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Ut opes et lamentabileregnum
Eruerint Danai, quæque ipse misserimavidi
Et quorum pars magnafui. Quistaliafando
Temperet a lacrymis?
Sed si tantus amor casus cognoscerenostros,
Quanquamanimusmeminissehorret, luctuquerefugit;
Incipiam.1

… (o hüzünlü krallıkta) yıkımı, Danaosluların acımasız saldırılarını
Gördüm korkunç olayı, katıldım birçok savaşa.
… (İnsan) tutabilir mi gözyaşlarını? Dinlerken bu
serüveni?…
Yoksa yürekten öğrenmek dilersen çektiğimiz
acıları,
…İçim doğransa, başım dönse, belleğim bulansa da
Anlatırım.
1

Vergilius, Aeneas, Latinceden çeviren: İsmet Zeki
Eyüboğlu, Payel Yayınları, İkinci Basım, İstanbul,
2010, s. 53. (Yukarıda yazar tarafından verilen Latince metinde Vergilius’un eserindeki bazı dizeler
atlanmıştır. Atlanan dizeler çeviri metinde … ile
belirtilmiştir - ç.n.)
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İTHAF
EFENDİM,
Doğu’da arkadaş topluluğunuz içinde geçirdiğim mutlu saatlerin -bana tevcih ettiğiniz birçok zarif davranışın anısına ve
refahı bütün İngiliz devlet adamları için hayati önem taşıyan bir
ülkenin sorunlarına derinden ilgi duyan şahsa takdir duygularımla, bu öyküyü sizin yüce kişiliğinize ithaf etme izninizden yararlanmak istiyorum.4
Efendim,
En itaatkâr sadık hizmetkârınız
olmaktan şeref duyuyorum
HUMPHREY SANDWITH
Ekselansları,
SAYGIDEĞER CARLISLE KONTU, K.G.5, vs. vs. vs.
İrlanda Kral Naibi’ne6
18, Duke Sokağı, St. James, 30 Ocak, 1856.

4
5
6

Sözü edilen kişi, Kars Kuşatması'ndaki İngiliz kumandan General
William Fenwick Williams’tır (1800-1883).
K.G. - Knight of Garter: Garter Şövalyesi.
Sözü edilen kişi, Yedinci Carlisle Kontu, 1855-1858 yılları arasında
İrlanda Kral Naipliği yapan İngiliz siyasetçi, devlet adamı ve hatip
George W. F. Howard’dır (1802-1864).
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SUNUŞ

B

u kitapta Kırım Savaşının genellikle ihmal edilen Kars
merkezli doğu cephesi üzerine üç farklı değerlendirme bir
araya getirilmiştir.
Birinci bölümde, Dr. Humphrey Sandwith’in Türkiye izlenimleri ve 1855 Kars kuşatması günlüğü yer alıyor (A Narrative of The
Siege of Kars, Londra, 1856). Çöken Osmanlı İmparatorluğu’nun
son yüzyılına yazarın naif, eleştirel, zaman zaman buyurgan anlatımıyla tanık oluyoruz bu eserde. Bir İngiliz askeri hekimi olan
yazar, ülkemizin yakından gözleme fırsatı bulduğu kuzeydoğu
bölgelerinin florası, faunası, insan yapısı, toplumsal ilişkileri
hakkında ilginç bilgiler veriyor. Trabzon ve Erzurum çevresinde
yüz elli yıl önce rastlanan kuş türlerinin zenginliği okuru şaşırtabilir. Yazar, sömürgeci İngiliz ticaret imparatorluğunun sadık bir
memuru gözüyle değerlendiriyor Türkiye’yi. İnançlı bir Protestan
olarak Hristiyan cemaatlerine özel ilgi duyuyor. Kars ordusunda
görevli İngiliz ve Fransız müttefik subaylarının yanı sıra Osmanlı
ordusunda görev yapan, çok farklı ülkelerden gelmiş yabancı subaylarla karşılaşıyoruz eserde. Bugün neredeyse unutulmuş olan
1855 Kars kuşatması, yazarın canlı anlatımıyla tekrar hafızamızda yer ediyor.
İkinci bölümde, Kars cephesinde 1853-1854 yıllarında meydana gelen muharebeler, Erzurum valisi ve Anadolu Ordusu müşiri
Zarif Mustafa Paşa’nın anılarından aktarılmıştır. Bu çarpışmalar,
Dr. Humphrey Sandwith’in kitabının VI. Bölümünde yabancı gözüyle aktarılmaktadır.
Üçüncü bölümde yer alan makalelerinde Karl Marx, İngiliz
hükümetinin Kırım Savaşı sırasında başvurduğu birçok gizli-açık
diplomatik manevrayı kendine özgü ayrıntıcı ve dikkatli üslubuyla gözler önüne seriyor, bunların nasıl Kars’ın düşmesine yol açtı-
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ğını gösteriyor. İngiliz hükümeti, müttefiklerin (ve elbette İngilizlerin) Kırım’daki askeri başarısını sağlama almak için, Kars’taki
İngiliz garnizonunun feda edilmesi pahasına, Osmanlı İmparatorluğunun Kars cephesinin çökmesine göz yummuş hatta gizlice
bunun için çalışmıştır.
1853 yılı sonlarında ilk muharebelerin başlamasıyla ailesiyle
Kars’tan ayrılarak 1854’te İstanbul’a yerleşen büyük dedem Mehmet Sait Bey anısına hazırladığım bu derlemede tarihimizin neredeyse unutulmuş bir dönemi, değişik yönleriyle üç ayrı kaynakta, üç farklı bakış açısıyla değerlendirilmektedir.
Dr. Humphrey Sandwith’in Türkiye izlenimlerini ve Kars Kuşatması anılarını aktaran bu eser, “unutulmuş kitaplar” arasında
sayılıyor. Bilgisunarda kolaylıkla bulunabiliyor, bazı sitelerden
(örneğin, http://www.forgottenbooks.com/, www.bl.uk) ücretsiz
olarak indirilebiliyor
Türkçe metinde yazara ait bütün dipnotlar özgün metindeki
gibi yıldız (*) ile gösterilmiştir. Türkçe metinde çevirene ait dipnotlar numaralandırılmış, sonuna ayrıca “ç.n.” kısaltması konulmamıştır. Ancak bazı dipnotlara çeviren tarafından parantez
içinde eklenen açıklamaların sonuna bu kısaltma eklenmiştir.
Yazar, kitabında bazı Türkçe sözcükleri İngilizce olarak vermiş (örneğin, bouyorolti-buyrultu, konag-konak, sheitanlik-şeytanlık) ve eserin sonuna bu Türkçe sözcükleri açıklayan kısa bir
sözlük koymuştur. Bu sözcükler çeviri metinde Türkçe yazılışları
ve italik harflerle verildiğinden, kitap sonundaki kısa sözlüğe gerek kalmamıştır.
H. Sandwith’in kitabının ikinci kısmında yer alan Kars Kuşatması Günlükleri'nin 1 Haziran-2 Ekim 1855 tarihleri arasındaki
bölümünün M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “100. Yıldönümü Dolayısıyla 1855 Kars Zaferi” isimli kitabında (Işıl Matbaası, İstanbul,
1955) Fatma Nazan Danişmend çevirisiyle yer aldığını belirtmem
gerekir.
Okuyucunun ilgisini çekmesi ümidiyle…
Hamit Zafer Kars
Ankara, 2015
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ÖNSÖZ

E

rmenistan’daki son askeri harekâtın bu kısa öyküsünü
kamuoyuna sunarken, bu yüksek bölgenin atmosferi,
bitkileri, kuşları ve hayvan varlığı hakkındaki bazı değerli notları Allahuekber dağlarındaki maceralı yolculuğum sırasında
kaybettiğimi söylemem gerekir. Bazıları bu türden kuru malzemenin kaybına aldırış etmeyecek, bir kısmı ise bilime sağlanacak en küçük bir katkının bile bu şekilde yok olmasından
üzüntü duyacak okuyucularımın bunu dikkate alacaklarına
eminim.
Doğu ile olan bağlantım yeni değil. İlk ziyaretimi 1847 ilkbaharında, ikincisini 1849 ilkbaharında yaptım; bu tarihten
sonra Türkiye’yi hiç terk etmedim, ta ki Kars’ın düşüşü bu ülkeyle bağlantımı sonlandırana kadar. Okuyucularımın, ülkenin kurumları hakkında ifade etmeye cesaret ettiğim birkaç
düşüncenin aceleyle yapılmış gözlemlerin veya kulaktan dolma bilgilerin ürünü olduğunu düşünmemeleri için bundan söz
ediyorum. Gene de yabancıların başka ülkelerin âdet ve davranış biçimlerini değerlendirmede olağanüstü güçlük çektiklerini bilen bir insan olarak bu konuda benden daha fazla bilgiye
sahip olanların yapacakları düzeltmelere açık olduğumu bildirmek isterim.
Mevcut savaş7 başladığında İstanbul’da yaşıyordum, ancak
bir askeri harekâta katılmak için Tuna’ya gitmek üzere şehirden
ayrıldım. 1854 sonbaharında General Williams’ın kurmay heyetine tayin edildim ve General Williams’a Kars’taki ordugâha gitmek için yola çıkmak üzere iken Erzurum’da katıldım. O tarihten
sonra şahit olduğum birçok tarihsel olay beni bu kitabı yazmaya
teşvik etti.
7

Kırım Savaşı (1853-1856).
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BİRİNCİ KISIM
BÖLÜM I
İstanbul’dan ayrılış – Buharlı gemideki çeşitli
yolcular – Sinop katliamı – Samsun’a varış Trabzon

B

ir kez daha Boğaz’ın derin sularını yararak karanlık ve
esrarlı Euxine’e8 giren buharlı bir gemideyim. Sultan’ın
şehri, muhteşem manzarası ama pis ve perişan sokaklarıyla
arkamda kaldı. Birçok Eski Dünya öyküsüne konu olan, romantik sahillerinde geçirdiğim birçok mutlu saatin anıları nedeniyle de bana çok şey ifade eden güzel Bosfor’dan ayrılıyorum. Üzüm bağlarıyla kaplı tepeleri ve hoş kokulu korularında
ne çok eğlenmiştim! Her bir taşlı vadisinde ve tenha çayırında
Doğa’nın güzelliklerine dalıp gitmekten nasıl zevk alırdım!
Şimdi yeni ülkeler keşfetmek, medeniyetten uzak yerlere
gitmek ve hayatın yeni aşamalarını öğrenmek üzereyim. Bunların hepsi zevkli işler ama gene de bu mutlu vadiden ayrılırken duyduğum üzüntüyü gidermiyor.
Buharlı gemideki yolcuları anlatmak aslında basmakalıp
bir konu. Giyim ve lisanlarındaki bazı ufak değişiklikler dışında her yerde aynı değiller mi? Kötü havalarda hepsi hastalanıyor, hava iyi olduğunda ise pasaklı ve yorgunlar. Bu açıdan Ka8

Euxine (İng.): Karadeniz. Latince “PontosEuxeinos” tamlamasından
türetilmiştir.
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radeniz’deki buharlı gemiler bir istisna değil. Stadium’un9güvertesi tehlikeli şekilde kalabalık; rahat etmek mümkün değil.
Bu homo10 kitlesi, gâvurların bilim ve “marifet”ine burun bükmelerine rağmen ihtiyaç anında onlardan yararlanmaktan çekinmeyen Türkler ve iyi Müslümanlardan oluşuyor. Türklerin,
bir kısmı İstanbul’a yerleşmiş göçebe bir halk olduğu söylenir;
bu tespitin doğru olup olmadığını tartışmayacağım çünkü bu
ırkın göçebe içgüdülerinin ispatı burada. Bütün Türk aileleri
güvertede toplanmış, buharlı geminin kendilerine sunduğu
tek şey olan çıplak tahtaların üzerinde rahatlarına bakıyorlar.
Yükleri pek çok; ancak göçebeler yüklerinin azlığı ile değil,
rahatları için gerekli her şeyi en uygun biçimde taşımalarıyla
bilinir. Ailesiyle birlikte güverte mevkiinde bir metrekarelik
alanı sahiplenmiş olan yaşlı “hanım” veya hanımefendi, evindeymiş kadar rahat. Yumuşak döşeğini teklifsizce yere sermiş;
basit bir çiftçinin karısı olan bu kadının yanında, Avrupalı bir
hanımefendinin seyahate çıkarken yanına almayı aklından
bile geçirmeyeceği beşik, tencere-tava, süpürge, siyahi halayığı, küçük çocukları ve daha birkaç küçük eşyası var. Bütün
bu eşyalar, dağ yollarında bir katırın sırtında taşınacak. İki
büyük sepete elbiseler yerleştirilecek, yatak-yorgan bunların
ortasına bağlanacak, siyahi halayık kucağında bir veya iki küçük çocukla yatağın üzerine oturacak, süpürgelerle tenceretava kenarlardan sarkacak. “Hanım” ise beyler gibi ayrı bir at
üzerinde yolculuk yapacak.
Düz suratlı, Çinliler gibi çekik gözlü, on sekizlik delikanlılar gibi seyrek sakallı, garip görünüşlü bir grup adam, geminin bir köşesinde diğer yolculardan ayrı oturmuş. Giyimlerinden ziyade fizyonomilerinden onların hac mevsiminde
bu güzergâhta sıklıkla rastlanan Buhara hacıları olduğunu
anlıyorum. Birkaç yıl önce bu gemilerin birinde tuhaf bir
trajedi yaşandı. Üç veya dört Buharalı namaz kılarken güya
yolculardan biri onlara gülüp laf atar. Bu, gerçekleşebilecek
9 Stadium: Buharlı geminin adı.
10 Homo (Lat.): İnsan.
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ama Levant11 gemilerinde Müslümanların açıkta dua etmesi
sık rastlanan ve hiç de garip sayılmayan bir davranış olduğundan ihtimal verilmeyen bir olaydır. Artık ne olduysa, fanatikler ayağa kalkarlar, ellerini açıp hızla dualarını okurlar
ve sanki birlikte karar vermişler gibi kılıçlarını çekip yolcuların arasına dalar ve karşılarına çıkan her Avrupalıyı kesip
biçerler. Yarattıkları dehşeti tahmin edebilirsiniz; denizciler
ellerine geçirdikleri ile kendilerini savunmaya çalışırlar. Güçlü kuvvetli bir Dalmaçyalı olan aşçı, eline geçirdiği bir kova
ile düşmanına vurup yere düşürür, sopayla beynini dağıtır.
Kaptan kavgayı ilk gördüğünde önce kamarasına kaçar ama
namlusuna süngü takılı bir tüfekle hemen dışarı çıkar, kılıçla
saldıran fanatiklerden ilk karşılaştığını küpeşteye mıhlar. Kısacası, Buharalıların hac yolculuğu çabuk sona erer ve gemi
İstanbul’a doğru yoluna devam eder. Gemide çok sayıda silahlı Müslüman bulunduğundan, bu dinsel cinnetin yayılmamış
olması bir şans sayılır, aksi takdirde gemideki Hıristiyanların
hepsi öldürülebilirdi. İstanbul’a vardıklarında kaptan bu vahim olayı hemen Avusturya işgüderi Kont Sturmer’e bildirir, o
da durumu vakit geçirmeden Babıali’ye aktarır. Üç veya dört
Müslüman hayatını kaybetmiş, iki denizciyle birlikte birkaç
Hıristiyan yaralanmıştır. Babıali elbette bir talepte bulunmaz,
olayın failleri öldürüldüğünden, suçlanıp ceza verilecek kimse kalmamıştır. Ulema gelip hacıların naaşlarını ister. Ulemayı temsilen beyaz sarıklı bir heyet gemiye yanaşıp cesetleri
alır, sahile götürür, Müslüman şehitlere özgü kurallar ve gösterişli bir törenle gömer. Çünkü cihat yapıp din için savaşırken
katledilmişlerdir. Bu olaydan sonra kimsenin gemilere silahla
binmesine izin verilmez. Yolcular gemiye binerken kılıç veya
tabancalarını teslim ederler, inerken alırlar.
11 Levant: Doğu Akdeniz’in İtalya’nın doğusunda kalan kıyıları için
kullanılan Fransızca kökenli coğrafya deyimi. Esas olarak Filistin,
Lübnan, Suriye ve Adana-Hatay kıyılarını içerse de zamanla Anadolu
ve Yunanistan kıyılarını da içine alacak şekilde anlamı genişlemiştir.
Batılı kaynaklarda Osmanlı İmparatorluğu toprakları için sık kullanılan bir deyimdir.
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Gemide hacılardan çok daha önemli bir şahsiyet var. Vali
tayin edildiği Harput’a giden koskoca Topçu Paşa, mevcudiyetiyle bize şeref veriyor. Paşayı incelemek garip bir iş; Bosfor’daki “yalı”sının antresinde bulunma imkânınız yoksa geminin
güvertesi gözlemde bulunmak için pek fena bir yer sayılmaz.
Çünkü gemide sanki evindeymiş gibi rahat hareket ediyor. Güvertedeki kalabalığa rağmen kıç tarafta kendisi için küçük bir
yer açılmış, bir sandalyede oturup keyfediyor, Paşa olduktan
sonraki en büyük meşgalesini, dolce far niente’yi12 yerine getiriyor. Yaklaşık yedi hizmetçisi önünde el pençe divan duruyor.
Halleri ciddi ve ağırbaşlı, Paşa’nın hareketsiz yüzüne gözlerini
dikmiş iki saattir ayakta bekliyorlar. Paşa, tütün içip hıyar yiyerek ve tespih çekerek bu sıkıcı yolculuğu renklendiriyor. Paşa
bile olsa bir Türk’ün asla boş zamanı yoktur, kanımca hiç düşünmediği için, daima bu tür meşguliyetlere başvurur. Hizmetçileri her hareketini takip ederler. Bunun anlamı, efendilerine
duydukları bu garip bağlılığın kökeni ne olabilir? Batı’da buna
benzer bir şey görmeyiz ama Doğu’daki insanların davranışlarında çok eskilerden beri yer alır. Paşaların insan hayatı üzerinde karar sahibi olmaları ve asi bir kulun kellesinin Paşa’nın
bir baş hareketiyle toprağa düşebilmesi insanların hafızasına
bu bağlılığı yerleştirmiş olmalı. Paşa yavaşça bir şey söyler,
hizmetçilerinden biri saygıyla temenna ederek cevap verir.
Paşa ayağıyla önündeki tabureyi iter, huzurunda duranlardan
biri hemen atılarak tabureyi oradan kaldırır. Paşa, enfiye kutusuna bakınır, eli çabuk kölelerinden biri kutuyu ondan önce
bulup eline tutuşturur. Sonunda Paşa güvertede oturmaktan
sıkılır, hafifçe inleyerek kalkmaya teşebbüs eder. Adamlarından ikisi koşup kollarından kaldırır, iki üç tanesi önünde gidip
profanumvulgus’u13 dağıtır, iki üç tanesi de çubuğu, mendili,
enfiye kutusu vs. eşyayı taşıyarak peşinden seğirtir. Kamarasına götürülür, hazırlanan yumuşak minderlerin üzerine oturur,
hizmetçileri de her zamanki yerlerini alırlar.
12 Dolce far niente (İta.): Hoş ve boş vakit geçirmek.
13 Profanumvulgus (Lat.): Ayaktakımı.

20

Kars’ın DüşüşüI*
Karl Marx
I

K

ars’ın düşüşü, Rusya’ya karşı yürütülen yapmacık, sahte savaşın tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Kars düşmeksizin ne Beş Nokta,II ne konferanslar, ne Paris
Antlaşması,III tek sözcükle, ne de sahte barış olabilirdi. Şu
halde hükümetin -dikkatle pişirilip kotarılmış, kısaltmalarla
kötürümleştirilmiş, bazı parçaların atlanmasıyla sakatlanmış,
*

Bu makale daha önce Türkçeye çevrilmiş ve yayımlanmıştır. Bak. Karl
Marx, Friedrich Engels: Doğu Sorunu (Türkiye), Çeviren: Yurdakul
Fincancı, Sol Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, 1977, s. 701-737, 778779. Muzaffer İlhan Erdost’un nezaketle verdiği izin sayesinde bu
kitaba alınmıştır.
Metinde ve dipnotlarda geçen (ç.n.) kısaltması Yurdakul Fincancı’ya,
dipnotlarda geçen (ç.n.) kısaltması Hamit Zafer Kars’a işaret etmektedir. Makale sonundaki Romen rakamlı Açıklayıcı Notlar özgün kitaba (The Eastern Question. Swan Sonnenschein & Co. Ltd., London,
1897) yazıları derleyenler (Eleanor Marx Aveling-Edward Aveling) tarafından eklenmiş notlardır ve Yurdakul Fincancı tarafından özgün
metinle birlikte çevrilmişlerdir.
Makale, Sol Yayınları tarafından yayımlandığı biçimiyle aktarılmıştır.
1856 Mart sonu ile Nisanı’nda yazıldığı sanılan makale, The People’s
Paper gazetesinin 5, 12, 19 ve 29 Nisan 1856 tarihli 205, 206, 207 ve
208. sayılarında yayımlanmıştır. Makalenin özgün metni bilgisunarda mevcuttur: http://marxengels.public-archive.net/en/ME0971en.
html (29 Aralık 2014)
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bazı tahriflerle yamanmış- kendi Mavi Kitabı’ndan,IV başından
beri Kars’ın düşüşünü Lord Palmerston Hükümeti’nin planladığını ve planını sonuna kadar uyguladığını kanıtlayabilirsek
peçe kaldırılacak, Doğu Savaşı, çevresine diplomatik olarak
sarmalanan sis arasından şaşkınlık verici bütün olaylarıyla
ortaya çıkacaktır.
1855 Mayısı sonuna doğru General Williams, Lord
Clarendon’a gönderdiği raporda, “28.000 piyade, 7.500 süvari ve 64 parça toptan oluşan büyük bir kuvvetin Gümrü (Alexandropol) çevresinde toplandığını ve müşirin, düşmanın
Kars’a saldırma niyetinde olduğu haberini aldığını” bildirir,
şöyle der: “Bu müstahkem ordugâhta bizim 13.900 piyademiz, 1.500 süvarimiz, 1.500 topçumuz ve 42 sahra topumuz
var.” Yedi gün sonra, 3 Haziran’da Williams, Clarendon’a şu
haberi gönderir: “Kars garnizonunda şimdi dört aylık erzakım
var. İnanıyorum ki merkez hükümet ve müttefikler, bu ordu
kalıntısına bir kenarda unutulmadığını kısa zamanda göstereceklerdir.” Bu mektup (Kars Belgeleri, bkz: no 231) Downing
Sokağı’na 25 Haziran’da ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak
İngiliz hükümeti o gün, eğer yardımına gidilmezse Kars’ın 3
Ekim’de düşmek üzere olduğunu biliyordu. Bu bilgi, hareketlerinin temeli oldu.
11 Temmuz günü Lord Clarendon, General Williams’dan,
15, 17 ve 19 Haziran tarihlerini taşıyan üç mektup daha aldı.
Bu mektuplarda, iki ordu ileri karakolları arasında bir çarpışma olduğu, 16 Haziran’da Rusların müstahkem ordugâha
karşı giriştikleri saldırının Türkler tarafından cesaretle püskürtüldüğü ve son olarak da düşmanın mevzilenmiş ordugâha
karşı kanattan yürüyüşe geçtiği, Türk mevzilerinin en zayıf
noktasına bir saatlik bir yürüyüş uzaklığında büyük bir kuvvetle (30.000 kişi) yer aldığı bildiriliyordu. Williams, bu mektuplardan sonuncusunu şu tümceyle bitiriyordu: “Ne yazık ki
bizim başıbozuk süvarimiz yok. … Düşman, Erzurum’la bağlantımızı esasen bir ölçüde kesmiş bulunuyor.”
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, Lord
-

ye ve
12 Temmuz’da da

Lord Clarendon’a 11 Temmuz’da ulaştı.
Lord Clarendon’a şu telgrafı

şaşırtma saldırısını onaylamaya hazır olup olmadığını bana
mış olursunuz.”
-

bkz: no 248) Clarendon,

sındadır.**
Erzurum’a
Redut

Trabzon’un Erzurum’a uzaklığı,
-

*
**

(ç.n.)

