
BALKAN HARBİ GÜNLERİNDE TÜRKİYE

Fatih Kerimî, Tataristanlı meşhur bir yazar-
dır. Şahsiyetinden ve bir eserinden daha önce 
de söz ettiğimiz yazar, Sovyet diktatörü Stalin 
kurbanlarındandır.1 Memleketinde medresede 
okumuş, yüksek tahsilini de İstanbul’da Mülkiye 
Mektebi’nde tamamlamıştır.  Bir iki sene Yalta’da 
öğretmenlik yapmış; daha sonra Orenburg’da eği-
tim ve matbuat işleriyle meşgul olmuştur. 1890’lı 
yıllarda modern Tatar edebiyatının ilk örnekleri 
sayılan edebî eserler yazmıştır. Kerimî, 1906 yılın-
da çıkmaya başlayan Vakit gazetesinde başyazılar 
kaleme almıştır. Yine bu yıllarda, cemiyet işlerin-
de aktif rol almış, Petersburg’da Duma’ya seçilen 
Müslüman milletvekillerinin danışmanlığını yap-
mıştır. 

Orenburg’da çıkan Vakit gazetesi, Balkan 
Harbi’nin devam ettiği hatta Bulgarların İstanbul 
yakınlarına, Çatalca önlerine geldikleri sırada, 
1912 Kasım’ında Fatih Kerimî’yi muhabir olarak 
Türkiye’ye göndermiştir. Kerimî, İstanbul’da dört 
ay kalmış, bu süre zarfında hem cephe haberlerini 
hem de adeta filmini çeken sosyolojik yazılar kale-
me almış, bunları Vakit ve Şûra gazetelerine gön-
dermiştir. Bu yazılar bilâhare İstanbul Mektupla-
rı adlı bir kitapta toplanacak ve bu kitap 1913’te 
Orenburg’da basılacaktır. Kitabın adı her ne kadar 
İstanbul’dan bahsediyor görünse de bu kitapta an-
latılanlar Türkiye’nin genel manzarasından ibaret-
tir. Kerimî’nin, bu kitaba yazdığı Söz Başı’nın son 
cümlesi şöyledir: “Sonuçta bu kitap fecî vukuatın elîm 
bir yadigârı oldu.” 

İstanbul Mektupları, 88 yıl sonra Türkiye 
Türkçesine aktarılmıştır.2 Kitabı hazırlayan Fazıl 
Gökçek, başlangıçta yazarın biyografisi ve eserle 
ilgili bilgiler vermiştir. Bu kitapta yer alan yazı-
lar, zamanın Türkiye’sini her yönüyle ele alması 
bakımından fevkalâde önemlidir. Yazar, Türk top-
lumunun savaş, siyaset, din, eğitim ve günlük ha-
yatla ilgili meselelerini acı duyarak teşhis etmiş ve 
dost bir tavırla eleştirmiştir. 

Kerimî, o zamanlar Türkiye’de asker ve sivil 
nüfuzlu birçok şahsiyetle de görüşmüştür. Bu gö-
rüşmelerde hemşehrileri Türk Ocağı Reis Muavini 
Yusuf Akçura ve Şimal Türkleri muteberânından 
Abdürreşid İbrahim kendisine refakat etmişlerdir. 

Kitaptaki yazılara ve bu yazılarda yer alan  
1  Yunus Zeyrek, Kırım ve “Kırım’a Seyahat” Kitabı Üzerine Notlar, 

Bizim Ahıska dergisi, S. 34/Bahar 2014. 
2   Fatih Kerimî, İstanbul Mektupları, Haz. Dr. Fazıl Gökçek, İstan-

bul, 2001, 368 s.

hususlara geçmeden önce İçindekiler’e göz atalım: 
Halide Hanım’ın Huzurunda, İstanbul Teessürâtı, 
Enver Bey’in Yanında, Ahmet Mithat Efendi’nin Ce-
nazesinde, Türk Ocağı’nda, İnkılâp Günleri, Kadınlar 
Mitingi, Hariciye ve Dâhiliye Nâzırlarının Huzurun-
da, Fatma Aliye Hanımın Huzurunda, Nigâr Hanım’ın 
Huzurunda, Musa Kâzım Efendi’nin Yanında, Talât 
Bey, Selâmlıkta, Şeyhülislam Efendinin Huzurunda, 
İstanbul’da Gazete ve Mecmualar vs…

Eser, merak ve büyük bir zevke okunuyor. Çün-
kü dili, üslûbu, teşhis ve tespitleri samimîdir. Ya-
zar, tespit ettiği gerçekleri ve gördüğü manzaraları 
anlatırken bizim ıstırabımızı içten duyuyor. Kitap 
bu vasfıyla tek başına, yakın tarihin hakikatlerini 
muhakeme etmemize imkân veriyor diyebiliriz. 
İşte bu sebeple eserdeki bazı bahisleri bugünkü 
nesle nakletmenin zaruretine inandık. Bu bahisler, 
kitapta öne çıkan ve bizim de dikkatimizi çeken 
konulardan meydana gelmektedir. 368 sayfalık bu 
hacimli kitabın muhtelif sayfalarına serpilmiş bir 
konuyu toparlayıp bir arada vermeye gayret ettik.    

Tabii ki önce yol düşünceleri, sonra İstanbul’a 

 Yunus ZEYREK

3Kış 2017

 K



gelince gördüğü memleketin genel manzarası, yö-
netim ve siyaset, mârif (eğitim), din ve din adamla-
rı, matbuat dünyası (basın), kadın ve muhacirlerle 
ilgili tespit ve görüşlerini nakledeceğiz.

1. Yol düşünceleri
Yazar, Orenburg’dan trenle ayrıldıktan sonra 

daha İstanbul’a gitmeden yol düşüncelerini şöyle 
ifade etmektedir: “İslâm ve Türk dünyasının 
başına gelen felâketleri gözünle yakından görüp 
yazmak için bu felâketin tam ortasına gitmek ve 
doğrusunu yazarsan Müslümanların yüreğini 
sızlatmaya mecbur olmak; buna karşılık Islav 
dünyasındaki canlılık, yardımlaşma, otuz yıl 
önce bekçilik yapan Bulgarların şimdi üç yüz 
milyon Müslüman’ın hilâfet makamını sarsacak 
dereceye gelmeleri, Makedonya Bulgarlarının 
fedakârlıkları ve bu sayede nihayet maksatlarına 
erişmeleri, Girit Hristiyanlarının hiçbir engelle 
karşılaşmadan emellerine doğru ilerlemeleri, 
bizimse din ve kan kardeşlerimizin yaralılarına 
yardım edecek dereceye bile gelemeyişimiz veya 
bunun yolunu bulamayışımız; İslâm hükümdarları 
hiçbir zaman birbiriyle anlaşamadığı hâlde, 
önceden birbiriyle dost olmayan Balkan hüküm-
darlarının ve Balkan milletlerinin gerektiğinde 
derhal ittifak etmeleri ve daha bunun gibi haller 
bir panorama gibi insanın gözünün önüne geliyor 
ve yüreğini daraltıyor.”

Yazarın Orenburg’dan ayrılıp Rusya içlerinde 
yola devam ederken trende karşılaştığı bir Rum 
tüccardan naklettiği şu tespitler de acıdır: “Türk-
leri burada barındırmayacaklar; aferin Islavlara! Onlar 
elbette yenecekler. Çünkü Kral Piyer, Çar Ferdinand, 
Kral Nikolay ve George, ordunun başında gidiyor; 
prensleri orduya kumanda ediyor. Türklerin sultanı ha-
remde yan gelip yatıyor. Şehzadenin adı bile yok. Genç 
ve yaşlı Türkler kendi aralarında çekişiyorlar. Askerler 
kimi dinleyeceğini ve ne yapacağını bilemiyor.”

Yine orada bulunan bir Gürcü tüccar, “Türk as-
kerini yenen Bulgarlar değil, Türkiye’nin yönetimidir.” 
sözü, o zamanki Türkiye’nin nasıl bir belirsizlikler 
içinde olduğunu kısaca ifade etmesi bakımından 
çok anlamlıdır. Bu ifadeler bize şâir Fuzulî’nin 
“Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perişanımıza.” mısraını 
hatırlatıyor.

Odesa’ya gelen Kerimî, buradan vapurla 
İstanbul’a hareket etmeden önce vize almak için 
Türk Konsolosluğuna gider. Konsolos’un şu sözle-
rini not eder: “Rica ederim, Rusya’yı kuşkulandıracak 
şeyler yazmayınız! Siz yalnız mektebe ve mârife yapışı-
nız. Mektep size her şeyi verir. Mârifli milletin hakları-
nı koruması kolaydır. Fakat mârifsiz millete hukukun 

da faydası yoktur. Bakınız bizim hâlimize, ne günlere 
kaldık, başımıza neler geldi! Cahil milleti her zaman 
böyle yaparlar.”

Konsolosun sözlerinden o zamanki Rus kor-
kusunu hissediyoruz. Esasen bu korkuyu, en son 
İstiklâl Harbi yılları da dâhil, 1828 Osmanlı-Rus 
Harbi hezimetinden sonra nereye baksak hissede-
ceğiz! Nitekim söz konusu kitapta bir gazeteden 
iktibas edilen şu ifade isabetle yer almaktadır: “On 
yedinci asra, yani Rusya’nın terakkî etmeye başlaması-
na kadar Türkler her savaşta galip geliyorlardı. O za-
mandan beri hep mağlûp oluyoruz.” Mâmafih Konso-
losun mârif ve cehaletle ilgili düşünceleri yerinde-
dir. Ama artık çok geç! Bir cihan devletinin geldiği 
nokta ne yazık ki burasıdır.

2. Genel manzara
Yazar, vapurda dört genç Tatar hanımla karşı-

laşacaktır. Onlar da cepheden gelen yaralılara hiz-
met etmek için Hilâl-i Ahmer (Kızılay) gönüllüsü 
olarak İstanbul’a gitmektedirler. Öteden beriden 
duyulan haberlere bakılırsa İstanbul, 30 km mesa-
feye kadar gelmiş olan Bulgarların tehdidi altında-
dır. İki taraf arasında barış görüşmeleri başlamış-
tır. Türkiye’nin Kırklareli ve Dedeağaç’la birlikte 
Trakya topraklarının bir kısmı Bulgarlara verile-
ceği söylenmektedir. Rusya, İngiltere, Fransa, Al-
manya ve Avusturya gibi büyük devletler Bulgar 
tarafını tutmakta ve Osmanlı Devleti’ne baskı ya-
parak istedikleri şartları kabul ettirmek istemekte-
dirler.

Müellif, böyle bir durumda halk da “Ya namus 
ya ölüm!” diyerek yediden yetmişe cepheye koş-
maktadır diye düşünmektedir. Fakat İstanbul’a 
ayak basar basmaz ilk intiba, bu tahminini boşa 
çıkarmıştır: “Sayısız kahvehanelerde o kadar çok 
insan oturmaktadır ki, hiçbirinde ayak basacak yer 
yoktur! Hatta sadece içleri değil kahvelerin önleri, 
kaldırımlar da iskemle atıp oturanlarla doludur. 
Hepsi gayet sağlıklı, genç, zinde Türkler. Gayet 
düzgün giyinmişler. Hepsi de gayet kibirlice otur-
maktadırlar.” 

Yazar, sadece İstanbul’un değil Anadolu’nun 
da fotoğrafını çekmektedir: “Anadolu halkı yok-
sulluk içinde; yol yok, köyler perişan… Mârif yok; 
mektepler sadece isimden ibaret viranhanelerdir. 
Halk arasında türlü türlü tehlikeli hastalıklar hü-
küm sürmektedir. Doktor yok, ilâç yok… Bîçare 
Türk askeri ihtilâllerle, savaşlarla hâlden düşmüş, 
beli bükülmüş… Asker yılgındır ve bir an evvel 
aç, çıplak ve himayesiz kalan ailelerinin yanına 
dönmek istemektedirler. Esnaf, ne olacaksa olsun, 
tek işleri yolunda gitsin havasındadır. Orta taba-

Bizim AHISKA

4 Kış 2017



ka, hissiz ve kaygısız bir top-
luluktur; ‘insan aç kalmaz ya’ 
diye düşünmektedir. Bunlar, 
eskisi gibi Rum lokantalarında 
yemeklerini yiyip kahvehane-
ye gidiyorlar; hanımlar Erme-
ni mağazalarına doluşuyorlar. 
Tehlikenin farkında olan ehli 
vatan okumuş kesim, çaresiz-
lik ve ümitsizlik içindedir. Din 
adamları takımı daha da kaygı-
sız! Hazine bomboş! Kimseden 
borç alma imkânı yok. Memur 
maaşları verilememektedir...” 

Yazarın kardeşi Ârif Kerimî, 
üniversite öğrencileriyle bir-
likte gönüllü yazılarak savaşa 
katılmıştır; şimdi yaralı olarak 
hastanededir. İdil-Ural, Kı-
rım ve Azerbaycan’dan gelen 
yüzlerce kişi gönüllü olarak 
cephede savaşmaktadır. Mısır, Hindistan ve Kaş-
gar Müslümanlarından külliyetli miktarda para 
yardımı gelmektedir.

Fatih Kerimî, İstanbul’da gördüğü kayıtsızlık 
karşısında şaşkınlığını gizlemiyor. Bazı yerlerde 
çok acı bir dille eleştiriyor. Kendi toplumunun 
hâlini düşünerek şöyle diyor: “Bunlar şimdiye ka-
dar mahkûm bir millet olarak yaşamamışlar. Bu 
yüzden başka bir milletin hâkimiyeti altında yaşa-
manın zorluklarını bilmiyorlar. İlk mekteplerinde 
bile kendi dillerinde okuma hürriyeti olmadığını 
görseler elbette fikirlerini değiştirirler.”

Halk arasında bu gidişten ıstırap duyan ve millî 
haysiyeti her şeyden önde tutan küçük bir kesim 
de var: “Öleceksek namusumuzla ölelim. Avrupa-
lılar bizi baskı altına alarak barışa zorluyorlarmış. 
Bir kişi kalıncaya kadar vatan için can vermeye ha-
zırız, diyorlar. Lâkin hükûmet erbabında ve halkın 
ekseriyetinde bu fikir bulunmadığından bu sözler, 
sahradaki ses gibi kayboluyor.” 

Müellif halkın muhtelif kesimlerine de göz 
atıyor, çok vahim tespitleri var. Bunlardan biri 
şöyledir: “Türkiye’de Türklerden başka bütün 
milletler hürriyetsizlikten, adaletsizlikten ve eşit-
sizlikten şikâyet ediyorlar. Arnavutlar, Bulgarlar, 
Rumlar, Ermeniler ve hatta Araplar, hep birden 
hürriyet istiyorlar. Memleketin asıl sahibi Türk-
lerin bir talebi yok. Bu bîçareler bu memleketi ele 
geçirdiklerinden beri bir gün rahat yüzü görme-
diler. Vatanı korumak için tüfeklerini omuzlarına 
asıp hudut boylarında ömür tükettiler. Gençlik-
lerini askerlikte geçirdikleri gibi aileleri fakir ve  

evleri perişan oldu. Buna karşılık diğer milletler 
rahatça ticaretle uğraştılar; hüner ve sanat öğre-
nip zenginleştiler. İktisadî yönden memleketin sa-
hibi oldular. Bugün her şey onların elinde; Türk-
ler hizmetçi makamındalar. Böyle olduğu hâlde 
diğerleri hürriyet, eşitlik ve adalet yokluğundan 
şikâyet ediyorlar. Türkler ise bunları düşünecek 
vakit bulamıyor, sürekli hudut boylarında vatan 
için can veriyorlar.”

Yazarın, memleketin genel manzarası hakkın-
daki tespitleri bunlardan ibaret değil, daha nice 
yürek yakan sahneler var…

  
3. Yönetim 

Bilindiği gibi bir milletin ve bir ülkenin ayakta 
kalması, iyi bir yönetimle mümkündür.3 Hâlbuki 
Balkan Savaşlarına tesadüf eden dönemde iyi bir 
yönetimden söz edemiyoruz. Fatih Kerimî o gün-
leri anlatırken yöneticilere de işaret ediyor: “Halk, 
yöneticilerin korku ve meskenetlerine kızdığından 
kahrından ölüyor.” 

Büyük devletlerin baskısına boyun eğen 
Hükûmet ve Meclis’in, Edirne ve Ege adalarını bı-
rakmaya razı olduğu konuşulmaktadır. “Bu kara-
ra üzülen ve hüngür hüngür ağlayanları gözlerim-
le gördüm.” diyen Kerimî, birisinin, “Artık bizde  
3 Ünlü bir bilginimiz bu hususta şöyle der: “Hakikatte bir memle-

ketin inkişafına mâni olma bakımından fena idareden daha mühim bir 
sebep düşünülemez. Türkiye’nin geri kalmasında fena idarenin rolü 
büyüktür. Binaenaleyh bir memleket için iyi idareye kavuşmuş olmak-
tan daha büyük bir nimet düşünülemez.” Mümtaz Turhan, Garplı-
laşmanın Neresindeyiz? İstanbul, 1974, s. 78.

Ortada Enver Bey; Ön tarafta sağdan: Rukiye Yunusova, Ümmü Gülsüm Kemalova, 
Tevfik Nahit, Meryem Yakubova, Şerif Ahmetcanef.

5Kış 2017

 K



devlet adamı yok. Memleketi idare edemiyoruz. Suç 
kendimizde!” dediğini nakletmektedir. Bu sözle-
rin neyi anlattığını bilen bilir: Zamanın ihtiyar bir 
İngiliz kuklası olan Sadrazamı Kâmil Paşa’dır ki 
Bâbıâli Baskını’yla alaşağı edilmiştir.4

O günlerde İstanbul’da bulunan yabancı bir 
Müslüman tüccarın şu sözleri ne kadar hazindir: 
“Efendim, bunların idarecileri tamamen bitmiş, çürü-
müşler. Yoksa bu kadar miskinlik gösterebilirler mi?” 
Peki ne yapmak gerek, diye sorunca da aynı tüccar 
şöyle diyor: “İlk önce Padişah Ayasofya’ya gelip 
halkın huzurunda vatanın tehlikede olduğunu 
beyan ederek böyle aşağılık bir barışı kabule 
razı olmadığını, bütün mal ve mülkünü orduya 
vereceğini söyleyip bütün şehzadeleriyle birlikte 
Çatalca’da askerin başına geçmeye, düşmanla 
savaşarak vatanın namusunu kurtarmaya 
veya vatan için kendilerini feda etmeye karar 
verdiklerini ilân etmeli ve ‘Beni padişah ve 
halife olarak tanıyan herkes arkamdan 
gelsin!’ demelidir.”

Müellif, ünlü yazar Hâlide Edip 
Hanım’ın Padişaha ve şehzadelere 
seslenişini de nakletmektedir. Halide 
Hanım, ordunun başında bulunma-
yan Padişaha sesleniyor: “Dünkü bah-
çıvanlarımız, bugün balçıklı ayaklarıyla 
altı yüz yıllık tarihimizin şan ve şerefi-
ni, din ve izzetini çiğnemeye kalkıştılar. 
Türk askerinin top ve tüfeğini alıyorlar. 
Padişahım, bu utanç karşısında kadınları-
mız bile korkuyu unuttular. Ey Sultan Meh-
met Reşat! Atınla, tüfeğinle atalarının namus 
ve izzetini, milletinin, toprağının hukukunu koru-
mak için ordunun başına geç. Bir an önce savaşa katıl. 
Padişahını bekleyen askerin yanına koş!”5

Padişah ve hanedan üyelerinin ortalıkta görün-
mediği, meydanın birbirini yiyen particilere kaldı-
ğı açıkça anlaşılmaktadır. O günlerde Hürriyet ve 
İtilâf Fırkası hükûmettedir; muhalefetteki İttihat 
ve Terakkî Fırkası’nın vali, mebus ve bakan sevi-
yesindeki mensupları rasgele tutuklanıp hapse 
atılmaktadır. Bunlar ne için tutuklandıklarını da 
bilmemektedirler. 

Müellif o zamanki parti çekişmelerini şu ya-
kıcı sözlerle ifade etmektedir: “Parti ihtilâfı o ka-
dar ileri derecededir ki söz gelişi şimdi İttihat 
ve Terakkîciler iş başına gelince bütün düşman 
4 Vikipedi, Kâmil Paşa’nın Kıbrıs asıllı bir Musevî olduğunu, bir 

ara Rodos’a sürüldüğünü ve İngiliz Konsolosluğuna sığındığını 
yazmaktadır. Böyle bir adamın defalarca sadrazam yapılması 
düşündürücüdür. Nedense bizde hâlâ o değil de onu makamın-
dan indirenler suçlanır!

5 Halide Edip Hanım’ın Ekim 1912’de Türk Yurdu dergisinde yer alan bu 
seslenişinin tam metni dergimizde çıkmıştır (S. 41/Kış, 2016). 

askerini hudutların dışına atacağı apaçık malûm 
olsa bile, buna muhalif parti mensupları razı 
olmazlar. İttihat ve Terakkîciler vasıtasıyla kurtul-
maktansa Balkan Islavları tarafından yutulmayı 
tercih ederler.” 

İki siyasî partinin kavgası halkı ve orduyu da 
ikiye bölmüştür. Mağlûbiyetin en önemli sebe-
bi de budur. Müellif, tavrını, fedakâr, vatanper-
ver ve hamiyetli insanların çok olduğu İttihat ve 
Terakkî’den yana koymakta ve gayrimüslimlerin 
ve ecnebilerin entrikasına alet oldukları için Hür-
riyet ve İtilâfçıları çok sert ifadelerle kınamaktadır: 
“Kâmil Paşa kabinesi, halktan, milletten tamamen 
kopmuş, Avrupa’nın nüfuzuna girerek sadece 
onun emrini yerine getiren bir heyet hâline gelmiş. 
Binaenaleyh onun Türkiye hükûmeti denilecek 
tarafı kalmamıştı. Kâmil Paşa kabinesinde millet 
yoktu. Sadece Bâbıâli’de toplanıp kendi araların-

da konuşan ve her şeyden önce Avrupa’nın 
taleplerini göz önünde bulunduran yedi 

sekiz ihtiyar vardı.”  
Yazar, Bâbıâli Baskını’ndan sonra-

ki durumu daha ümit verici olarak 
değerlendirmektedir: “Yeni kabine 
iş başına gelince bütün işler mille-
tin kendisine iade edildi. Nazırlar 
halkla birlikte çalışmaya başladılar. 
Sanki İsrafil’in sûru üflenmiş gibi 
halk bir hafta on gün içinde canlan-

dı. Sokakları dolduran, kahvehane-
lerde oturan halkın yüzünde canlılık 

alâmetleri görülmeye başlandı. İnsan 
gibi konuşuyor, insan gibi gülüyorlar. 

Daha önce hepsi mezarlıktaki gölgeler gibi 
zahirî kalıplardan ibarettiler.”

Yönetim kademelerini özetlemek gerekirse: 
Padişah ve hanedan üyeleri ortada yok. İktidar-
da, yabancı rüzgârlara açık Hürriyet ve İtilâf Fır-
kası ve onun seksen yaşındaki Rus-İngiliz kuklası 
Sadrazamı Kâmil Paşa bulunmaktaydı. Particilik, 
had safhaya ulaşmış, halkı ve hatta askeri birbirine 
düşman iki saf hâlinde bölmüştü. Neyse ki bu gi-
dişe bir yerde son verilecekti.

Yazar, İttihatçılar arasında pek muktedir, 
fedakâr, vatanperver ve hamiyetli insanların çok 
olduğuna fakat İtilâfçıların gayrimüslim ve ec-
nebilerin entrikasına alet olduğuna dair yaygın 
bir kanaat olduğunu tespit etmiştir. İttihatçıları 
takdir edenler, dört yıldır idareyi ve memleketi 
ellerinde tuttuğu hâlde dâhilî ve haricî siyaseti 
yoluna koyamadılar ve iktidarı kaptırdılar diye 
kızmaktadırlar.

Müellif, İttihat ve Terakkî’nin Sadrazamı Said 

Kâmil Paşa

Bizim AHISKA
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Hâlim Paşa’ya bazı sorular sorar. Cevapları özetle 
şöyledir: “Memleketi kurtaracak kuvvet ancak İttihat 
ve Terakkî’dir. Bunun için memleketin bütün aklı ba-
şında kesimleri onun yanında yer alıp halâs ve neca-
tı ondan beklemektedir. İç ve dış mihraklar İttihat ve 
Terakkî’nin can damarlarını kestiler. Ne yazık ki Türk 
milleti mâriften, vatan ve milliyet duygusundan mah-
rum olduğu için bu mihrakların faaliyeti etkili oldu. 
İttihat ve Terakkî, Türkleri Fransızlar ve Türkiye’yi 
Fransa gibi zannederek iş gördü. Hürriyet ve ihtiya-
rı halkın eline verdi. Halk ise bunu kullanabilecek se-
viyede olmadığından nihayet memleketin başına bu 
felâketler geldi.” 

4. Mârif 
Kitapta yer alan bütün bahislerden o zamanlar 

memleketimizin nasıl bir cehalet girdabında kıv-
randığını açıkça anlıyoruz. Aslında zamanın Türk 
aydınlarından bazıları bunun farkındadır. Nite-
kim bir gazeteci, Türk toplumunun içinde bulun-
duğu cehaleti ifade ederek en zayıf yönümüzün 
mârif olduğunu söylemektedir. O, bunun ıslahı 
için dışarıdan uzmanlar getirilmesi gerektiğini 
düşünüyor. Bir başka gazeteci, ilerlemek ve yük-
selmek için din ve eğitimin birleştirilmesi şarttır 
diyor. Aynı gazeteci, “Avrupa’nın mârif ve medeni-
yeti pek güzeldir. Lâkin bunları kendi dinimizle bağ-
daştırarak kabul edebiliriz. Mârif ve medeniyet yolun-
da çalışanların mutlaka İslâm dinini çok iyi bilmeleri, 
gerektiğinde camilerde imam ve müderrisler gibi vaaz 
verebilecek kişiler olmaları lâzım. Yoksa Müslüman 
halka medeniyeti benimsetmek ve yeni mârifin önemini 
anlatmak zordur.” diyor. 

Fatih Kerimî, o zamanki mektep kitaplarıyla il-
gili şu haberi veriyor: “Kitaphanelerin sahiplerinin 
çoğu ve Türk mekteplerine ders kitapları hazırla-
yanlar Ermeniler ve Yahudilerdir. Otuz beş yıllık 
pedagog Ali Nazim Bey her gün sabah ve akşam 
Ermeni Tefeyyüz Kitaphanesi’ne gelerek kendi-
sinin yazdığı şeyleri satma peşinde koşuyor. Bir 
Türk âliminin hayatı, bir Ermeni’nin lütfedip vere-
ceği ‘kalem hakkı’na mahkûmdur.”

Kerimî, kendi hükûmeti aleyhine yabancılar-
la işbirliği yapanlardan bahisle sözü yine mârife 
getiriyor: “Şayet millette kendi fayda ve zararını 
ayırt edebilecek mârif olsa bunlar çok etkili olma-
yabilirdi. Lâkin maatteessüf Türk milleti mâriften 
mahrum, milliyet duygusu ve vatan sevgisi geliş-
memiş. Kendilerine güler yüz gösteren tarafa dön-
meye hazır bekliyorlar. Bu sebeple aralarına ekilen 
fitne tohumları her zaman meyve veriyor.” 

Fatih Kerimi, Mârif Nâzırlığı, Roma Sefirliği 
ve Sadrazamlık yapmış olan Hakkı Paşa ile de  

konuşuyor. Paşa, hâl ve gidiş hakkındaki sorulara 
cevap verirken şunları söylüyor: “Şimdi herkes 
bizim bu kadar çabuk yenilmemize şaşırıyor ve bunun 
sebebini bilmek istiyor. Hâlbuki yenilmemiz sadece bu 
savaşta değil. Biz iki yüz yıldan beri yeniliyoruz, dai-
ma yeniliyoruz. Bu, o yenilgilerin sadece devamından 
ibarettir. Sebebi açık: Diğer milletler her yıl, her ay de-
ğil, belki her gün ve her saat ileriye gidiyorlar. Biz ise 
hiç kımıldamaksızın yerimizde duruyoruz. Baksanıza 
Bulgarlara, ilk tahsil bütün köylere kadar yayılmış, as-
kerleri okuma yazma biliyor, coğrafya ve tarihten ha-
berleri var, kim olduklarını biliyorlar, vatan ve millet 
duygusuna sahipler. Bizimkilerin bir şeyden haberleri 
yok! Askerlerimiz okuma yazma bilmez. Köy mektep-
lerinde onların zihinlerini açacak bilgiler okutulmu-
yor. Bunlar vatan deyince kendi köylerini anlıyorlar.6 
Köy mekteplerini ıslah ederek orada çocuklara faydalı 
ilmihaller okutmalı; bu ilmihal içinde vatan, din, millet 
muhabbetini öğretmeliyiz. En başta mekteplerde okutu-
lan ilmihalleri ıslah etmeli, vatan ve millet duygusunu 
din vasıtasıyla vermeliyiz.”

İstanbul Mektupları, Balkan felâketimizin ya-
şandığı günlerde, o zamanki Türkiye’nin mârif 
yani eğitim alanında ne hâlde olduğunu gözler 
önüne seriyor. Bu perişan vaziyeti taa Urallarda ya-
şayan kardeşlerimiz bile görüyorlar. Orenburg’da 
çıkan Vakit gazetesi bu durumu çok veciz bir ifa-
deyle özetliyor: “Bulgaristan devleti Türk devleti-
ni yenmedi; Bulgar muallimi Türk muallimini yendi. 
Daha umumî ifadeyle ideal, idealsizliği yendi.”

Yazarın tespitleri arasında tıpkı günümüzdeki 
gibi bir husus var ki onu da buraya almalıyız. 
“Mârif Nâzırları çok sık değişiyor. Her biri ken-
disine mahsus yeni bir program düzenleyerek 
kendinden öncekileri bozduğundan mekteplerin 
program ve düzenlerinin bir yoluna konulamadı-
ğını söyleyerek teessüf ediyorlar.” 

Kerimî, zamanın Türk toplumunda millî duy-
guların zayıflığına dikkat çekmekte ve sebebinin 
de mektep olduğunu belirtmektedir: “Türklerde 
hissiyât-ı milliyenin uyanmamasının, millî mesele-
lere karşı yeterince ilgi duymamalarının sebepleri 
elbette çoktur. En başta geleni de ilk mekteplerinin 
yetersizliği ve kalitesizliğidir.” 

Bu değerlendirmeleri okurken insan bugünkü 
6 Hakkı Paşa’nın bu sözlerini okurken Birinci Dünya Harbi’ne 

yedek subay olarak katılmış olan Şevket Süreyya Aydemir’in 
Sarıkamış Harbi’ni anlatırken söylediklerini hatırladık: “Birinci 
Dünya Harbi’nde Osmanlı ordusu askerlerinde açık, belirli bir vatan 
fikri, bir millet fikri, hatta bir din şuuru gereği kadar gelişmiş değildi. 
Köylerde hemen hiç mektep yoktu. Erler arasında okuryazar, yok de-
nilecek hâldeydi. Cehalet korkunç bir derinlikle ruhları sarıyordu. “ Ş. 
Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, c. III, s. 
116. Aynı müellifin Suyu Arayan Adam adlı eserinde (s. 102-105) 
daha fecî manzaralar tasvir edilmektedir. 
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durumu düşünmeden edemiyor. Hakikaten biz 
çocuklarımıza millî köklerimizi ve millî hasletleri-
mizi, güçlü, kalıcı ve her tehlike anında reaksiyon 
gösterecek şekilde verebiliyor muyuz? Dosta hayrı 
olmayan, düşmanı güldüren kupkuru sloganlarla 
millî şuur verilir mi? En acısı ‘millî şuur’dan ne an-
ladığımız bile tartışılmaktadır!

5. Din ve din adamları
Müellif, Türkiye’de kaldığı dört ay zarfında 

sosyal hayatın hemen her şubesiyle ilgili gözlem-
ler yapmış, ilgili şahıslarla görüşmüş ve bunlar 
üzerinde düşünmüştür. Meselâ zamanın din 
anlayışı ve din adamlarıyla ilgili tespitleri, bu-
gün de dikkatimizi çekecek vasıftadır. Halkın, 
Trablus ve Balkan kayıplarına karşı ne kadar 
lâkayt olduğundan bahisle din adamlarının da 
çok farklı olmadığını söylemektedir: “Türklerin 
din âlimlerine ve hoca denilen kısmına gelince, 
bunlar daha da kaygısız; hiçbir şeyi düşünmü-
yorlar. Gün boyu kahvehanelerde oturup nargile 
içiyorlar. Medeniyete ait şeylere hor bakıyorlar. 
Hamiyet-i diniyeleri yalnız görünüşteki manâsız 
örf ve âdetlerden ibarettir. Bunlar genellikle bi-
zim Rusya’daki Tatar mollalarından da düşünce-
siz bir topluluktur.”

Müslüman memleketlerin ilim, mârif, ticaret, 
sanayi ve fikrî gelişme bakımından çok geri ol-
duklarından yakınan Kerimî, bunun sebebinin 
İslâm dini olmadığını belirtiyor. “Aslında İslâm 
dini, ilerleme ve medeniyete mâni değil, belki 
onu teşvik etmektedir.” dedikten sonra asıl se-
bebe dikkat çekmektedir: “Terakkîye mâni olan 
şey, bu dine sonradan sokulan birtakım fikirler, 
hükümler ve çeşitli kişiler tarafından yapılan tef-
sirler ve şerhlerdir.” İslâmiyet’i bunlardan temiz-
lemenin öyle kolay bir şey olmadığını da ifade 
ederek, “En kolay ve münasip yol, siyasetle dini 
birbirinden ayırmaktır. İslâm âleminin bugüne 
kadar geri kalmış olmasının sebebi, bu ikisini bir-
birine karıştırmasıdır.” diyor ve ileri memleketleri 
buna örnek gösteriyor.

O günlerde İstanbul’da gördüğü bazı şahısların 
bu konuyla ilgili görüşlerine de yer veren müellif, 
onlardan bazılarının, Müslümanların geri kalma-
sının sebebi olarak din bilgilerinin Arapça olarak 
mollaların tekelinde bulunmasına bağladığını söy-
lüyor. Bundan kurtulmak için de dinî kaynakların 
Türkçeye tercüme edilerek halkın eline verilmesi 
gereğine işaret etmektedir. Hâlbuki o günlerde 
bazı âlimler Kur’an-ı Kerim’in tercümesine de kar-
şı çıkmaktadırlar. 

Kerimî, zamanın aydın devlet adamlarından 

Sadrazam Hakkı Paşa’nın, okullarda okutulan din 
derslerinde öğretilen bilgilerinin çok yetersiz ol-
duğundan yakınarak, “Bu derslerde sadece ibadetler, 
namaz, oruç vs. ile çocuklara lâzım olmayan hac, kur-
ban, zekât gibi şeyler öğretiliyor. Fakat insanların birbi-
rine, cemiyete, millet ve vatana karşı hukuk ve vazifeleri 
okutulmuyor.” dediğini naklediyor. Paşa’nın şu fik-
ri bugün için de geçerlidir: “Müslümanlar arasında 
ilim ve mârifi, her türlü ahlâkî faziletleri, vatan ve 
millet sevgisini din vasıtasıyla,  din adına vermek 
mümkündür.” 

Bizde din ve milliyet duygusu arasında bazı te-
reddütler tamamen giderilmiş değildir. Bu husus-
ta hâlâ tartışmalar devam etmektedir. Biz bu tartış-
maların lüzumsuz bir fitne olduğu kanaatindeyiz. 

Paşa, bugün de açıklığa kavuşamamış olan 
banka işlemleri ve faiz meselesiyle ilgili görüş-
ler beyan ediyor: “Müslümanların hayat ve saadeti 
için bunları mutlaka halletmek gerekir. Yoksa Müslü-
manlar iktisaden başkalarının elinde esir kalacaktır.” 
Ona göre bunları Şeriata göre çözmek çok kolay-
dır fakat bundan yararlanan ulema bu meselenin 
çözümüne soğuk bakmaktadır! Hatta ‘telefon ve 
telgraf haberlerinin kabul edilmesini dine aykı-
rı sayan bazı ahmak âlimler’den bahisle onların 
İslâmiyet’i ecnebiler karşısında maskara etmele-
rine üzülmektedir. Bunun için de dinî kaynakları 
Türkçeye çevirmek ve mükemmel ilmihaller 
hazırlamak gerekir. 

Yazarın bizzat görüştüğü kişilerden biri olan 
zamanın din bilginlerinden Esat Efendi, Müslü-
manların her tarafta inkıraz içinde olmalarının 
sebebi olarak cehaleti göstermektedir. O diyor 
ki, “İslâm’ın merkezi olan Mekke ve Medine 
şehirlerinde medeniyet yoktu. Müslümanların 
medeniyeti Endülüs, Şam ve Bağdat’ta geliştiyse 
de merkeze tesir edemedi. Asıl merkez medenî 
olmayınca da din ile medeniyet kaynaşması 
sağlanamadı.” Esat Efendi, riba, faiz, şirket, banka, 
sigorta gibi günümüzdeki hayatın vazgeçilmezi olan 
kurumlarla ilgili problemlere de temas etmektedir. Her 
ramazanda yaşanan hilâl meselesiyle ilgili sözleri de 
dikkat çekicidir: “(Hilâli)Görmek şeklinde anlamak ha-
tadır; bunu bilmek şeklinde anlamalıdır. Bilginin va-
sıtaları bugün bilfiil ve müşahedeyle doğruluğu sabit 
olan şeylerin her biridir. Buna gözle görmek de, telgraf 
ve telefonla öğrenmek de girer.” 

Yazarın görüşü şudur: “İslâmiyet, saf zamanında 
kendi mensuplarını yüceltti, onları dünyaya 
hâkim kıldı. Bozulduktan ve ilahilikten çıkarak 
hocalar ve mollalar idaresine girdikten sonra kendi 
mensuplarını felâket çukuruna yuvarladı.” 

Ne yazık ki İslâm âleminin hâli bugün de içler 

Bizim AHISKA
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acısıdır. Meselâ bugün herkes okuma yazma bili-
yor ve dinî kaynaklar Türkçeye çevrilmiş olduğu 
hâlde acaba meseleler halledilebilmiş midir? İslâm 
ahlâkının icapları ne derece yaşanmaktadır?

6. Matbuat/Basın 

Kendisi de aynı zamanda bir basın mensubu 
olan yazar, o zamanki İstanbul gazetelerini objektif 
bir gözle inceliyor: Müslüman Türk devletinin bası-
nı, kamuoyunu sağlıklı bilgilendirme ve aydınlatma 
konusunda özürlüdür. “Bugün en fazla göze batan 
zararlı unsurlar Türklerin gazeteleridir diye düşünü-
yorum. Bir tek şeyi olsun doğru yazmıyorlar. Doğru 
sözlü olanları kapatılmış; kalanları şimdiki idarecile-
re bağlı olup umumiyetle tamamen gerçeklerin dışın-
da şeyler yazıyorlar. İttihatçı gazeteler, bir dereceye 
kadar doğru şeyler yazıyorlardı. Ama şimdikilerin 
hepsi de sadece halkı uyutacak, onların düşüncelerini 
yanlış yönlendirecek ve aldatacak tarzda yazıyorlar. 
Bu kadarı artık cinayettir.” 

Kerimi, zamanın ünlü gazeteleri İkdam ve Sabah 
gazetelerinden bahisle bu gazetelerin yazarlarının 
ne adam olduklarını da açıkça yazıyor. Ermeni 
Mihran Efendi’nin Sabah gazetesi ve başyazarı Di-
ran Kelekyan; Ahmet Cevdet’in İkdam gazetesi ve 
başyazarı meşhur Ali Kemal... Tasvir-i Efkâr, İfham, 
Teşrih (Alemdar), Tercüman-ı Hakikat gibi diğer gaze-
teleri de anan yazar Türk Yurdu dergisine ayrı bir 
değer biçiyor.

Birçok gazeteyi ziyaret ederek sahipleri ve ya-
zarlarıyla da görüşen Fatih Kerimî’nin en dikkate 
değer görüşü şöyledir: “Asıl Türk halkının Avrupaî 
anlamda matbuatı yoktur. Ermeni, Rum, Yahudi 
hatta Arap gazeteleri bile kendi milletlerinin ide-
allerine, kendi menfaatlerine hizmet ediyorlar. Ne-
reye varacağı açıkça bilinen bir yolda yürüyorlar. 
Sadece Türk matbuatı bilinen ve belirli bir yolda 
değil. Bunlarda ideal ve uygulanan bir plân yok. 
Bu gazeteler Avrupa’nın en ehemmiyetsiz haber-
leriyle dolu. Fakat Türk siyaseti, Türk ideali, Türk 
fikri, Türk ahvali çok az yer alıyor yahut hiç yer 
almıyor. Türk gazetelerinin umumiyetle Türklük 
dünyası hakkında bilgileri az.”

Yazarın yakındığı hususlar ne yazık ki iletişimin 
çok ileri olduğu günümüzde de aşağı yukarı aynı-
dır. O zamanki gazetelerin Kırım’dan, Kazan’dan, 
Taşkent’ten, Semerkant’tan haberi olmadığını söylü-
yor. “Bugünkülerin var mı?” demeden kendimizi ala-
mıyoruz. Meselâ Türkiye’nin büyük basın ve yayın 
organlarında bugün Ahıska ve Ahıska Türkleriyle  
ilgili haber, yorum veya röportaj göremeyiz...

“Türk gazetelerinin çoğu yabancı devlete 

meddahlık ederek Türkleri bu devletin kuyru-
ğuna bağlamaya çalışıyorlar.” diyen yazar bu 
gazeteleri teşhir ediyor: “Sabah İngiltere’yi met-
hediyor! İkdam önce İngiltere’yi överken şimdi 
Almaları övüyor. Tanin Fransızları methediyor, 
bazen Ruslara da çanak tutuyor. Tercüman-ı Ha-
kikat, Tasvir-i Efkâr sürekli Arnavut, Kürt, Arap 
kavm-i neciplerinden bahsediyor. Bîçare Türk 
kavmini iğfal ediyorlar. Sebilürreşad filân gibi 
mecmualar göklerde dolaşır, Türk menfaatinden 
bahsetmeyi ihanet olarak görür, İslâm menfaati 
fikri üzerinden giderler. Türk’ün derdiyle ilgile-
nen ve sadece iki haftada bir çıkan Türk Yurdu 
mecmuasıdır.”

Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, kendi gaze-
telerini okuyor, Türk gazetelerine bakma ihtiyacı 
dahi duymuyorlar. Bu halklar alış verişi de kendi 
dükkânlarından yaparlar. Türkler ise genellikle 
Rum bakkalından alır. Türklerin en çok okuduğu 
gazete de Ermenilerin çıkardığı İngiliz meddahlığı 
yapan Sabah’tır! “Hulâsa Türklerde siyasî cihetten 
milliyet fikri uyanmadığı gibi iktisadî cihetten de 
bu fikir asla uyanmamıştır. Bu sebeple her yönden 
mağlûp oluyorlar.” 

Fatih Kerimi, Balkan Savaşları gönüllüsü ve gazisi kardeşi Arif 
Kerimi ile - İstanbul, 1912.
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Oğuz neslinin kurduğu cihan imparatorluğu-
nun o zamanki manzarası böyledir… 

7. Kadın

Türk toplumunda nedense kadın konusu hep bir 
mesele olarak görülmüştür. Şekil değiştirmiş olsa da 
bu mesele günümüzde de mevcuttur. Bir zamanlar 
mektebe gitmesi, sokağa çıkması veya iş dünyasın-
da yer alması birer mesele iken bugün de farklı şe-
killerde bir kadın meselesi olduğu malûmdur. Fatih 
Kerimî’nin 1912-13 Türkiye’sinde kadın konusuyla 
ilgili gözlemleri de dikkate değer.

Yazar diyor ki, “Bugün ticaret, sanat, iktisat ci-
hetlerince Türkler, Türkiye’deki Hristiyan milletle-
rin hepsinden daha geridedir. Çünkü Hristiyan mil-
letlerin bütün gövdesi, yani erkek ve kadınlarının 
hepsi canlı, hepsi hareket hâlinde ve hepsi çalışıyor. 
Türk milletinin ise sadece yarısı, sadece erkekleri ça-
lışıyor; sadece yarısı canlı. Gövdenin yarısı meflûç! 
Baba hastalansa, bir ay maaş alamasa, işinden çıka-
rılsa veya ölüp gitse bütün aile için kıyamet kopu-
yor, bütün aile sefalete mahkûm oluyor.”

Diğer taraftan cephede savaşan askerin sıla-
da bıraktığı aile kaygılarını da hesaba katmak 
lâzım: Bulgar askeri rahatça savaşıyor; evi, ailesi, 
dükkânıyla ilgili bir kaygısı yoktur. Zira kendisi 
ölse, karısı onun yerini alabilir ve her işini görebilir. 

Hâlbuki Müslüman bir kadının kocası ölünce ailesi 
perişan oluyor. Bu sebepledir ki Türk askerinin aklı 
fikri memlekettedir. İşte mağlûbiyetin sebeplerin-
den biri de bu!

Petersburg üniversitelerinde öğrenci olup gö-
nüllü hemşirelik yapmak üzere İstanbul’a gelen 
Kazanlı genç hanımlar da var. Bunlardan Gül-
süm Kemalova’nın kadınlar mitinginde, “Size 
şimalde, Rusya’da yaşayan milyonlarca bacılarınızın 
selâmını ulaştırmak, buradaki kardeşlerinin başına ge-
len felâketler için onların da gözlerinin yaşlı, kalpleri-
nin kanlı olduğunu ve sizin acılarınızı paylaştıklarını 
bildirmek için bu kürsüye çıktım.” sözüyle başla-
yan ve çokça alkışlanan konuşmasına bakınca 
fedakârlık, din, vatan ve milliyet duygularının ne 
olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Fatih Kerimî, Bulgar askerinin İstanbul kapıları-
na dayandığı bir zamanda padişah ve şehzadelerin 
ortalıkta görünmemesine rağmen kadınların da ha-
rekete geçtiğini bildirmektedir: “Kadınlar, Bizden 
de fırkalar teşkil edilerek savaş meydanına gönde-
rilsin diye Müdafa-i Milliye Cemiyeti’ni sıkıştırıyor-
lar. Fakat Harbiye Nezareti izin vermiyor.”

Türk toplumunda kadının yeri ve kadına bakışı 
sert bir şekilde eleştiren Fatih Kerimî, kendileriyle 
bizzat görüştüğü başta yazar Halide Edip, Fatma 
Aliye ve Nigâr Hanım olmak üzere Nakiye Hanım, 
Fehime Nüzhet Hanım, Prenses Nimet Hanım gibi 
kadınları övmekte ve örnek göstermektedir. Ken-
disiyle iki saat boyunca konuştuğu Fatma Aliye 
Hanım’ın şu sözü bilhassa dikkat çekicidir: “Tesettür 
gereklidir. Fakat tesettür bugünkü medeniyet ve usûl-i 
maişete mâni değildir. İşte benim giyimim tam şer’î 
mânasıyla tesettürdür.” 

Yazarın görüştüğü aydın kadınlardan biri de şâir 
Nigâr Hanım’dır. Onun şu sözü yazarın yukarıdaki 
tespitlerini teyit etmektedir: “Bizde kadın yok, mille-
tin yarısı meflûç. İnsan yarısı öldüğünde yaşayamayacağı 
gibi yarım millet de yaşayamaz. Kadınları diri olan Avru-
palılara karşı duramayız. Yarısı meflûç bir kişiyle bütün 
gövdesi sağlam bir kişi savaştığında bunların hangisinin 
yeneceğinde şüpheye lüzum yoktur.” 

Koca memlekette bir kız lisesi bulunmaktadır. 
Varlıklı aileler kızlarını Amerikan kolejine gönder-
mektedir. Kuleli Askerî Lisesi Müdürü Yarbayla bu 
konuyu görüşen Kerimî, onun görüşleri karşısında 
hayrete düşmektedir. Zira Müdür, bir Müslüman 
kızın okumasına ve dil öğrenmesine gerek olma-
dığı kanaatindedir. Hatta daha ileri giderek, “On-
lar, babası veya kocasıyla Türkçe konuşacak; Almanca 
Fransızca konuşacak değil ya! Müslüman kadınların 
avukat olacağını mı düşünüyorsunuz? Onlara fen, 
beş vakit namaz ve orucun hükümlerini öğrenmektir.”  

Balkan Harbi’yle ilgili bir Alman karikatürü: 
“Herkese kendi hakkı, peki benimki nerede?“

Bizim AHISKA
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demektedir. Fatih Kerimî ona, “Türk kızları iyi tah-
sil görmediklerinden dolayı Türk paşaları, sefirleri 
ve aydınları Alman, Fransız, Rus, Rum ve Yahudi 
kızlarıyla evlenmeyi tercih etmektedirler. Bu hâl 
istikbal için korkunç bir tehlikedir.” diyerek haki-
kate parmak basar.

8. Muhacirler
Bir zamanlar üç kıtaya yayılmış büyük bir im-

paratorluğun eski yurtları terk ederek Anadolu’ya 
çekilmesi beraberinde hazin bir muhaceret hadisesi 
meydana getirmiştir. Ordumuzun terk ettiği mem-
leketler düşman çizmesi altında kalınca oralarda 
yaşayan kardeşlerimiz tarifi imkânsız zulümlere 
maruz kalmışlardır. Bu zulümlerden canını sağ ola-
rak kurtaranlar aç, çıplak ve sefil olarak Anadolu’ya 
sığınmışlardır.7

Fatih Kerimî’nin kitabında muhacirlerle ilgili 
notlar yürek yakıcıdır. Fakat onun en dokunaklı ifa-
desi şudur: “Bu muhacirlerin hâli o kadar acıklı ve 
dehşetlidir ki yazmak için kaç defa elime kalemi al-
dığım hâlde yazmaya kalbim dayanamadı. Gözüm-
den yaşlar boşandı, kalemi bıraktım.”

Onun şahit olduğu bir manzara şöyledir: 
“Edirnekapı’da Bulgar askerlerinden kaçıp gelen 
birçok Türk muhacirinin çoluk çocuğu yanlarında 
getirebildikleri ufak tefek eşyaları ve her şeyleri 
ile birlikte soğukta, yağmurda, çoğu aç ve perişan 
hâlde yatıyorlar. Bîçare çocuklar hasta. Bunlara Av-
rupalılar sadaka veriyorlar. Türk gazeteleri Avrupa-
lıların bu ‘insaniyet’lerine teşekkür ediyorlar. Lâkin 
Türklüğün böyle günlere kalması, bu kadar mezel-
lete düşmesi ve Avrupalıların sadakasıyla yaşaması 
yüreğe pek ağır gelmektedir.”

1912 yılının Aralık ayı olmasına rağmen 
İstanbul’un tabiî güzelliklerini seyre dalan yazar, 
bu güzellikler arasında Rumeli muhacirlerini hatır-
lıyor ve kalbi kan ağlıyor. “Rumeli’de yüz elli bin 
kadar Müslüman, düşman ayağı altında kalarak 
ezildiğini, bütün mal ve mülklerinin düşman tara-
fından yağmalandığını, masum ve iffetli kadınların 
namuslarının kirletildiğini, binlerce yetim ve hasta 
sabilerin ah vah ederek gözyaşı döktüklerini hatır-
layan bir Türk’ün, bir Müslüman’ın gözüne tabiatın 
bu güzelliklerinin görünmesi ihtimali yoktur. Onun 
gözü yaşlı, kalbi kanlıdır. ” 

“Bugün İstanbul’un birçok camileri muhacir-
lerle doludur. İstanbul dışındakiler için barakalar 
yapıyorlar. Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bunlara 
para, giyecek ve erzak dağıttı. Selânik’e toplanan 
7  Okuyucularımıza bu trajik hadiseleri konu edinen Refik Halid 

Karay’ın Gözyaşı adlı hikâyesini okumalarını hararetle tavsiye 
ederiz: Bizim Ahıska dergisi, S. 28/Sonbahar, 2012.

otuz bin kadar muhacirin aç, çıplak ve muhtaç bir 
hâlde oldukları işitiliyor. Selânik’in en zenginleri 
olan Yahudiler akşamları bu muhacirlere yardım 
dağıtıyorlarmış. Müslüman muhacirler sabahtan 
akşama kadar bunların kapıları önünde oturup bu 
yardımı bekliyorlarmış. Aralarında türlü hastalık-
lar yayılmış.” 

Canını kurtararak İstanbul’a gelen Rumeli mu-
hacirlerinden birinin şu sözleri bugün için de çok 
anlamlıdır: “Siz Müslüman kardeşlerimiz, oradaki kar-
deşlerimizin intikamını almazsanız, dünyada yaşamaya 
müstahak değilsiniz. Balkan zalimleri tarafından öldürü-
len, yağmalanan, iffetlerine tecavüz edilen iki yüz bin din 
ve kan kardeşinizin gözyaşları sizi boğacaktır, haberiniz 
olsun.”

9. Sonuç
İstanbul Mektupları, bir cihan imparatorlu-

ğunun bir anda çöküşüne ve bu çöküş esnasında 
yaşanan trajik hadislere şahit olmuş samimî bir 
dostun tasvir, tenkit ve gönül sızılarından ibaret 
destanî bir eserdir. Yazar, içeriden bakınca kolay 
kolay görülemeyecek çok hayatî konuları sağlıklı 
bir gözle görmüş ve bu gördüklerini yine sağlıklı 
bir kafayla değerlendirmiştir. Bu gözlem ve değer-
lendirmelerin üzerinden yüz küsur sene geçmiş 
olsa da çoğunun hâlâ orta yerde durduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Burada sekiz başlık hâlinde 
aldığımız konular ve bunlardan başka o zamanki 
ulaşım, ordu, azınlıklar, ekonomi vs. gibi konularla 
ilgili tespitleri üzerinde yeniden düşünmemiz ge-
rektiğine inanıyoruz. Bütün bu konular, İstanbul 
Mektupları’nda yerinde yapılmış gözlem ve gö-
rüşmelerle çok etkileyici bir dil ve üslûpla, samimî 
bir yaklaşımla işlenmiştir. 

Birkaçını buraya almış olsak da kitapta bugün 
de gözler önüne serilmesi gereken birçok husus 
var. Meselâ müellif, Selânik’te erzak ve mühimmatı 
mükemmel olduğu hâlde Yunan askerini görür gör-
mez kaçan, namuslarını korumaları için kendilerine 
sığınan Müslüman kadınların feryadını görmeyen, 
Türk milletinin haysiyetini lekeleyen elli bin kişilik 
bir ordudan bahsediyor. Şu hususa da işaret edelim 
ki, bu elîm hadiseden sadece bir buçuk sene sonra 
Harbiye Nazırı olan Enver Paşa’nın gayretiyle Sarı-
kamış ve Çanakkale’de destanî kahramanlıklar gös-
teren ordu aynı ordudur!

Bu vesileyle 1937 yılında haksız ve hukuksuz 
olarak bir zalim diktatör tarafından şehit edilmiş 
olan yazarımız Fatih Kerimî’yi rahmetle anıyoruz. 
Söz konusu kitabının her kesim tarafından mutlaka 
baştan sona kadar dikkatle okunup üzerinde derin 
derin düşünülmesi gerektiğini belirtmek isteriz.
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