 

Şimdi bu defterin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. 
Sağdan başlayınca ilk sayfada bir dörtlük 

görüyoruz:1

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.
   (Tevfik Fikret)

Bu sayfayı müteakiben birkaç ismin yer aldığı 
sayfa var:
1  Parantez içindeki ifadelerle dipnotlar bize aittir. YZ.

Jandarma Mülâzımı Ahmed Fahri Efendi bin 
Hacı Mehmed Efendi, Harput.

Jandarma Mülâzımı Mehmed Şerif 
Efendi bin Salih Efendi, Edirne.

Zâbit vekili Mehmed Hilmi Efendi 
bin Yüzbaşı Kâni Efendi, Makriköy.

Şimdi Polverista karargâhında 
bulunuyoruz. Birinci olarak kendi 
husûsat-ı zâtiyenizi te’mîn etdikden 

sonra bizim işimizi, ikinci olarak yapa-
cağınızı va’adetdiğinizi unutmamanızı rica 

ederim. Fî 26 Mart 336 (1920).
Sonraki sayfada bir dörtlük var; 

şâirinin ismi yazılmamış:

Anadolu, Sultan Osman’ın yurdu, 
Tuğrul Beğ’in otağıdır o eller! 
Milletimiz orda doğdu, büyüdü, 
Bize ana kucağıdır o eller!
           (Rıza Tevfik Bölükbaşı)
Bundan sonra hatıra notlarının yer aldığı sayfa-

lar başlıyor. Bunların bazıları bir sayfa, bazıları bir 
cümle ve bazıları da sadece bir imzadan ibarettir. 
Belli ki bunlar, Cihangiroğlu’nun Malta’da dostluk 
kurduğu İstanbul sürgünleridir. Defterin en önemli 
kısmı bu yazılardan meydana gelmektedir. 15 yap-
raktan meydana gelen bu hatıra notlarını nakletme-
den önce, defterin bundan sonraki kısımlarında yer 
alan manzume, adres ve diğer notlara bakalım.  

Acaib-i Seb’a-i-Âlem başlığı altında dünyanın 
yedi harikasıyla ilgili kısa bilgiler yazılmış. Sonra 
Malta’da bulunan Türkiyeli sürgünlerden 60 kişi-
nin adlarının yer aldığı listeyi görüyoruz. “Mürsel 
Paşa’dan Yadigâr” başlığı altında, Paşa tarafından 
söylenip kendisinin yazdığı anlaşılan ve 93 Harbi 
muhacereti sırasında söylendiğini bildiğimiz meş-
hur destanın sadece üç kıtası yer almaktadır:  

Elveda günüdür çimenli dağlar, 
Göllerde yeşilbaş sonalar kaldı; 
Sadrı mermer ak suvaklı odalar, 
Cenneti okşayan haneler kaldı.

Kaleler kuleler top tophaneler, 
Ona malik oldu müşrikâneler, 
Medrese mescitler hoş minareler, 
Her taşı cevherden binalar kaldı. 

Cihangiroğlu İbrahim Bey.
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Bîçâre Ceyhun’i sen dertsiz sanma,
Fani dünya içün beyhude yanma,
Sılayı terk etmek gam değil amma, 
Kabirde atalar analar kaldı.

(Karslı Âşık Ceyhunî)

Yine şâirinin ismi belirtilmeyen bir diğer şiirin 
tamamı defterin iki sayfasını süslüyor:

Senelerce sana hasret taşıyan,  
Bir gönülle kollarına atılsam.  
Ben de bir gün kucağında yaşayan,  
Bahtiyarlar arasına katılsam. 

En bakımsız, en kuytu bir bucağın,  
Bence “İrem bağı” gibi güzeldir.  
Bir yıkılmış evin harap ocağın,  
Şu heybetli saraylara bedeldir. 

Kadir Mevlâm, eğer senden uzakta,  
Bana takdir eylemişse ölümü;  
Rahat etmem bu yabancı toprakta,  
Cennette de avutamam gönlümü. 

Anladım ki: Sevda, gençlik, şeref, şan.  
Asılsızmış şu yalancı dünyada.  
Hasretinle yâd ellerde dolaşan,  
Hızr’ı bulsa yine ermez murada. 

Yalnız senin tatlı esen havanda,  
Kendi millî gururumu sezerim.  
Yalnız senin dağında, ya ovanda,  
Başım gökte, alnım açık gezerim. 

Hürüm, derim, eskisinden daha hür,  
Zincirinle bağlansa da ayağım.  
Şimdikinden daha ferah görünür,  
Zindanında olsa bile durağım. 

Bir gün olup kucağına ulaşsam,  
Gözlerimden döksem sevinç yaşını,  
Sancağının gölgesinde dolaşsam,  
Öpsem, öpsem toprağını, taşını!  
     (Orhan Seyfi Orhon/1890-1972)

Bu şiirleri hangi duygularla buraya kaydetti-
ğini açıklamaya gerek yok… Zira onlar, ailesin-
den ve vatanın sinesinden zorla alınıp deniz aşırı 
bir adada haksız yere hapsedilmiş bir insanın da 
duygularını ifade etmektedir…  

Defterin muhtelif sayfalarında bazı adresler var. 
Bunlar İstanbul Aksaray, Üsküdar, Samatya, Pan-
galtı, Kadıköy, Bakırköy; Batum, Bakü, Zakatalı, 
Tiflis, Trabzon, Ahıska, Berlin ve Gence’dedir.

İlgi çekici bazı notları da aynen naklediyoruz: 

“14 Haziran 1337 tarihinde Bakü’de Hacı Taki’nin 
kızı Bülbül Hanım’ı gördüm. Hacı Taki Muradof…”

“Fırka 36 Alay 117 Tabur 2 Mülâzımısâni Mehmed 
Rahmi bin Ahmed Efendi Harput. Penbek Karakilisa’sın-
da iki istasyon Tiflis’e taraf göle giren istasyonda Meh-
med Rahmi Beğ hudut memuru idi. 1335.”

“Batum Sancağında Kardaşım Mehmed Beğe
Evvelâ selâm ederim. Hasan Beğ ve biraderi İbrahim Beğ 

ile herhalde güzel görüşmek lâzımdır. Biraderiniz Arslan.”
“Ahıska’da Fırka 3 Topçu Kumandanı Kaima-

kam Mehmed Emin Beğ.” 
“Kıdemli Yüzbaşı Şevket Beğ. Şark Orduları Grubu 

Erkân-ı Harbiye İkinci Şube Müdürü, Gümrü’de.”
Defterin sağdan sola en son yaprağındaki yazı-

lar herhalde İbrahim Beğ’in akrabası olan İmam-
verdi Ailesi tarafından sürgünden çok önceleri ya-
zılmıştır:

Pek Sevgili Amucama Bir Hatıra
Defterinize karalayacağım şu bir iki kelime beni hatır-

latmağa bir vesile olsa bahtiyarım. Mihriban İmamverdi.
*

Ben uzun şeyler yazmak isterdim, fakat müfekkirem 
dağınık hâlet-i nez’imde olan bir zavallı vatan-ı esirim. 
O mübarek ülke ne zaman bir kuş gibi i’tilâ ederse o 
zaman ruhumda günden güne artan yara şifâ bulur… 
Bana hayat sizin gibi muhterem bir şahsiyet tanıtdığın-
dan bahtiyarım. Muhterem yüksek mefkûreli vatandaş, 
sen gidiyorsun. Bizleri arkada öksüz bırakıyorsun. 

    Kemal İmamverdi 

Kuzguncuk: 1/2-6-34(1918)
Muhterem Amucacığım haddim olmayarak defterine 

birkaç satır karalıyorum. Bir hatıradan başka bir şey olma-
yan bu yazılar, ileride beni hatırlatmağa bir vesile olsun. 

Kuzguncuk: Tahtalıbostan karşısında 10 numrolu 
hanede İmamverdi Ailesi.”

 Şimdi defterin ilk ve önemli bölümü olan hatıralar 
bölümüne dönelim. Bu hatıra parçalarından da anla-
şılacağı üzere İbrahim Bey ve arkadaşları, Malta’dan 
salıverilen ilk 64 kişinin içinde yer almaktadır. Yani 
tutukluların hepsi birden serbest bırakılmamıştır. Bu 
hatıra yazıları, Cihangiroğlu ve arkadaşlarının serbest 
bırakılacakları bildirildikten sonra 1920 yılının mart 
sonları ile nisan başlarında yazılmıştır. Zaten 20 Nisan’da 
da yola çıkmışlardır. Naklettiğimiz hatıra yazılarının 
sonuna bazıları ismini yazıp imzalamış, bazıları sadece 
imza atmış. İmzası okunanların ismini yazıyor, imzası 
okunamayanlara soru işareti koyuyoruz. Bunları paran-
tez içinde belirtiyoruz. Bazı ünlüler hakkında dipnotlar-
da kısa bilgi veriyoruz. Metnin imlâsına bağlı kalmaya 
çalıştık. Tabii ki yazıların sırasına da riayet ediyoruz. 
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1. Merhaba İbrahim Beğ. 21 Kânunısâni sene 336, 
Malta Polverista. Bursa Jandarma Kumandanlı-
ğından Mütekaid Ziya Beğ’in mahdumu Yusuf 
Şevket (isim ve imza).

2. İzmir’de merhum Şeyh Avni Efendi mahdumu 
Azmi Beğ vasıtasıyla, Mümtaz. Kardeşim 
İbrahim Beğ, Uzun senelerden beri Rumeli Bal-
kanlarında başlayan kardaşlık, esaret hayatın-
da nakvet bulmuş ve inşaallah âlem-i İslâm ve 
Türklüğün son merhale teâli ve terakkisi ânını 
tes’id günü kucaklaşacağız gözüm. 24 Mart 
sene 36, Malta-Polverista. Mümtaz (İmza).

3. 1293 (1878) senesi muhacirlerinden Kızanlık-
lı Cevad. Sâbık Dersaadet Merkez Kumandanı 
Miralay. 24/25 Mart sene 1336. Malta-Polverista 
Kışlasında esir (İmza).

4. Diyarbekir Mebusu Pirinççizâde Fevzi (İmza).
5. Diyarbekir Mebusu Zülfizâde Zülfi (İmza).
6. Sâbık Muhacirîn Müdir-i Umumisi Müftizâde 

Şükrü Kaya (isim ve imza).
7. İbrahim Beğ kardaşımıza ithaf. Esbak Mamure-

tülaziz (Elazığ) Valisi Kemahlı Sağırzâde Sâbit 
(imza).

8. Yanlışlıkla(!) rüfekası ile beraber bir sene hapse-
dilmiş İbrahim Beğ, bu yanlışlık hatırasını elbet 
ebediyen hıfzedecektir. Sâbık Dâhiliye Nâzırı. 
İmza (İsmail Canbolat).2

9. İbrahim Beğ ve Hasan Beğ kardeşlerimizi serbest 
görmek beni bahtiyar etmiştir. Allah muvaffaki-
yet ihsan etsin. İmza (Cevdet), 25 Mart 1920.

10. İbrahim Beğ, bizim izcilik diye iktibas ettiğimiz 
Boy Seote’in kendi gençlerimize tatbik edece-
ğini va’d etdi. Şimdiye kadar muvaffak olduğu 
hidemâtın hüsn-i itmâmına bu suretle muvaf-
fak olacağına eminim. Karesi Mebusu Hüseyin 
Kadri, 25 Mart 336. 

11. Sâbık Medine-i Münevvere Muhafızı Ferîk 
Fahreddin (İmza).3

12. (Bismillâh) İbrahim Beğ Kardeşimize. Kafkaslı 
kardeşlerimizle Malta’da geçirdiğimiz esaret ha-
yatı, istikbâlde Türk ve Müslüman birliğine hür 
ve serbest olarak çalışmağa daha eyi bir vesile 
teşkil edecektir. Her arkadaşımızın mefkûresi 
Türk ve Müslüman birliği olunca düşmen  

2 İsmail Hakkı Canbulat (1880-1926): İttihat ve Terakki’nin 
bakanlarındandır. “İzmir Suikasti” yargılamalarında asıldı. 

3 Fahreddin Türkkan (1868-1948): Birinci Dünya Savaşı’nda iki 
buçuk sene Medine’yi savunan ünlü kumandan ve diplomat.

“Fine Art Studio-Malta” yapımı olan fotoğrafta yer alan şahıslar şunlardır: 1. Cihangiroğlu İbrahim Bey,  2. Cihangiroğlu Hasan Han Bey, 3. Veli Nevzat Bey, 4. Şükrü Bey,  
5. Selânikli Hafız Efendi (Polverista’da serbest bırakılan bir esir), 6. Musa Ağa Salahov, 7. Hacı Ahmet Paşa, 8. Cemal Bey, 9. Muammer Bey, 10. Doktor Halil Bey,  

11. Nevzat Bey, 12. Ali Eşref Bey, 13. Tevfik Hadi Bey, 14. Bâki Bey, 15. Cevat Bey, 16. Memduh Bey, 17. Rıfat Hoca, 18. Kaymakam Asım Bey.

Bizim AHISKA

26 Sonbahar 2016



milletlerin kara günleri gelmiş olur. Veli 
Babazâde Veli Necdet, Malta, 25 Mart 1920.4

13. Hürriyet, hürriyet! O kadar nadir bir şeydir 
ki yok diyeceğim geliyor. Salvator Kasrı’nın 
ıztırabâtı içinde en güzel bir hatıram, Karslı 
vatandaşlarım ile olan muarefemdir. Şüphesiz 
bu kasr hayatı bize Türklerin, Müslümanların 
mes’udiyeti için müttehid his ve fikirli olmamı-
zı anlatmıştır. Ümidvarım ki birkaç güne kadar 
nâil-i hürriyet olacak olan Karslı arkadaşlarımız 
her yerde ittihad ve ittifakı, istihkâr-ı hayatı neşr 
ve taammüm eder. Sâbık İstanbul Mebusu Salâh 
Cimcoz (İmza), 25 Mart 1920.5

14. Vefakâr Dostum İbrahim Beğ’e. Sizi unutmaya-
cağıma emin olunuz. Allah hayırlı selâmetler ih-
san ve vücudunuzla âlem-i İslâm’ı menfaatdâr 
kılsın. 25 Mart 336. M. Fâik (İmza).6

15. Muhterem Kardeşim İbrahim Beğefendiye. Vata-
nın selâmeti uğrunda çalışmış olduğunuz râhda 
ba’dema da devam etmenizi temennî ederim. 25 
Mart 336. İzmit Tüccarlarından (İmza). 

16. İbrahim Beğefendiye. Memlekete avde-
tinizi meserretle telâkki ettim. Âlem-i 
İslâm’a hidmette sâbit olacağınıza şüp-
he yoktur. Rabbim müteâl-i şevket ve 
iclâl-i müslimîni müteâlî buyursun. 
Malta esaretindeki refakat hatıra-
sı mahfuz kalacaktır. Polverista, 25 
Mart 1920, Esbak Şeyhülislâm Hayri 
(İmza).7

17. Muhterem Kardaşım İbrahim Beyefen-
diye, Esaretten hürriyete nâil olan bir 
adam, esaret görmemiş olan hür bir in-
sandan daha bahtiyardır. Binaenaleyh bahtiyar-
lığınızın ve bir senelik esaretin hatırası olmak 
üzere bu birkaç satırı yadigâr olarak takdim 
ederim. 25 Mart, Esbak Kırkkilisa Mutasarrıfı 
Hilmi (İmza).

18. Muhterem Biraderim İbrahim Beğefendiye. 
Heman bir seneye yakın temâdi eden hayat-ı 
mevkufiyetimizde arkadaşlık haslet-i mümta-
zesini hakkıyla ibraz eden muhterem arkada-
şım hakkında selâmet ve saadet temennîsi ile 
hiçbir vakit feramuş etmeyeceğimi der-hâtır 

4 Son dönem Osmanlı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı.
5 Salah Cimcoz (1875-1947), Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde 

milletvekili, 6. Cumhurbaşkanı Korutürk’ün kayınpederi.
6 Mehmet Faik Kaltakkıran (1870-1948): Edirne milletvekillerin-

dendi.
7 Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1867-1922):1914-1916 yılları 

arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.

ettirmek üzere şu satırları yazdım.25 Mart 336, 
Polverista-Malta, Mütekaid Miralay Celâleddin, 
İkametgâh - Bostancı.

19. Bir seneye karîb bir zaman içinde birlikte ola-
rak geçirdiğimiz hayatı hiçbir vakit unutama-
yacağım gibi görmüş olduğum hürmeti de yâd 
ederek selâmetle vatanınıza avdetinizi cenab-ı 
Hak’dan temennî ederim. 25 Mart 336, El-Hacc 
Ahmed (İmza).8

20. Hemşehrim Kardeşim İbrahim Beğ. Elham-
dülillah esaretten Allah seni kurtardı. Cümle 
mü’min ve Müslim kardeşlerimize ni’met-i 
hürriyeti de nasib ve müyesser eyleye. Şayet 
ana baba vatanı ve maskat-i re’sim bulunan 
Kars’a gider ise bir selâm da benim ruhumdan 
hediye götür. Ve yigirminci asır medeniyet de-
dikleri tarih-i beşerde görülmeyen kanunsuz-
luk ve insaniyetsizlik devrini hatırından çıkar-
ma. Evlâdına, evlâdının evlâdına hakikati an-
lat ve bırak bir an ben de inşaallah ömrümün 
nihayetine kadar kalbimde muhabbetinizi 

saklar ve size dualar ederim. 25 Mart 336, 
Karslı Hemşehrin Ali (İmza).

21. Muhterem Kardeşim İbrahim Be-
ğefendi, bir senelik felâket refikimiz 
ebediyen kalbimizden silinmeyecek 
olan kardeşliğimizin unutulmamasını 
ve vatana tükenmez hizmetler ifâsını, 
selâmetler ihsanını Cenab-ı Kadir-i 

Mutlak Hazretlerinden temennî eyleriz. 
Binbaşı Mazlûm (İmza) - Süvari Binbaşı 
Hazım (İmza).
22. (Bismillah) Malta-Polverista, 25 

Mart 4 Receb-i Şerif 1338/25 Mart 1336/1920, 
Pençşenbe. Heman takriben bir senelik bir haya-
tın esaret içinde geçen kara günlerinin bir hatı-
rası olarak şunu yazayım ki bu hâl bizi birbiri-
mize pek yakından tanıtdığı gibi düşmen-i din 
ve milletimiz olan zalim ve cebbarlara karşı da 
nâ-kabil-i zeval bir kin ve bir nefret uyandırmış-
tır. İnşaallah rabbimin lütfu keremiyle bunların 
hepsinin de intikamını pek yakında alacağımıza 
bir iman-ı kavi ile mutmainim. Heman rabbim 
ehl-i iman ve İslâm’a nusret, selâmet ve saadet 
ihsan buyursun, âmin. Bi-hurmet-i seyyidil-
murselîn. Bolu Mebus-i Esbâk Habib (İmza).

23. Kara günleri beraber geçirdiğimiz zamanların 
hatırası olarak İbrahim Beğ kardeşimize teşek-
kür. 25 Mart 336, İmza (Macit?).

8 Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın babası Hacı Ahmet Paşa.

Şeyhülislâm Hayri Ef.
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24. Malta hatırâtını yâd ettiğim zaman İbrahim 
Beğ’i düşünmemek kabil olmayacaktır. Bu dert-
li günleri bir gün hür olarak tekrar edebilmek 
emelimdir. 20 Mart 1336, İmza (İhsan?).9

25. Malta hatırâtı ve bir senedir kara günler geçir-
diğimizin hatırası. 28 Mart sene 336, Yevm-i Pa-
zar, Bahriye Mütekaidlerinden Yüzbaşı Tahir.

26. Bahtiyar günlerde ve cennet-i İran’da görüşmek 
kısmet olmayıp da böyle kara günlerde kavuş-
mak kadar bedbahtlık tasavvur edemem. İnşaal-
lah karîben yine o saadetli günlere kavuşmamızı 
Ulu Tanrı’dan niyaz etmekle hatm-i kelâm eylerim 
adaşım, sevgili kardeşim. 29 M. İbrahim Hakkı. 

27. Malta, pek Muhterem İbrahim Beğ’i tanıttırmış-
tır. İleride yine görüşmek üzere o fedakâr zâta 
şimdilik Mevlâ selâmet versin derim. Fâzıl.10 

28. Felâkete sonradan iştirak etdiğim muhte-
rem İbrahim Beğ’e temennî-i selâmet eder ve 
onun mazhar olmak üzere bulunduğu halâsın 
mâtemdaşım içün de karîben nasib olmasına 
dualar ederim. Ebuzziyazâde Velid.11 

29. Muhterem ve Aziz Kardeşim İbrahim Beğ’e. 
Dünyanın her tarafında muzdarip ve perişan 
kalan ehl-i İslâm’ın saadet ve istihlâsı uğrunda 
vicdanlarımızda ebediyen payidar olan gayret 
ve imanı nâmütenahi tezyîd ve düşmenlerimi-
zin mahiyet ve hiddetlerini vazıhen isbat eden 
ve bizi yekdiğerimize daha fazla yaklaştıran bu 
esaret hayatı her türlü mahrumiyet ve zulme 
rağmen unutulmayacak bir hatıradır. Güzel ve 
büyük Kafkasya’nın selâmet ve kurtuluş günle-
ri içinde İbrahim Beğ ile rüfeka-yı hamiyyenin 
bu belâ-yı esaretten kurtulması geçen kara gün-
lerin içinde bize aydınlık teşkil etmiştir. Âti-yi 
mücahedâtınızda İslâm’ın felâh ve saadeti uğ-
runda sizlere ayrı ayrı muvaffakiyetler temennî 
ederim aziz kardeşim. Hürmetkârınız Tevfik 
Hâdi (İmza).12

30. Esaret arkadaşım İbrahim Beğ’in memlekete 
iadesi tebşirâtı anında duyduğum memnuni-
yet iki sebepten münbaisdir: Biri kendisinin 
saadet-i şahsiyesinin iadesi; ikincisi de kendi-
sinden ve kardeşi Hasan Beğ’den her an bek-

9 Ali İhsan Sabis (1882-1957): Birinci Dünya Savaşı’nda Irak 
cephesinde 6. Ordu Kumandanı.

10 Dr. Mehmet Fazıl Tümtürk (1881-1940): Çankırı mebuslarından.
11 Velid Ebüzziya (1884-1945): Zamanın ünlü gazeteci ve yayım-

cılarındandır. 
12 Tevfik Hadi Baysal (1881-1949: İstanbul Siyasî Polis Müdürü, 

bürokrat.

lediğim ulvî efkârın eski ana yurdumuzda bir 
saha-i vâsiada tayerân edeceğinden münbais-i 
meserretdir. Mütekaid Binbaşı Sivas Valisi Ah-
med Beğ. İmza. 

31. Balkan ve Malta arkadaşım İbrahim Beğ ve bira-
derleri beğlerin, Ahmed Beğ’in fikrine ve uhuv-
vete iştirak ederim. Kaim-makam Mehmed 
Tevfik. Dersaadet Kasımpaşa’da Çatma 
Mescid’de Pehlivan Sokağında 8 Numrolu Ha-
nede Pîr! (İmza).

32. İslâmiyet, insaniyet uğrunda mücahede eden 
İbrahim Beğ ve biraderleriyle rüfekasının 
kalbimde yer eden muhabbetlerine vesile olmak 
üzere Malta’da geçirdiğimiz esaret hayatının 
hatırası kalplerimizde menkuş kalacaktır. 28 
Mart 336, Konya Üsera Garnizonu Kumandan-ı 
Sâbıkı Binbaşı Ahmed Haydar.

33. Bismillâh. Bir vatan içün birlikte sa’yimiz neti-
cesi olarak mükâfaten Malta’ya yine bir günde 
getirilmiş ve henüz bugün sa’yde birleşmek 
üzere o uğurda aynı vatanda istiklâlimizle ya-
şamak üzere ayrılıyoruz. Ve bu ayrılığımıza bir 
muhabbet ve hatıra olmak üzere yazılmıştır. 27 
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Mart. İstanbul Polis Kalemi Âmiri Kardeşim 
Hafız Şerif Efendide adresim olduğunu ayrıca 
arz eylerim. İmza (?). 

34. Mürsel Paşa’nın Aile Adresi: Dersaadet’de 
Ortaköy’de Kısıklı Mahallesinde Miralay mer-
hum Selim Beğ’in hanesinde mukime Beşin-
ci Kafkas Fırkası Kumandan-ı Sâbıkı Mürsel 
Paşa’nın zevcesi hanım.
Malta, 29 Mart 36. Muhterem İbrahim Beğe-

fendiye. Tufan misali bu cihan harbinde vatanın 
selâmeti, milletin saadeti içün 
kemal-i azm ve metanetle çalış-
dınız. Kafkasya’nın yüksek ve 
karlı dağlarında vasi ovalarında 
düşmenle fedakârane ve can-
siperâne çalıştınız. Yüz binlerce 
Müslümanı din düşmenlerinin 
tecavüzlerinden halâs etdiniz. 
Nihayet tâli sizi anavatandan 
uzak yerlere, Malta gibi men-
falara atdı. Bugün aylardan 
beri rüfekanızla bulunduğunuz 
menfanızdan anavatana gidi-
yorsunuz. İşte size hakkınız ve-
riliyor. Gerek bundan ve gerek-
se size karşı kalben beslediğim 
samimi muhabbetin izhar ve 
Malta’da birlikde geçirdiğimiz 
hayatın hatıratı olmak üzere 
şu satırları yazmaya fırsat bul-
duğumdan dolayı ben de hâsıl 
olan fevkalâde meserret ve hissî 
mefharet gayr-i kabil-i tavsif-
dir. Zâtıalinize rüfeka-yı muh-
teremenize selâmetler itasına 
çalışacağınız hidmetlerde muvaffakiyetler mülk ve 
millet içün saadetler temenni ederim. Beşinci Kafkas 
Fırkası Kumandan-ı Sâbıkı Mürsel. İmza.13

35. Vatanınızı kurtarmak içün çalıştığınızın en bariz 
alâmeti Malta’da bulunmanızdır. Cenab-ı Hak 
bundan sonraki sa’yinizde muvaffak etsin. Ve 
bu arkadaşlığımızı elbette unutmayacağız. Sü-
leyman Nu’man.14

36. Görüyorsunuz ya bu dakikada kıssaların en 
güzeli Yusuf Aleyhisselâm kıssası tercümesi ve 
Yusuf’un zindana atılması emri verildiğini nâtık 

13 Mürsel Bakü (1881-1945): Birinci Dünya Savaşı’nda Bakü 
ve İstiklâl Savaşı’nda İzmir’i kurtaran komutandır.

14 Süleyman Numan Paşa (1868-1925): Birinci Dünya Savaşı’nda 
orduda çok önemli sağlık hizmeti vermiş olan hekim. 

olan Atiye tercümesiyle uğraşıyorum. Elbet önce 
başımıza gelmiş iş değildir.  Zindan i’tilânın 
nerdübanıdır. Bu dar gün ve gece gebedir. Bu-
gün yarın dünya ahiret saadetleri doğurmak 
üzeredir. Rabbülâlemîn ahsen-i kelâm olan ki-
tabında usrun arkasında birleşiniz buyuruyor. 
Bize düşen ayağımızı geri çekmeyerek livâ-yı 
Muhammedîye’ye sarılıp i’lâ-yı kelimatullaha 
çalışmakdır. Geriye götürdüğümüzün akıbeti 
saadet ve selâmettir. Sünnetullah-ı fi’l-âlem bu-

dur. Burada “li-tearrafu” ile 
memur olduğumuz gibi ilele-
bed unutulmayacak bir hatıra 
ile birbirimizi tanıdık. Dünya-
da selâmet ve saadet ihsanıyla 
cümlemize son nefesde iman-ı 
kâmil kendine yoldaş bu-
yursun; âmin10 Cübbü’l-….. 
1338(H), Sâbık Sinop Mebusu 
Hasan Fehmi (İmza).15

37. Hiss-i millî ve hiss-i dinîsi 
kavî olmayan milletler ya-
şayamayacağından bütün 
İslâmlar içün bu iki hissin 
mütesaviyen tenmiye ve tak-
viyesi farîzadır. Fî 20 Mart 
sene 1336. Edirne Vali-i Sâbıkı 
Zekeriya Zihnî.
38. Türk’ün izzet-i millîsini ez-
mek hiçbir kavmin haddi de-
ğildir. Daima hatırda tutmalı ki 
kable’t-tarih şanlı bir mevcudi-
yete malikiz. Mukadderat bizi 
menâbi-i servet itibariyle dün-
yanın en zengin, en feyezân 

kıt’alarında mekân tutturmuştur. Ne Ermeniler, 
ne Bulgarlar, ne de Rumlar gibi mahdud küçük 
bir millet de değil. Lisanımızı söyliyen, dinimizi 
taşıyan, kanımızı cevelân ettiren ırk-ı muazzam 
imzası şarktan Tuna’ya kadar ihsâs-ı mevcudiyet 
eyliyor. Bu vesâit-i imârı sevk etmeyi öğrendiği-
miz gün yine dünyanın en hâkim ve en kavî dev-
leti olacağız. Bu yolda çekilen ıztıraplar, elemlerin 
en çetinidir. Bu çetin yolda yürüyelim. 20 Mart 
sene 336. Sâbık Mebusân Reisi Halil.16

15 Hasan Fehmi Tümerkan (1875-1933): Batumludur; müftülük 
ve milletvekilliği yapmıştır.

16 Halil Menteşe (1874-1948): Osmanlı Devleti’nin Dışişleri 
Bakanı ve Meclis Başkanıydı; 1918’de Batum Konferansında 
Ahıska’yı almıştı. 
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39. 
“Ne mümkün zul ile bidâd ile imha-yı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten!”
        (Namık Kemal) (İmza?).
40. Esteizü-billâh: “İnnemâl-mu’minûne 

ixvetun…”17 Sabrın sonu selâmettir. Hacı 
Âdil (imza).

41. Bir milletin istikbâli ahlâk ile te’min olunabi-
lir. Hüseyin Tosun (İmza).

42. Milleti mes’ud görmek insan içün büyük saadet-
tir. Bunun husûlüne çalışmak en büyük müca-
hededir. Felâketlerden ümidi kesmemeli, gayre-
ti artırmalı. 21 Mart 336. Merkez-i Umumî’den 
Mithat (İmza).18

43. Malta-Polverista, 2 Nisan sene 336. Kardeşim 
İbrahim Beğ, felâketler bizi müteessir ve me’yus 
değil mütenebbih ve azm-kâr etmelidir ve ede-
cektir. Çünkü Büyük (Namık) Kemal diyor ki: 
“Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake/Edip 
tezyîd-i gayret müstefîd olmak felâketten.” Bursa 
Mebus-i Sâbıkı Ardahanlı Rıza.

44. Felâket arkadaşımız İbrahim Beğ’e hatıra. 4 Ni-
san sene 1920 (İmza?).

45. Malta’nın felâketli zamanları ancak İbrahim 
Beğ gibi zevatın refakatiyle tahfif olunmuştur. 4 
Nisan sene 36. (İmza-Midhat Şükrü?).

46. İnsanları da milletleri de felâketler birbirlerine 
daha ziyade takrîb eder. Malta’da birlikte ge-
çirdiğimiz felâket, Karslı kardeşlerimize bizi 
şahsî olarak ne kadar raptetmişse Avrupalı-
ların zulmü altında inleyen Osmanlı ve Azer-
baycanlı Türk kardeşler de inanıyorum ki artık 
birbirlerinden ayrılmaz suret de birleşmişlerdir. 
4 Nisan 1920 (İmza?).

47. Neşât ile gideceğiniz muhite, arkadaşlarımı-
za, vatandaşlarımıza bizden binlerce selâm ve 
ihtirâm. Daima bizi yaşatacak bir nokta, bütün 
ihvânın nazar-ı dikkatini celb edecek, o da inti-
kamdır. Hak intikamı yükselen milletler kurtul-
muştur. Tahsin (İmza).19

48. Allah selâmet versin. Din kardeşlerimize 
selâmlar. Mahmud Kâmil (İmza).

49. İslâmiyetin teâlisi emrinde çalışanların muini   

17 Âyet: “Mü’minler ancak kardeştir…” Hucurat Sûresi/10.
18  Mithat Şükrü Bleda (1872-1956): İttihat ve Terakki’nin Genel 

Sekreteri ve önde gelen siyaset adamlarındandır.  
19  Hasan Tahsin Uzer (1878-1939): Ünlü valilerden olup milletve-

killiği de yapmıştır. 

Cenâb-ı Hakk’dır. “İnne maal 
usri yusran.”20 8 Nisan sene 336. 
A’yândan Pîrîzâde (İmza).21

50. Bütün hatırat ve imza 
eshâbının fevkınde sana derim 

ki: İmanlı her Türk çocuğu gibi 
sevdiğin milleti fart-ı muhabbet-

le benimsedikçe yiyip söndürme, 
okşayıp öldürme. Vakur ve pür-
halâvet bir baba gibi sev ve yükselt. 

Yoksa: Sözde kalan muhabbetin canlı 
misalleri karşındadır. Memleketin fikir ve kalp 
eshabına olan ihtiyacını düşün ve çalış. 9 Ha-
ziran 336, Malta.22 Edirne Mebusu Oruç Paşa 
Oğlu Mehmed Şeref.
20 Nisan 337 tarihinde Polverista’dan vapura 

bindik. Saat 10 idi. Cenâb-ı Hakk bizi bu fırtınadan 
kurtardı. Cemî Müslümanları da kurtarsın, âmin 
ya Rabbül-âlemîn. 

Malta’dan saat 11’de Roma’ya hareket eyledik. 1 
Mayıs’da akşam saat 4’de İtalya’da Otranto’da varid 
olduk. 29 saatte Malta’dan İtalya’ya gelmiştik. 
Tarantu. 15 Mayıs 1337 tarihinde saat üç yarım-

da Tarantu’dan hareket eyledik. Pazar 15 Mayıs 337 
tarihinde Taranto’dan İstanbul’a telgraf eyledim Ali 
Beğ Feyazof’a. 

12 Mayıs 337 tarihinde Ahmed Beğ Ağayof’a 
rica eyledik ki Hüseyin Beğ’e söyle ki aylık hanesi-
ni idare etmek içün para göndersin, her ne vasıtay-
la olur ise olsun çok tez bir zamanda göndermeğini 
rica eyledi. 

Çanakkale Boğazı’na saat ona beş var idi dâhil ol-
duk (girdik). Malta saati 8’de girdik. 17 Mayıs 1337.

Saat 8 buçukta 18 Ma. 337 hareket Çanakkale’den 
İstanbul’a. 

Sarayburnu’na saat ( ) 18 Mayıs 337 (1921) girdik.
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