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ÖZET 

Keskinbora H.K. (2006). Mehmet Esat Işık Paşa Hayatı, Tıp Tarihimizdeki ve Türk Oftalmoloji 
Tarihindeki Yeri ve Katkıları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İ.Ü.İstanbul T.F. 
Deontoloji ve Tıp Tarihi A.D. Doktora Tezi. İstanbul.  

 Ülkemizde Oftalmoloji biliminin gelişmesine katkılarının araştırılması gerektiğini 

düşündüğümüz isimlerden biri Prof. Dr. Mehmet Esat Işık Paşa’dır. Hayatı ve çalışmalarıyla 

ilgili olarak İ.Ü. İstanbul ve Cerrahpaşa T.F. Deontoloji ve Tıp Tarihi A.D.daki Esat Işık 

dosyalarına, İ.Ü. Merkez, Bayezıt Devlet ve Atatürk Kitaplığında dergi ve gazete nüshalarından  

bilgi, haber, yazı ve incelemelere ulaşıldı, fotoğrafları çekildi. Anı ve röportaj içeren, basılmış 

kitaplardan Esat Işık’ın adının geçtiği kitaplar tarandı. Oftalmoloji alanında eski, yeni kitaplarda 

Esat Işık ve oftalmoskobuyla; internet arama motorlarında  yerli, yabancı sitelerde ilgili yazılara 

ulaşıldı. Paris’te ihtisas yaptığından Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu Kütüphanesine 

başvuruldu. Paris Tıp Fakültesinden uzmanlık tezinin ve yayınlarının fotokopileri elde edildi. 

Torunlarıyla iletişim kuruldu.  

 1889 da  Askeri Tıbbiyeden mezun oldu, 1890 yılında devlet tarafından göz hastalıkları 

ihtisası yapmak üzere Paris’e gönderildi. 1894 te yurda dönen Esat Bey, ilk modern göz 

kliniğini kurdu. Askeri Tıbbiye’deki işlerinin dışında, Hamidiye Etfâl Hastanesi ve 

Darülaceze’de fahri olarak çalıştı. Helmholtz’un bulduğu oftalmoskopta düzenleme yaparak 

kendi adıyla anılan oftalmoskobu geliştirdi. Temaruz yapan hastalara yönelik “Stereoscope 

Essad” adında bir tıbbî alet daha geliştirdi. Hilâl-i Ahmer, Müdafaa-i Milliye gibi cemiyetlerin 

kuruluşlarında rol aldı. Ateşli bir Jön Türk olarak gizli politikaya kendisini veren Esat Beyin 

siyasi yönü hekimlik yönünün önüne geçti.  Müttefiklerin İstanbul’u işgâl edip, Meclis-i 

Mebusanı basarak dağıttığı günün gece yarısından sonra İngilizler, ilk grup olarak Esat Paşa’ 

nın da içinde olduğu milliyetçi, vatansever Türk ileri gelenlerinin evine baskın yapıp 

tutuklayarak Malta’ya sürgüne gönderdi. Milletinin ve Malta sürgününde kendisinin uğradığı 

haksızlıkları vurgulamayı kendine görev bilmiş, deneyimlerini hayatı boyunca çeşitli vesilelerle 

aktarmaya çalıştı. 1 Kasım 1936 da vefat eden Esat Işık,  öğrenci ve asistanlarının vatansever 

insanlar olmaları için çeşitli örneklerle hem “hayat”, hem de “deontoloji” konularında 

dikkatlerini çekmeye çalıştı. 

Anahtar Kelimeler: Esat Işık, Tıp Tarihi, Esat Oftalmoskobu, Türk                                               

                                   Siyasi Tarihi,  İşgâl Yılları. 
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ABSTRACT 

Keskinbora H.K. (2006). Mehmet Esat Isik Pasha, His Life, His Place And His Contributions In 

Our History Of Medicine And Turkish Ophthalmologic History. Istanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Deontology and History of Medicine, Doctorate Thesis. Istanbul.   

 Prof.Dr.Mehmet Esat Isik Pasha had many contributions in development of medicine 
and ophthalmology in our country. In order to investigate documents, news and information  
about his life and his studies, the files  related with him reviewed in departments of deontology 
and history of medicine of Istanbul and Cerrahpasa Medicine Schools as well as  University 
Central, Bayezit State and Ataturk Libraries. The books which include his name were reviewed. 
The photographes of the documents such as old newspapers and books were taken. Searching on 
internet was done. Because of Isik was educated in Paris University, some documents were got 
from the French Consulate Library of Istanbul and Paris University Library. Some documents 
and knowledge were got from the grandson and grand nephew of Esat Isik. 

 He graduated from the military medical faculty in 1889. In 1890, the government sent 
him to Paris for becoming a specialist on ophthalmology. At the last of 1894 he come  back and 
promoted as an associate professor. His first job was to establish a modern eye clinic. Dr. Esat 
formulated and enhanced a new ophthalmoscope which is referred as the “Esat 
ophthalmoscope”.  He also founded a medical equipment called “Stereoscope Essad” used for 
malingering patients. Apart from his challenging duties at the medical institute, also volunteered 
to become the honorary ophthalmologist at the Şişli Hamidiye  Etfal Hospital and Alms’ House 
(Darülaceze).  He maintained a leading role at the “Hilal-i Ahmer” and “Müdafaa-i Milliye” 
associations. Like all the other young Turks, he became involved with confidential politics. His 
political side went to the fore of his medical side.  On 16 March 1920, the allies occupied 
Istanbul and raided and scattered the parliament (Meclis-i Mebusan).  After midnight the British 
invaded houses of some nationalist and patriot Turks including Esat Pasha and exiled them to 
Malta. Esat Pasha made sure it was his esteemed duty to emphasize during many occasions the 
unjust treatment he and his country encountered during Malta slavery. Thus, he not only 
educated his students on ophthalmology during his career as an ophthalmologist but also taught 
them to be ethical, honest and patriot human beings giving examples from his own life. He dead 
on November 1, 1936.   

Key Words: Esat Isik, History of Medicine, Esat Ophthalmoscope, Turkish Political  

                      History, Occupation years. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Keskinbora H.K. (2006). Mehmet Esat Işık Paşa Hayatı, Tıp Tarihimizdeki ve Türk Oftalmoloji 

Tarihindeki Yeri ve Katkıları [Mehmet Esat Işık Pascha - Sein Leben, seine  Stellung und seine 

Verdienste in der Geschichte der türkischen Medizin und der türkischen Ophtalmologie]. FB Geschichte 

und Ethik der Medizin, Med.Fak. Istanbul der Universität Istanbul.Dissertation. Istanbul. 

 

Eine der Personen, deren Beitrag zur Ophtalmologie in unserem Land es zu erforschen wert ist, ist Prof. 

Dr. Mehmet Esat Işık Pascha. Es wurden Informationen, Nachrichten, Aufsätze und Studien aus den 

Akten Esat Işık im FB Geschichte und Ethik der Medizin der Med.Fak. Cerrahpaþa und Istanbul der 

Universität Istanbul sowie aus Zeitschriften und Zeitungen in der Staatsbibliothek Bayezıt und der 

Atatürk-Bibliothek ausgewertet und fotokopiert. Zudem wurden Buchpublikationen mit Memoiren und 

Reportagen 

herangezogen, in denen der Name Esat Işık vorkommt. In alten und neuen Publikationen zur 

Ophtalmologie wurden Informationen zu Esat Işık und seinem Ophtalmoskop aufgetan und über Internet-

Suchmaschinen entsprechende 

Texte auf einheimischen wie auch ausländischen Seiten ausfindig gemacht. Da er seine Fachausbildung in 

Paris absolvierte, wurde die Bibliothek des französischen Generalkonsulats in Istanbul konsultiert. So 

wurde seine Facharbeit und Publikationen von der Medizinischen Fakultät Paris in Fotokopie erlangt. 

Zudem wurde Kontakt zu seinen Enkeln aufgenommen. Esat Bey absolvierte 1889 die Medizinische 

Militärakademie und wurde staatlicherseits 1890 zur Fachausbildung in der Augenheilkunde nach Paris 

geschickt. 1894 kehrte er in die Heimat zurück und gründete hier die erste moderne Augenklinik. 

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit an der Medizinischen Militärakademie arbeitete er ehrenamtlich im 

Armenhaus und im Kinderkrankenhaus Hamidiye. Das von Helmholtz erfundene und im Zusammenhang 

mit seinem Namen bekannt 

gewordene Ophtalmoskop verbesserte und entwickelte er weiter. Desweiteren entwickelte er das 

"Stereoscope Essad" für Simulanten. Er spielte eine Rolle bei der Gründung von Gesellschaften wie dem 

Roten Halbmond und der Nationalen Verteidigung. Als begeisterter Jungtürke widmete er sich der 

Geheimpolitik. Nach Mitternacht des Tages, an dem die Alliierten Istanbul besetzt und die 

Abgeordnetenversammlung überfallen und aufgelöst hatten, verhafteten die Engländer als erstes eines 

Gruppe nationalistischer, patriotischer türkischer führender Persönlichkeiten, zu denen auch Esat Pascha 

gehörte, und schickte sie nach Malta in die Verbannung. Er begriff es als seine Pflicht, auf das Unrecht, 

das der Nation und ihm selbst in Malta widerfahren war, hinzuweisen, und bemühte sich zeitlebens, seine 

Erfahrungen auf unterschiedliche Weise weiterzugeben. Zur Erziehung seiner Studenten und Assistenten 

zu Patrioten gab er anhand diverser Beispiele Unterricht in "Leben" und "Ethik". Er ist am 1 November 

1936 gestorben. 

Schlüsselwörter:Esat Işık, Geschichte der Medizin, Ophtalmoskop Esats, türkische politische Geschichte,    

                           Besatzungsjahre. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ  

19. yüzyılda Avrupa'nın bütün hızı ile Osmanlı Devletine karşı  başlattığı 

siyasî, ekonomik ve sosyal taarruzlar giderek şiddetini arttırmıştır. Avrupa'nın fikir 

hareketleri ile teknik ve teknoloji alanındaki ilerlemelerine yabancı kalan Osmanlı 

Devleti, bu taarruzlar neticesinde, topraklarının çoğunu kaybetmenin yanında ayrıca 

maddi ve manevi kayıplara da uğramıştır. Bu sırada gerek Avrupa’ nın çeşitli 

ülkelerinde, gerek  Osmanlı Devleti’ nde milliyetçi ve bağımsızlık hareketleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Maddi ve manevi kayıplardan başka bu hareketler de Osmanlı 

Devleti’ nin uğraşacağı ana sorunlardan biri olmuştur. Bu dönemde Abdülhamit 

yönetimine karşı muhalefet hareketlerinin yanı sıra, Dünya ve Avrupa’ daki 

gelişmelerin paralelinde ülkenin içinde bulunduğu kargaşa ortamını ve çözümleri 

değişik bir bakışla değerlendiren yenilikçi hareketler de zemin bulmaya başlamıştır. Bu 

yenilikçi hareketlerin vücut bulduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk 

çekirdeklerinden biri Mekteb-i Tıbbiye’de oluşmuştur. Bu nedenle Mekteb-i Tıbbiye, 

Osmanlı Devleti’ nin batıya açılan pencerelerinden biri ve toplumsal yeniliklerin beşiği 

olmuştur. Buradan mezun olan o dönemin Türk hekimleri batı uygarlığını tanıyan, 

bilgileri ve ülke sorunlarıyla ilgileriyle de örnek olan insanlardı. Bu nedenlerden ötürü, 

o dönemde, Ülkemizin kurtuluşuyla ilgili her hareketin içinde bir veya birkaç hekimin 

de var olması sürpriz değildi. Tıbbiye öğrencileri ve mezunları yenilikçi hareketlerin 

öncüsüydü.  

Böyle bir ortamda Askerî Tıbbiye öğrenimi gören Esat Işık, çalışmaları ve 

faaliyetleri ile çok yönlü bir şahıs olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir taraftan modern bir Göz Kliniği kurma ve yerleştirme çabalarını gösterirken 

diğer taraftan oftalmoskop üzerinde çalışmalar yapmış, ayrıca çeşitli hasta 

incelemelerini  de Fransızca makaleler olarak yayınlamıştır. 

Ülkemizin en büyük düşmanının cehalet olduğuna inanan Esat Işık, bunca 

uğraşısının arasında cehaletle savaşım adına, “Cehalet Seyyieleri” adıyla Servet-i Fünun 

gazetesinde seri yazılar yazmıştır. 

Ülkemizin işgâle uğraması nedeniyle siyasî hamlelerde bulunmuş, Ulusal 

Kurtuluş Mücadelemiz çerçevesinde yapılan birçok girişimin içinde yer almıştır. 

İttihatçı olduğunu gizli tutan, temkinli ve dikkatli davranan Esat Işık, mütareke 
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felâketinden sonra, artık açıkça politika yapmaya başlamıştır. İttihat ve Terakki Partisi’ 

nin kendini dağıtması üzerine ortaya çıkan politik boşluğu doldurmaya kalkışmıştır.  

Yoğun siyasal çalışmaları kendisinin hekimlik yönünün önüne çıkmış ve siyasî 

hayatımızda da önemli bir yer edinmesine yol açmıştır. Bu siyasî çalışmaları sonucunda 

çeşitli ıstıraplara maruz kalmış, İngilizler tarafından tutuklanmış, Malta adasına sürgüne 

gönderilmiştir. 

 Şiir yazan, musıkiye hevesli, evinde devrin ileri gelen musıkişinaslarına fasıllar 

verdiren bir sanatseverdir. Aynı zamanda, gençliğinde iyi yüzücüdür.  

Esat Işık Paşa derslerinde göz kliniğine ait bilimsel konuların dışında, ayrıca 

vatan ve millet sevgisine ilişkin telkinlerde bulunur, konuşmalarında da ahlâksal ve 

vatana sadakat için öğrencilerine nasihatler ederdi. 

Ülkemizdeki tıbbî gelişmelerde atılım sağlayan, yeni buluş, teknik veya alet 

geliştiren bilim adamlarımızın çabalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar 

sınırlıdır. Bunların genişletilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, Ülkemizde Oftalmoloji 

biliminin gelişmesine katkılarının araştırılması gerektiğini düşündüğümüz isimlerden 

biri Prof. Dr. Mehmet Esat Işık Paşa’dır. 

Güç bir dönemde yaşamış bulunan Dr. Esat Işık’ın hayatını, Türk tıbbına yaptığı 

katkıları incelemek, Tıp tarihimizde, kültür ve siyasî tarihimizdeki yerini 

değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. 
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2. GENEL BİLGİLER  

2.1 Dr. Esat Işık Paşa’nın Yetiştiği Dönem Ve Ortama Kısa Bir Bakış 

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına ve yerine millî 

bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına sebep olması 

bakımından, Türk tarihinde ayrı bir yeri bulunmaktadır.  

Esat Işık Paşa, hekimlik ve hocalık hizmetlerinin yanında, o günkü 

ortamın şartları çerçevesinde, siyasal çalışmaların da içinde yaşamıştır. 

Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında siyasî yönü hekimlik yönünün 

önüne geçmiştir. Bu nedenle, bu harbin patlak vermesine kadar yaşanan diğer 

savaşlar ve siyasal gelişmeler Dr. Esat Işık Paşa’yı etkilediği ve onun 

yaşadığı dönemi de kapsadığından, bu dönemin ana hatlarıyla gözden 

geçirilmesi uygun olacaktır.  

İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avrupa'nın bütün hızı ile Osmanlı 

Devletine karşı  başlattığı taarruzlar gittikçe şiddetini arttırmıştır. Avrupa'nın fikir 

hareketleri ile teknik ve teknoloji alanındaki ilerlemelerine yabancı kalan Osmanlı 

Devleti, bu taarruzlar neticesinde, birçok topraklarını kaybetmenin yanında ayrıca 

maddi ve manevi kayıplara da uğramıştır. 

Islahat ve Tanzimat hareketleriyle kurtuluş çareleri arandığı halde, yeterli 

olmayan bu gayretler, çeşitli engelleyici faktörler ve Avrupa'nın süratli gelişme ve 

ilerleyişi karşısında yenilik hareketleri arzu edildiği kadar verimli olamamış, Osmanlı 

ülkesinin paylaşılması, bölünmesi ve geri kalması önlenememiştir (1). 

Rusya'nın, Boğazlar'a hakim olmak ve Akdeniz'e inmek emellerinden çekinen 

İngiltere ve Fransa ile aynı ittifak içinde 1855-1856 Osmanlı-Rus seferine katılan 

devlet, Kırım Harbi'nden galip çıktıktan sonra, yirmibir senelik bir sulh devresi 

geçirmiştir. Bu süre zarfında Osmanlı Devleti, mali, sosyal ve idari güçlüklerle 

karşılaşmış ve uygulanan Tanzimat hareketi de arzu edilen neticeleri verememiştir (1). 

 

2.2 Bu dönemdeki önemli gelişmeler 

1854-1856’da Kırım Savaşı dolayısıyla İstanbul ve Osmanlı topraklarının 

Hıristiyan Avrupa devletlerinin ordularıyla dolması ve bir diğer Hıristiyan güce (Rusya) 
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karşı İslam’ın halifesi ve sultanı ile işbirliği yapmaları; Osmanlı Devleti’nin ve 

aydınlarının siyasal/ekonomik/kültürel yönlendirilişinin artarak Beyoğlu (Pera)- 

Galata’ya bağımlı hale gelmesi;  

1856 Islahat Fermanı ve Paris Antlaşması ile Tanzimat ilkelerinin pekiştirilmesi, 

hatta uygulama kontrolü ‘Düveli Mütehabbe = Dost Devletler’ e yetki tanınması, artık 

Avrupasız politika oluşturulamayacağının kanıtlanması.  

1858 de saltanat sırasının Sultan Aziz’den alınıp Sultan Murat’a verilmesi 

yolundaki ilk tartışmaların başlaması  

1867 de Yeni Osmanlılar hareketinin eyleme geçişi ve ilk kez yurt dışı 

muhalefetin doğuşu, kamuoyunun önem kazanması  

1870 te Fransa’nın Prusya karşısındaki yenilgisi sonucu Avrupa’daki denge 

altüst oldu. Artık statükoyu ve Osmanlı sınırlarını ve iç düzenini güvence altına alan 

Paris Antlaşmasının da geçerliliği kalmıyordu. Rusya, Karadeniz ve Boğazlar 

statüsünde istediği değişiklikleri kabul ettirdi. Birleşmiş Almanya bir süper güç olarak 

sahneye çıktı. Fransa ise ikinci plana itildi. İngiltere, Avrupa’nın iç işlerinden elini 

çekip bütün dikkatini Hindistan’ı korumaya ve Hindistan yollarını güvencede tutmaya 

yöneldi. 

1871 yılı sonunda, Ali Paşa’nın ölümüyle Saray-Bâbıâli ilişkilerinde 

Tanzimat’ın başından beri kökleşmiş uygulamanın değişmesiyle, ağırlığı Bâbıâli’de 

olan karar yetkisi saraya kaymaya başladı.  

1876 yılına girerken, Balkanlar’daki iç savaşın bir genel savaşa dönüşme 

aşamasına varma bunalımı; Tunus ve Mısır’dan sonra Osmanlı Devletinin de dış 

borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayarak iflasını ilan edişi; arkasından Sultan Aziz’in 

tahttan indirilişi ve kanlı ölümü izledi. Yine de, 1876 Temmuz’unda Sultan Murat’ın 

ruhi bunalımının şiddetlendiği ve taht değişikliğinin kaçınılmazlığı kesinleşinceye 

kadar, siyasal yaşamda en basit bir girişimine, açıklamasına rastlanmadı (1,2). 

Osmanlı Avrupa'sında ıslahat isteyen Avrupa büyük devletlerinin isteklerine 

karşı, meşrutiyet yolu ile yenileşme ve kalkınmayı hedef tutan Osmanlı Kanunu 

Esasisi, 23 Aralık 1876 tarihinde ilân edildi ise de, bu teşebbüs de büyük devletleri 

tatmin etmedi. Gelişmeler, devletin yalnız kalmasına sebep oldu ve Rusya'nın Osmanlı 

Devletine harp açmasına yol açtı (2,3). 
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Birinci Dünya Harbi öncesi dönemde, Avrupa'da kendini belli eden 

emperyalizm; İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve İtalya'da maddi ve 

manevi alanlarda da bu etkinliğini göstermiştir. Emperyalist düşünceye sahip 

olan bu ülkeler, devlet nüfuzunu arttırmak ve stratejik güven sağlamak 

amacından hareketle, Asya ve Afrika ülkelerine, Avrupa uygarlığının 

götürülmesini, kendileri için adeta bir görev telakki etmişlerdir. Daha doğrusu, 

asıl amaçlarını bu görünüm altında gizlemeye çalışmışlardır. Sömürgecilik 

şeklinde görünen bu yayılma, hemen hemen bütün Afrika'da, Avustralya’ 

da ve Asya'nın büyük bir bölümünde Avrupa devletlerinin siyasi egemenliklerini 

kurmalarını sağlamıştır (1,4). 

1871'den sonra Alman politikasının iki temel ilkesi, barışın korunması ve 

Fransa'nın yalnız bırakılmasıdır (1) . 

Fransa'nın, Almanya'ya karşı ittifak kurabileceği devletlerden ilki, 1866'da 

Prusya'dan ağır bir darbe yemiş olan Avusturya olabilirdi. Fakat bunu önceden gören ve 

Avusturya'nın kendisine lazım olacağını gayet iyi değerlendiren Bismarck, bu devlet ile 

yakın münasebetler içine girdi ve Avusturya da bu yakınlaşma gayretlerini cevapsız 

bırakmadı. Çünkü batıda Almanya, Güneyde İtalya'nın birer devlet olarak ortaya 

çıkması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun diplomatik faaliyetlerini Balkanlara 

yöneltmeye ve topraklarını da bu bölgede genişletmeye mecbur etti. Bu yeni genişleme 

siyasetinin iki temel hedefi, doğuda Ege, güneyde Adriyatik denizi oldu ve Avusturya 1870  

lerden itibaren bu iki denize çıkmaya çalıştı. Avusturya'nın bu yeni Balkan Politikası'nı 

şekillendirmeye çalıştığı sıralarda, Rusya da Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak 

ve Balkan Slavlarını kendi amaçları doğrultusunda birleştirmek için Panislavizm 

politikasına girişmiş bulunuyordu. Bu durum, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 

Rusya'yı Balkanlarda karşı karşıya getirdi. İkinci olarak da Avusturya'nın Adriyatik 

denizine çıkma gayreti, 1878'de bağımsızlığını elde eden Sırbistan ile benzer 

bir menfaat çatışması içine girmesine sebep oldu. Bu gelişmeler, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğunu Almanya'nın yanında yer almaya ve bir Pan-Cermen Bloku meydana 

getirmeye zorladı. Böylece Bismarck, Avusturya meselesini bu şekilde çözümledi (1,4). 

Bu durumda geriye İngiltere ile Rusya kalıyordu. Gerek Fransa, gerek İngiltere'nin 

bu sırada Osmanlı toprağı olan Mısır üzerinde gözü vardı ve çatışma halinde idiler. 

Ayrıca karşılıklı münasebetleri de iyi sayılmazdı. Bismarck, bu şartlar içinde bulunan 
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Fransa'nın, İngiltere ile birleşmesine ve Almanya'ya cephe almasına ihtimal vermiyordu 

(1). 

Bismarck, Rusya konusunda endişe duyuyor ve bir Fransız-Rus ittifakının 

Almanya için hiç de iyi neticeler vermeyeceğini düşünüyordu. Böyle bir ittifak, gelecekte 

vuku bulacak muhtemel bir harpte, Almanya'yı iki cepheli bir savaşa mecbur edecek ve 

Almanya'nın iki güçlü kuvvetin arasında sıkışmasına sebep olacaktı. Böyle bir 

birleşme ihtimali Bismarck için korkutucu olmuş ve buna Bismarck'ın kâbusu de-

nmiştir (1,4). 

1871 yılında, Fransa'yı Sedan Meydan Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratan 

Bismarck bu başarısını, 1871'den 189O'da Başbakanlıktan ayrıldığı tarihe kadar, yaptığı 

bir sıra antlaşma ile devam ettirdi ve kurduğu kombinezonlar ile Rusya ve Avusturya'yı 

Almanya'nın yanına almayı başararak Fransa'nın siyasi alanda da yalnız kalmasını 

sağladı (1). 

Osmanlı Devleti, 1699'dan itibaren bilhassa Rusya’ nın tehdidi altına girmeye 

başladı.  Buna XVIII. yüzyıldan itibaren Avusturya'nın tehdidi de eklendi. Osmanlı 

Devleti, XIX. yüzyıla kadar bu devletlerle mücadele etti ve bu mücadelede genellikle 

kendi gücüne güvendi. Güç ve kudretini giderek kaybeden ve zayıflayan devlet, 

varlığını korumak, dağılma ve yıkılmasını önlemek için bir denge politikası takip etmeye 

mecbur kaldı. Bu politika; 1791-1878'e kadar Rus tehlikesine karşı, İngiltere'ye 

dayanma, 1888-1918'e kadar da Rus-İngiliz tehlikesine karşı, Almanya'ya dayanma 

şeklinde oldu (1,4). 

Sedan Savaşı, Avrupa'da kuvvetler dengesini esaslı şekilde değiştirmekle 

kalmadı, savaşın Osmanlı Devleti için de önemli neticeleri oldu. Bu savaş sonunda 

Almanya tarafından desteklenen Rusya, Kırım Savaşı neticesinde imzalanan ve Rus Ka-

radeniz Donanmasının faaliyet ve etkinliğini büyük ölçüde sınırlayan Paris 

Antlaşması'nın ilgili maddelerinin kaldırılmasını istedi. Fransa'ya karşı Rusya'nın 

Almanya'nın yanında yer almasını isteyen Bismarck'ın gayretleri neticesinde 

gerçekleştirilen, 13 Mart 1871 tarihli Londra Antlaşmasında, Karadeniz'in tarafsızlığı 

ortadan kaldırıldı ve Rusya emeline ulaştı (1). 

Avrupa'da değişen kuvvetler dengesi, batılı devletlerin Rusya'ya karşı cephe 

almalarına imkân bırakmadığından, bu fırsatı iyi değerlendiren Rusya, Karadeniz'de 

elde ettiği üstünlüğe paralel olarak Balkanlarda da nüfuzunu arttırma çabasına girdi. 
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Bu gelişmeler ise, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin hazırlayıcısı oldu. 1877-1878 

harbinde İstanbul önlerine kadar gelmeye muvaffak olan Rusya, 3 Mart 1878'de 

Ayastefanos (Yeşilköy) Muahedesi ile Büyük Bulgaristan'ı kurmayı başardıysa da, 13 

Temmuz 1878'de toplanan Berlin Kongresi, Rusya'nın elde ettiği menfaatleri 

hafifleterek, Avrupa'da Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'un Osmanlı Devleti'nde 

kalmasını sağladı (1). 

Balkanlarda Rusya'nın yanında Avusturya'nın da gözü olması ve karşılıklı 

menfaat çatışmaları, iki devlet arasındaki münasebetlerin bozulmasına ve Üç 

İmparatorlar Birliğinin dağılmasına sebep oldu (2). Balkanlarda karışıklıklar devam etti: 

Sırbistan ve Karadağ Harpleri ile Bulgar isyanı, Rusya ile Avusturya'nın istila planlarını 

uygulamalarına fırsat verdi. 

Almanya, Berlin Kongresi'nden sonra da, Rusya ile imzaladığı üç yıllık iyi niyet 

antlaşması ile Rusya'nın Bulgaristan üzerindeki nüfuz ve himaye hakkını tanıdı ve 

aynı zamanda boğazları işgâl etmek zorunda kalması halinde Rusya'ya siyasi ve 

manevi destek sağlamak taahhüdünde bulundu. Yapılan antlaşma, 1890 yılına kadar 

yürürlükte kalacaktı (2). (Kendi millî gayelerinin tahakkukunu ön planda tutan ve II. 

Abdülhamid devrinden beri dost ve koruyucu rolü oynayan Almanya, 1911-1912 

Trablusgarp Harbi'nde, İtalya'ya ses çıkarmadı.) 

Bismarck' ın ayrılması ile dış politikanın sevk ve idaresi II. Wilhelm' in eline 

geçti. Lâkin II. Wilhelm, benimsediği dış politikayı da istediği gibi tatbik edemedi. Bir defa, 

1890 yılında süresi biten 1887 Alman-Rus antlaşmasını, Rusya'nın isteğine rağmen 

yenilemedi. Bu, Rusya'nın Almanya'dan koparak Fransa'ya dönmesine sebep oldu. 

İkinci olarak, Wilhelm' in İngiltere'yi Almanya'nın yanına çekmek için harcadığı 

çabalar da hiçbir netice vermedi. Üçüncü olarak, II. Wilhelm, gayet aktif bir sömürgecilik 

politikası takip ederek, Almanya'nın hemen bütün dünyaya yayılmasına ve diğer 

devletlerle çatışmalar içine girmesine sebep oldu. Kısacası, Alman dış politikası radikal 

bir değişim geçirdi ve bunun sonunda da Üçlü İtilaf dediğimiz İngiltere, Fransa ve 

Rusya bloku Üçlü İttifak karşısında bir denge unsuru olarak ortaya çıktı (2). 

Üçlü İtilaf üç antlaşma ile gerçekleşti. Bunlar; 1894 Fransız-Rus ittifakı, 1904 

İngiliz-Fransız sömürge antlaşması ve 1907 İngiliz-Rus sömürge antlaşmasıdır (2). 

1904'lü yıllardan itibaren artık Avrupa, Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletleri 

olarak iki bloka bölünmüş bulunuyordu. Bu bloklaşma, Birinci Dünya Harbi'nin 
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çıkmasında en büyük etkenlerden birini teşkil edecektir. Çünkü, 1904 yılında İngiliz-

Fransız antlaşmasının imzalanmasından itibaren bloklar tam bir çatışma içine girdiler 

ve çatışmalar Birinci Dünya Harbi'nin patlak vermesi ile sonuçlandı (2). 

   

2.3 Çatışmaların ana noktaları  

Çatışmaların ana noktaları şu şekilde özetlenebilir: 

Fransa, 1904 İngiliz-Fransız antlaşması ile dünyanın en büyük deniz gücüne 

sahip İngiltere'yi yanına almayı başardı. Bu durumda, karada güçlü Fransa ve Rusya 

ile denizde güçlü İngiltere, Almanya'nın karşısında yer aldılar. Bu birleşmeden 

korkan II. Wilhelm, İngiliz-Fransız münasebetlerini bozmaya gayret gösterdi ise de, 

buna muvaffak olamadı ve İngiliz-Fransız yakınlaşması giderek daha da güç kazandı 

(1,2). 

Ayrıca, Almanya ve Avusturya'nın karşılarında yer alan bu güçlü bloktan daha 

üstün duruma geçmek için silahlanmaya yönelmeleri, üçlü itilaf devletlerini de aynı 

şekilde bu yarışın içine soktu. Bu yarış neticede her iki tarafı da üstünlük kompleksine 

sürükledi ve en küçük meselelerde dahi blokların karşı karşıya gelmeleri neticesini 

doğurdu. 1914 yazı geldiğinde iki blok arasındaki gerginlik artık doruk noktasına 

ulaşmıştı. Bu atmosfer içerisinde 28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan 

veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi gibi basit bir suikast olayı, Birinci 

Dünya Harbi'nin patlamasına yetti (1,2). 

Blokların çatışması olayında göze çarpan bir diğer nokta da, Balkanlar'da 

Avusturya ile Rusya arasındaki çıkar çatışması olmuştur. 

Balkan Harbi neticesinde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da topraklarının 

paylaşılmasını tamamlayan Avrupa devletleri, Birinci Dünya Harbi başladığı zaman, 

Anadolu'nun paylaşılması işini de ana çizgileri bakımından tamamlamış 

bulunuyorlardı. Bu antlaşmaların çoğunu Osmanlı Hükümeti de öğrenmişti. İşin 

ilginç tarafı, Osmanlı Devleti çökerse veya çöktürülürse büyük devletlerin alacağı payı 

tespit etmiş ve paylarını diğerlerine önceden tanıttırmış olmalarıydı. Bu durum 

tarihte ilk defa vaki oluyordu (3) . 

Ordu, askeri donatımını ve moral gücünü Balkan Harbi'nde büyük ölçüde 

kaybetmiş, siyasete karışmış, piyade ve topçu cephanesinin dışında her türlü 

ihtiyacını dışardan karşılamak durumunda bırakılmış, ağır toplardan, muhabere alet ve 
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cihazlarından ve diğer önemli ihtiyaçlarını temin etmekten mahrum hale gelmiştir. 

Donanma ise, kara ordusundan da zayıf duruma düşmüş, iki eski Alman savaş gemisi 

olan "Wilhelm" ve "Weissenburg"dan başka önemli harp gemisi kalmamış, denizaltısı 

ise hiç yoktur. Hava Kuvveti, yeni yeni kurulmaya çalışılmaktadır (1). 

Ülkenin demiryolları ve diğer ulaştırma imkânları yetersiz ve mevcut 

imkânların da muhtemel harekât alanlarına götürülmesi haftalar ve aylar 

almaktadır. 

Teokrat devlet yönetimi yerine demokrat devlet yönetiminin işlerlik 

kazandırılmaya çalışıldığı ülkede, artık Sultan değil, partiler yönetimde söz sahibi 

olmaya başlamışlardır. Bunlara paralel olarak, gelişen dünya siyasi durumu 

karşısında İtilaf veya İttifak devletleri safında yer alınması konusunda fikir ayrılıkları 

ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemde, Osmanlı Donanması'nın ıslahı bir İngiliz Amiraline, Jandarma 

birliklerinin ıslahat görevi bir Fransız Generaline ve kara birliklerinin nizam ve ıslahı da 

Alman Askeri Heyetine terk edilmiştir (1). 

 

2.4 Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Payları 

Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki payları özetle şöyleydi: 

Rus payı, iki kısımdan teşekkül ediyordu. Birincisi, Trabzon-Van Gölü 

çizgisinin doğu ve kuzeyinde kalan bölge ile eski Musul vilayetinin sınırlarına kadar 

uzanan kesim idi. İkincisi, Sivas, Diyarbakır, Ergani-Maden ve dolaylarıydı, 

Fransız Payı, Karadeniz kıyıları ile Ereğli-Bolu-Sivas-Diyarbakır-

Trabzon arasında kalan bölge ile Fransız şirketlerinin elinde bulunan Marmara 

ve Ege Denizi ile İzmir-Afyon-Bursa çizgisi arasında kalan bölgelerdi. Ayrıca, Suriye 

ve Lübnan da, Fransız payına düşen nüfuz alanlarını teşkil ediyordu (1). 

İngiliz Payı da, iki kısma ayrılmaktaydı. Bunların birisi, Osmanlı Devleti'nin 

Türk, diğeri Arabistan kısmındadır. Türk kısmında olanı, İzmir-Aydın demiryolu 

boyunca uzanmaktadır. Arabistan kısmındaki İngiliz bölgesi ise, hemen bütün Arap 

Yarımadası'nı içine almaktadır (1). 

Alman Payı, genel olarak İstanbul bölgesi dışarıda kalmak üzere Anadolu ve 

Bağdat demiryollarının iki tarafıdır, 
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İtalya'ya ise, Muğla'dan güneye inen çizginin aşağısında kalan kesimler ile 

Antalya civarı bırakılmıştı (1). 

Bütün bu paylaşmalara rağmen, büyük devletler Osmanlı Devleti'nin 

kendilerine yapacakları ittifak teklifleri karşısında, herşeyden habersiz gibi 

davranabileceklerdi. Halbuki 1914 yılı başında Osmanlı Devleti'ne Almanya'nın 20, 

Fransa'nın 30 yıl ömür tanıdıkları belgelerle sabitti (1,3). 

1913 yılında İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya hükümetleri 

Anadolu'nun fiili ve kesin biçimde paylaşılmasına karşıdırlar. Bununla birlikte, 

Osmanlı Devleti'nin artık kendini toparlayamayacağına inandıkları için, bu işin 

er geç gerçekleşeceğini de düşünmektedirler. Ancak bunu, elden geldiği kadar 

geciktirmeyi kendi menfaatleri yönünden uygun bulmaktadırlar (1,3). 

İngiltere ve Fransa'yı paylaşma işine atılmaktan alıkoyan başlıca düşünce, 

Rusya'yı İstanbul ve Boğazları almaktan alıkoymak imkansızlığı ile paylaşmada 

Almanya'nın da mutlaka bir pay alacağı ve Akdeniz'de üsler elde ederek Hint ve Çin 

yollarını tehdit edeceği endişesidir (3). 

Almanya’nın Osmanlı Ülkesinin parçalanmasını arzu etmesinin nedeni, 

Anadolu ve Bağdat demiryollarının geçtikleri yerlerde, Rusya'nın   Doğu   

Anadolu'da,   Fransa'nın   Suriye'de   ve İngiltere'nin Güney Irak ve türlü Arap 

illerinde yapmış oldukları gibi, kaleyi içeriden fethedecek derecede para, 

propaganda, okul, hastane ve bunlara benzer vasıtalara henüz sahip 

olamamış ve taraftar da kazanamamış durumda bulunmasıdır (3). 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Almanya, Anadolu'nun 

paylaşılması  işinde, İngiltere ve Fransa kadar çekingendir ve paylaşmayı 

geciktirmek için şiddetli bir tavır takınma izlenimi vermektedir. 

Rusya da, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi düşünmekte ve Osmanlı 

Devleti'nin dağılmasını, kesin ve fiili olarak paylaşılmasını, gelişen siyasi durum 

ortamında menfaatleri açısından uygun bulmamaktadır. Rusya'nın, Boğazlar 

meselesinin çözümünü ileride daha uygun bir zamana bırakarak, Doğu 

Anadolu'da üstün bir durum sağlamaya çalıştığı bu dönemde, Osmanlı'ya karşı 

tutumunda hâsıl olan önemli bir değişikliğe de işaret etmek gerekir. Balkanlıların 

galebesi üzerine, Osmanlı ülkesi Almanya'dan ve Avusturya'dan tamamıyla ayrılmış 

bulunmaktadır. 
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Sonuç itibariyle büyük devletler bu safhada, Osmanlı Devleti' nin paylaşılmasını 

ulusal çıkarları açısından uygun bulmuyorlardı. Paylaşma yerine, her ülkenin kendi 

nüfuz bölgelerinde menfaatlerini devam ettirmelerini daha faydalı görüyorlardı. 

Beklenmedik gelişmeler karşısında da hazırlıklı olmak için, her devletin ilgi alanının açık 

olarak belirtilmesinin, yine menfaatleri açısından faydalı olacağı fikrinde birleşiyorlardı. 

Çünkü, bu paylaşma aralarında çatışmaya lüzum bırakmayacaktı (1-3). 

 

2.5 Osmanlı Devleti'nin İttifak Teşebbüsleri 

Osmanlı Devleti gerileme devrinde ve özellikle Balkan Harbi'nden sonra, çok 

yalnız kaldı. Büyük devletlerce bir kuvvet sayılmamakta, adeta yük telâkki 

edilmekteydi. Bu sebeple, büyük devletlerin Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak 

istememeleri tabii idi. Çünkü, her devletin ittifak yapacağı devletten beklediği, kendisi 

güç bir durumda kalınca ondan yardım görmektir. Bunun için de, o devletin genel 

olarak iç ve ekonomik durumu az çok güvenli olmalıdır. Böyle olmazsa, ittifak edenler 

güçlerini zayıf ve istikrarsız olanı korumak ve ayakta tutmaya sarfetmek durumunda 

kalabilirler. Osmanlı Devleti, ittifakı gerektiren faktörler bakımından, devletlerin 

kendisine olan güvenini kaybetmiş olmanın dezavantajları içerisinde, taraftar devletler 

arayışına girişti (3). 

Türkiye’yi savaşa iten asıl neden, Rus korkusu olmuştu. Çünkü, Rusya, 

Japonya’da yenildikten sonra yine Yakındoğuya dönmüş, Türkiye üzerindeki emellerini 

gerçekleştirmeye koyulmuştu. Makedonya’yı karıştırmıştı. Balkan devletlerini 

Türkiye’ye saldırtmıştı. Ermenileri kışkırtmıştı.  

Rusya, Alman direnişiyle karşılaşmamış olsaydı daha 1912 yılında Türkiye’yi 

parçalayacaktı. İngiltere, Türkiye tarafından sipariş edilen “Osmaniye” ve “Reşadiye” 

zırhlılarına el koymakla, Türklerin kaygılarını daha da arttırmıştı. Bu koşullar altında 

Türkiye, Alman İttifakına sarılmak zorunda kalmıştı. Türkiye yine de tarafsız 

kalabilmek için çaba harcadı. İngiltere’ye, Fransa’ya ve Rusya’ya baş vurdu. Bir 

anlaşma yapmak istedi. Tarafsız kalmasına karşılık olarak, Türkiye’nin toprak 

bütünlüğünün ayrı ayrı garanti edilmesini ve kapitülasyonların kaldırılmasını şart koştu. 

İtilaf devletleri buna yanaşmadılar (2-4).  

1909 da patlak veren geçici ayaklanma bastırıldı. 1912 de yürürlüğe giren 

“Vilayetler Kanunu” vilayetlerin düzenini temelden değiştirdi. 3.000 kadar görevli açığa 
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çıkarıldı. 1.000 kadar subayın rütbeleri düşürüldü. Saray’ın kadrosu 300’e, yıllık bütçesi 

25.000 liraya indirildi. Bu operasyon sonucu yönetim, daha yetenekli ve dürüst ellere 

geçti. Eski düzenin modern anlamda bir bütçesi yoktu. Harcamaları ölçüsüz ve 

sınırsızdı. Yeni düzen düzgün bir bütçe yaptı. Ama kapitülasyonlar, mali reform 

yapılmasını engelliyor, vergi toplanmasını sınırlandırıyordu. Adalet teşkilatı çağdaş 

temele oturtuldu. Bütçe düzeldi. Reform hareketi savaş içinde bile duraksamadı. 

Üniversitenin ıslahına çalışıldı. Yurt dışına çok sayıda öğrenci yollandı (2,4,5).  

1909 başlarından 1911 sonbaharına kadar Almanya'ya dayanmak ve ona göre 

bir siyaset izlemek Osmanlı Devleti'nce bazı bakımlardan en doğru yol olarak kabul edildi 

(1). 

Günlük giderlerini bile dış borçlardan sağlayan Osmanlı Devleti ise, bu 

yüzden Fransa'ya yaklaşmaya muhtaçtı. Bu devlete yapılan ittifak teklifi, borç para 

alma ve Fransız dostluğunun Osmanlı Devletini, İngiltere ve Rusya'ya karşı da 

koruyabileceği ümidi ile yapıldı (3). 

Rusya ile olan uzun tarihi münasebetlerimizde, Rusya'nın Osmanlı 

Devleti'ne karşı izlediği siyasetin daima iki yüzlü olduğu görülür. Birincisi, millî 

siyaset, diğeri dostça siyasettir. Rusya millî siyasetiyle, Osmanlı Devleti'nin 

parçalanmasını ve topraklarının kendisine katılmasını, dostça siyaseti ile de, zayıf ve 

zararsız bir Türkiye'nin Rusya için kuvvetli bir komşudan daha iyi olacağı 

düşüncesinden hareket ederek, diğer devletlerle taksimini değil, olduğu gibi 

kalmasını esas kabul eder. Fakat, bunun da temel şartı, zayıf ve Rusya'nın 

gündeminde olan bir Türkiye'dir (1-3). 

Tarihi emellerinden büyük bir kısmını Osmanlı Devleti'nin zararına 

tahakkuk ettirmiş olmasına, belki de bütün Anadolu'nun ele geçirilmesi 

Rusya'nın hülyasını teşkil etmesine rağmen, Birinci Dünya Harbi'nin ilk aylarında 

veya günlerinde bu devlet ile de ittifak teşebbüsünde bulunulduğunu 

görmekteyiz. Nitekim, Talât Paşa Sazonov'a, Enver Paşa General Leontiev'e Rusya 

ile ittifak teklifinde bulunmuşlardır (3). 

İngiltere'ye iki defa ittifak teşebbüsünde bulunuldu, ilki Osmanlı-İtalyan 

Harbi ve Ruslar'ın Boğazlardan harp gemilerini geçirmek istemeleri üzerine 

yapıldı. İkincisine ise Ruslar'ın Doğu Anadolu'da Ermeniler'i bahane ederek bazı 

haklar elde etmek için baskılarını arttırmaları üzerine teşebbüs edildi. Ne var ki 
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Osmanlı Devletinin her iki başvurusu da, ittifaktan çok bir koruyucu aramak 

gayesine yönelikti. 

Tekliflerden biri 21 Ekim 191l'de resmi hiç bir sıfatı olmayan eski Maliye 

Bakanı Cavid Bey tarafından, bir mektupla Bahriye Nâzırı Churchill'e yapıldı. Bu 

mektuba Churchill'in cevabı: "Şimdilik yeni siyasi bağlar altına giremeyiz" 

şeklinde olmuştur (3). 

Bulgaristan ile ittifak teşebbüsüne, 29 Eylül 1913 de, Osmanlı-Bulgar Barış 

Antlaşmasının müzakereleri sırasında başlanmış ve bu teşebbüsler Birinci Dünya 

Harbi' nin çıkışına kadar devam etmiştir. Ne var ki, Bulgarlar ittifak antlaşmasını Birinci 

Dünya Harbi içinde dahi imzalamadılar ve devamlı olarak Osmanlı Devleti' nden 

toprak koparmak fikrini muhafaza ettiler. Bunda, Rusya'nın ve Romanya'nın da durum 

ve tutumlarının önemli etkisi olmuştur denilebilir (3). 

İttihat ve Terâkki Hükümeti, Yunanistan'ı millî düşman sayarak ikinci bir harbi 

daha göze almasına rağmen, bu devlet ile de bir ittifak denemesinde bulundu. 1914 

Nisan ayında Almanya'nın Yunanistan ile ittifak yapma yolunda bir teklifi vaki oldu. 

Almanya, adalar üzerindeki hakimiyetimizi Yunanlıların kabul etmeleri şartı ile 

Yunanistan'la savunmaya dayanan bir ittifak hakkında, Osmanlı Devleti' nin reyini 

sordu. Büyük devletlerle bu konuda müzakereler yapılırken, Almanya'nın aracılığı ile 

Yunanistan'la yapılacak böyle bir ittifak, Cavit Bey'e göre hem uygun değildi, hem de 

Balkanlar'da saldırıya uğrayacak olan Yunanistan ile söze dayanan bir taviz 

karşılığında yapılmış olacaktı. Müzakereler bir müddet devam ettikten sonra Sait 

Halim Paşa ile Venizelos'un Brüksel'de bir araya gelerek buna bir şekil vermeleri 

kararlaştırıldı. Fakat Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla bu teşebbüs sonuçsuz 

kaldı (3). 

Fransa ile tarihi bir dostluğu bulunan Osmanlı Devleti, bu devletle Cavit Bey 

vasıtasıyla ittifak teşebbüsünde bulundu. Bu teşebbüsler neticesinde de devlet ağır 

fedakârlıklara katlandı. 1914 Temmuz'unda Fransız donanmasının manevralarına 

katılmaya davet edilen Cemal Paşa tarafından da, Fransız yetkililerine ittifak teklifinde 

bulunuldu. Ne var ki; Cezayir, Tunus, Madagaskar ve Fas örneklerinden sonra, Suriye'yi 

de kendine ilhak etmeyi düşünen Fransa, Osmanlı Devleti'nin bekasını değil kendi 

menfaatlerini ön planda tuttuğundan, yapılan ittifak teşebbüsleri sonuçsuz kaldı (1). 
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Osmanlı devlet adamlarının ulu orta, şuna buna ittifak teklifinde bulunmaları ve 

bu tekliflerin de fayda ve mahzurlarını derinliğine ve ciddi olarak önceden 

düşünmemeleri, dikkate değer bir durumdur. İngiltere'ye yapılan iki teklif bu 

kabilden olduğu gibi Livadya'da Talât Paşa'nın Sazonov'a teklifi de böyledir. Genellikle 

ciddi olmayan bu yoldaki hareketler, neticede, Osmanlı Devleti'ni Alman ittifakı ile 

kapana düşürecek ve devleti tamamıyla yok olmaya kadar götürecektir (3). 

Yapılan ittifak teşebbüslerinden bir netice alınamaması, gelişen siyasi olaylar 

ve Avusturya-Sırbistan anlaşmazlığı, Osmanlı devlet adamlarının giderek Almanya'ya 

yakınlaşmasına sebep olmuştur (6) . 

Aralık 1913'de Harbiye Nâzırı olan Enver Paşa hükümette de görev alarak 

durumunu gittikçe güçlendirmiş ve her konuda tek söz sahibi olan otorite durumuna 

gelmiştir. Enver Paşa'nın bu olağanüstü durumu, Türk-Alman Askeri îttifakı'nın 3-4 

kişinin dışında kabine üyelerinden kimsenin haberi olmadan imzalanmasına, 

seferberliğin maliye nâzırına haber verilmeden ilanına, nihayet kabinede 

görüşülmeden hükümette karar altına alınmadan bir oldu-bitti ile devletin harbe 

girmesine sebep olmuştur (1). 

1913 yılında gelen Liman von Sanders ile onun başkanlığındaki askeri 

heyetin geliş gayesi ise, Almanya'nın bu tarihe kadar elde ettiği ekonomik menfaatleri 

korumak, geleceğe yönelik Alman millî menfaatlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak 

müesseseleri kurmak ve bunları güçlendirmek, bunların kısa sürede başarılabilmesi ve 

emniyet altına alınabilmesi için de, askeri müessese ve otoritelerden azami ölçüde 

istifade yoluna gitmek şeklinde ifade edilebilir. 

Harbin devamı sırasında da Enver Paşa, bütün siyasi ve askeri kararları ya tek 

başına, ya da Dahiliye Nazırı Talât ve Mebuslar Meclisi Başkanı Halil Bey ile görüşerek 

almıştır. Sadrazam Said Halim Paşa bile birçok kararı sonradan öğrenmiştir. 

Hatta Sadrazam, Osmanlı Devleti'nin harbe girişine sebep olan Karadeniz 

Olayı'ndan haberi olmadığını söylemiştir (1,3,7). 

Uygulamada ortaya çıkan ve başarısızlığa sebep teşkil eden nedenlerden biri de, 

Liman von Sanders başkanlığındaki askeri heyetin dışında daha 8 Alman makamının 

Türkiye ' de görev yapması ve bunların her birinin koordinesiz olarak ve ayrı birimler 

halinde faaliyetlerini sürdürmeleridir. Bu uygulama, aynı konuda farklı değerlendirme ve 

raporların yetkili mercilere gönderilmesi sonucunu doğurmuş ve mühim kararların 
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alınmasında hep tereddütler ortaya çıkarmıştır. Bundan zarar gören ise Türk cepheleri 

ve Türk kıtaları olmuştur. Bu aksaklık, Yıldırım Orduları Grubunun teşkiline kadar 

devam  etmiştir. Yıldırımın kurulmasıyla birlikte, hem Türkiye' deki Alman birlikleri hem 

de Türk Birliklerinin yönetimi Alman generallerinin emir-komutasına teslim edilmiştir. 

Özellikle Türk birliklerinin yönetiminin Alman generallerine ve Alman subaylarından 

teşekkül eden karargahlara terkedilmesi, kıtalar ile komuta kademesi arasında 

anlaşmazlıkların çıkmasına sebep olmuş ve Alman subaylarının Türkçe bilmemeleri 

de bu anlaşmazlıkların artmasında önemli bir rol oynamıştır (1-3). 

Türk-Alman İttifakı' nın önemli halkalarından biri de, muharebelerin cereyan 

ettiği sahaların bir cephe sayılması ve Alman İmparatorunun bütün Müttefik 

Ordularının Başkomutanı olması hususudur. Bu uygulama ile Enver Paşa, Osmanlı 

Devleti ' nin geleceğinin Almanya' nın Avrupa' da kazanacağı zafere bağlı olduğuna 

inanmıştır. Buna karşılık Alman Başkomutanlığı, Osmanlı Devletinin imkân ve kabiliyet-

lerini hiç dikkate almamış ve Türk birliklerinin daima kendi stratejik hedefleri 

doğrultusunda kullanılmas ını  düşünmüştür. 

Türk-Alman yardımlaşmasında ortaya çıkan bir diğer mesele de, eğitimci olarak 

gelen subayların Türk askerinin gerçek değerini, kabiliyetlerini ve toplumun değer 

yargılarını bilmemeleri ve kendilerini çok farklı yapıda insanlar olarak 

görmeleridir. Bu yaklaşım tarzı, genellikle tepkilere yol açmış ve arzu edilen neticelerin 

elde edilmesini engellemiştir. 

Başlangıçtan itibaren ve bir plana dayanmayan istekler neticesinde gelmeye 

başlayan silah ve malzemelerin ikmali kadar, bunları kullanacakların eğitimi de aynı 

şekilde önemli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (1,2). 

Gerek Almanya, gerekse Osmanlı Devleti, harbe başlarken, Rusya ile İngiliz 

İmparatorluğu içindeki Müslümanları ayaklandırmanın bu iki devlete büyük meseleler 

çıkaracağını ümit etmişlerdi. Osmanlı Padişahı'nın Halifelik sıfatının bu konuda önemli 

rol oynayacağı hesap edilmişti. Bu düşünceden hareketle, Şeyhülislâm 23 Kasım 1914'te 

"Cihad-ı Mukaddes" ilân ederek, Kırım, Türkistan, Hindistan, Afganistan ve Afrika 

Müslümanlarını Hıristiyan milletler olan İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı savaşa 

davet etti. Fakat bundan istenen ve beklenen neticeler elde edilemedi ve hatta aleyhte 

bir gelişme gösterdi (1,2,5,8). 
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Doğu Anadolu ve Kafkasya üzerinden Rusya'ya bir darbe vurmak, Süveyş 

Kanalı ve  Mısır'a yapılacak hareketle İngiltere'nin ana İmparatorluk yollarını kesmek, 

güçlü İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı da Çanakkale'yi korumak gayelerine 

yönelik Osmanlı Devleti-Almanya müşterek planlarına karşı; İngiltere de Osmanlı 

Devleti'ni hassas noktalarından vurmak için ilk önce güney Irak'da ve müteakiben 

de Çanakkale'de iki cephe açmıştır. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti, daha harbin 

başında dört cephede harbetmek zorunda bırakılmıştır (2,8). 

1917 yılı ilkbaharından itibaren Rusya'daki Bolşevik ihtilâli Rusya'yı fiilen savaş 

dışı bırakırken, ortaya çıkan boşluğu Birleşik Amerika doldurmuştur. Birleşik 

Amerika'nın I. Dünya Harbi'ne katılması, Almanya'nın 1915 yılından itibaren başlattığı 

denizaltı savaşının bir neticesidir. 1917 yılı başından itibaren Almanya'nın denizaltı 

savaşına yeni bir hız vermesi ve 7 Şubat 1917'de, rastlanacak harp ve ticaret gemilerinin 

haber verilmeksizin batırılacağını ilan etmesi ve bu kararını uygulama alanına koyması 

neticesinde Amerika, 2 Nisan 1917'de Almanya'ya harp ilan etmiştir (1,2). 

1917 sonbaharında Türk ordusunun durumu cidden feci durumdadır ve içinde 

bulunulan şartların devamı halinde harbin devam ettirilmesi çok zorlaşmıştır. 17 Mart 

1917 tarihli raporda, "Harbin başladığı tarihlerde yaklaşık 3 milyonu bulan asker sayısı, 

şimdi 1.200.000 kadardır. Dolayısıyla, 1,5 milyon askerin ne olduğu bilinmemektedir. 

Bunlardan 500.000 askerin cepheden kaçanlar olabileceği sanılmaktadır.”  denmektedir. 

1917 yılının sonlarında, ülkenin bütün güçlerinin kritik bir vaziyet aldığı ve mevcut 

imkânların askeri ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu, bariz bir şekilde kendini belli 

etmeye başlamıştı (1). 

 

2.6 Birinci Dünya Savaşının Kaybedilmesinden Sonra Genel Durum 

Nihayet gerek Almanya’ nın gerek diğer müttefiklerin kaybettikleri muharebeler 

sonucunda 1. Dünya Harbi, İtilaf Devletlerinin galibiyeti ile son bulur. 

Mondros Mütarekesinin imzalandığı günlerde İngilizler Osmanlı devlet 

adamlarına “centilmence” davrandılarsa da daha sonra gerçek niyetlerini ve gerçek 

yüzlerini ortaya koymuşlardır. Mondros mütarekesinden kısa bir süre sonra İstanbul da 

işgâl edildi. Artık, değil bir Osmanlı hükümeti, Osmanlıların yaşam hakkı bile 

kalmamıştı. Mustafa Kemal’in ifadesiyle “Şayan-ı hayrettir. Artık adî bir mendil gibi 
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ayak altında çiğnenen bu muhitte hâlâ bir saltanat, bir hükûmet, bir varlık farzedenler 

vardı.” (9). 

İstanbul sokakları İtilaf devletlerinin askerleri ile doldu. “Boğaziçi, toplarını  

sağa sola çeviren düşman zırhlılarından lacivert suları görünemeyecek kadar örtülü idi.” 

Birçok vatandaş yalnızca ekmek ve erzak almak için evlerinden çıkabiliyor, onlar da 

hatıra ve hayale gelmeyen türlü hakaretlere uğramamak için, duvar diplerinden 

büzülerek ve eğilerek geçiyordu. Bütün ihtiyatlara rağmen bin türlü feci saldırı sahneleri 

eksik değildi. Koskoca İstanbul ve koskoca İstanbul’un  yüzbinlerce halkı, sesleri 

kısılmış bir haldeydi (9-12). 

Mütarekenin ilk aylarında İngilizlerin dikkati öncelikle Türk cephe 

komutanlarına dönüktür. Mondros Mütarekesinin kaypak maddeleri, Türkiye’yi 

parçalama anlamındaki bir uygulamaya oldukça elverişlidir. Mondros Mütarekesi, Irak’ 

taki Türk garnizonlarının en yakın Müttefik kumandanına teslimini öngörmektedir. 

İngiliz Dışişleri Bakanı Mr. Balfour, 9 Kasım 1918’ de bunu Amiral Calthorpe’a  

bildirir: “Farkında olduğunuz gibi, Irak, Suriye ve Arabistan’da işgâl ettiğimiz 

toprakların Osmanlı egemenliğine veya yönetimine dönmeyeceği, siyasetimizin 

değişmez parçasıdır.” der (10). 

Irak’ taki Altıncı Ordu komutanı Ali İhsan Paşa (Sabis) bu “değişmez” İngiliz 

siyasetini sezer. Bunu engellemek için çabalar. Orduyu düşmana teslim etmez. “Bu, 

yenilmemiş bir ordudur. Mütareke anlaşması deyimiyle ‘garnizon’ değildir; teslimi söz 

konusu olamaz.” diye düşünür. Musul şehrini ve vilayetini boşaltmayı da önce reddeder 

(10).  Ali İhsan Paşa,10 Kasımda Musul şehrini boşaltmak zorunda kalır, Nusaybin’e 

çekilir. Ali İhsan Paşa, 1919 yılının ilk aylarında da İngilizleri uğraştıracak ve “savaş 

suçlusu” olarak damgalanacaktır. Bunu diğer komutanların tutuklanmaları izleyecektir. 

İngilizler, 11 Kasım 1918 günü “ üç sancak” ın, yani Kars, Ardahan ve 

Batum’un da hemen boşaltılmasını isterler. Osmanlı ordusu terhis edilmiştir. Bu sırada, 

Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Mustafa Kemal İngilizlerin davranışlarına daha 

fazla tahammül edememekte ve aşağıdaki telgrafı Genelkurmay Başkanlığına 

çekmektedir (9): 

6/11/1918 

No.579: Tehir eden idam olunur 

………… 
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İngilizlerin iğfalkâr muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden ziyade muhık  

(haklı) gösterecek ve buna mukabil cemile (hoşa gidecek hareket) ibrazını mutazammın 

(içine alacak) olacak evamiri (emirler) hüsn-ü tatbike yaratılışım müsait olmadığından 

ve halbuki Başkumandanlık Erkanı Harbiye Riyaseti Celilesinin içtihadına tatbiki 

harekât etmediğim takdirde birçok ithamat altında kalmaklığım tabiî bulunduğundan 

kumandayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın süratle emir ve 

tebliğini hassaten istirham ederim. 

Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı M. Kemal 

 

9. Ordu müfettişliğine atanan M. Kemal, 16 Mayıs 1919 da Erkânıharbiye-i 

Umumiye Reisliğine (Genelkurmay Başkanlığı) veda ziyareti esnasında Fevzi Paşa’ya 

(Çakmak) sorar: 

- Paşam, vaziyeti nasıl mütalaa ediyorsunuz? Fevzi Paşa gök gürler gibi 

bağırarak: 

- Anlamıyorum ki efendim…(Sağ elinin şehadet parmağı ile haritada İstanbul 

noktasını göstererek) Buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi 

veriyoruz, bu ne akıldır? 

Cevat Paşa (Harbiye Nazırı) da “Öyle oluyor” der gibi bakar. (9)  

 

2.7  Bu Dönemde Tıp Fakültesindeki Eğitimin Durumu ve Oftalmoloji Dersleri 

 

Esat Paşa’nın hayatına yaklaşık olarak denk gelen XIX.-XX. yüzyılda ülkemizde 

oftalmolojinin gelişimiyle ilgili kısa tarihçeye göz atalım: 

Osmanlı İmparatorluğunda modern anlamda tıp okulu Tıphane ve Cerrahhane 

adıyla 1827 de II. Mahmut zamanında açılmıştır (13). 1839 da bu kurumlar, Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahane adı altında birleştirilerek yeniden kurulmuşlardır (13,14). Önceleri 

“Göz Hastalıkları”  bağımsız bir ders olarak okutulmuyordu. üçüncü sınıfta talebelere 

göz hastalıkları derslerinin verildiğini görüyoruz, o zamanlar göz hastalıkları dersi iç 

hastalıkları ve cerrahi hastalıkları ile birlikte okutulan üç dersten biri olmaktadır. 

Üçüncü sınıfta teorik ders gören talebe dördüncü sınıfta göz hastalıkları konusunda 

pratik yapmaktadır. Bu okulda ilk göz hastalıkları derslerinin Avusturyalı hekim ve 

okulun “Muallim-i evvel”i Prof. Dr. Bernard tarafından verilmektedir, fakültede 
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yataklı göz hastalıkları bölümü yoktur, hastalar ücretsiz olarak Dr. Bernard’ın 

yönetimindeki göz hastalıkları polikliniğinde muayene ve tedavi edilmektedirler. Dr. 

Bernard’ın yaptığı göz operasyonları arasında katarakt, şaşılık, suni pupilla yapımı, 

hipopiyon dolayısıyla parasentez bulunuyordu. Bernard’dan sonra aynı vazifeyi gene 

Avusturyalı hekim Prof. Spitzer’in devraldığını görüyoruz (14). 

Dr. Bernard’ın 1844 de ölümünden sonra okulda oftalmolojiyle ilgili faaliyetleri 

cerrahi hocası Konstantin Karateodori sürdürmüştür. 1853 de son sınıflara “Emraz-ı 

Ayniyye” (Göz Hastalıkları) dersi konmuş ve ilk dersler Dr. Bernard, sonraları Naum 

Efendi tarafından verilmiştir (14).  

1867 de Kadırga’da sivil bir tıp mektebi Tıbbiye-i Mülkiye adıyla açılmış 

bulunuyordu. Bu müessesenin ilk göz derslerini Behçet Bey adında bir doktor binbaşı 

vermiştir. Sonradan paşa olan Behçet Bey 27 yıl Tıbbiye-i Mülkiye’de göz hocalığı 

yapmıştır.1868 de üç genç hekim Bahattin İzzet, İlya Avram ve İlya Abdünnur 

Beyler Paris’e oftalmoloji tahsiline gönderildiler. Dönüşlerinde Bahattin İzzet 

Haydarpaşa Askeri Hastanesi Göz Uzmanlığına, İlya Avram Deniz Hastanesine tayin 

edildiler.  İlya Abdünnur (Beyrut’lu) ise, ilk göz hastalıkları hocası olarak 1874 

senesinde Galatasaray’daki yeni binada bulunan Askeri Tıbbiyenin seririyat-ı hariciye 

muallim muavinliğine atanarak göz hastalıkları dersini vermeye başlamıştır (13,15,16).  

Göz Hastalıkları derslerine rağmen bu devirde henüz göz hastaları için yatak ve 

bu dersin sınavı yoktu. 1870 den itibaren bizde resmen göz eğitimi bu şekilde başlamış 

oldu. Dersin müstakil olması, 1880 den sonradır.  1870 yılı mezunlarından olup Paris’te 

ihtisasını tamamlayan Dr. Behçet Ata da, tıbbiyeye hoca olur. 1872 de okulu bitiren 

Dr. Dikran Acemiyan ise Viyana’da öğrenimini bitirince Haydarpaşa Hastanesine 

atanmıştır. 1874 te Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye, Ahırkapı’daki binasında Mekteb-i 

Tıbbiye-i Askeriye ise bir müddet daha Galatasaray’da faaliyet gösterdikten sonra 1878 

de Demirkapı’ya taşınmış ve her iki okulun göz hastalıkları hocaları ayrılmıştır. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye hocası Behçet Ata olmuştur. Bununla birlikte her iki 

okulda da 1894 senesine kadar yataklı göz hastalıkları servisi kurulamamıştır. 1890 

yılında Paris’e oftalmoloji  tahsiline gönderilen ve orada 1894 başlarına kadar yetişen 

ve sonra 6 ay Berlin ve Viyana’da incelemeler yapan Dr. Esat Bey, Demirkapı’daki 

Askeri Tıbbiyeye önce muavin, Dr. İlya Abdünnur’un Paris’e gitmesi üzerine de 

muallim tayin edilince burada ilk olarak yataklı bir göz hastalıkları servisi kurar ve 

cerrahi uygulamalara başlar, önemli bir adım olarak da yanında asistan yetiştirmeye 
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başlar. Daha sonraları paşalık rütbesine gelen Esat Paşa, Askeri Tıbbiye’nin 

Demirkapı’dan Haydarpaşa’ya taşınması ile Haydarpaşa Askeri Tıbbiyesi’nde hocalığa 

devam etmiştir (12-19). 

1892 yılı Vakıf Gureba Hastanesinde önemli bir devrenin başlangıcıdır. 

Hastanede ilk olarak şube mütehassısı bu sene tanınmış ve şube ayrılmıştır. İşte bu yılda 

“haftada iki gün hastaneye gelmek ve sair günlerde icabı halinde gelmek üzere” altı yüz 

kuruş maaşla hastaneye tayin edilen göz mütehassısı [Bab-ı Serasker-i Sıhhiye dairesine 

memur Kaymakam (yarbay) Behçet Bey] Vakıf Gureba Hastanesinin ilk şube 

mümessili doktordur. Keza onunla beraber haftada dört gün devam etmek üzere 

(Mekteb-i Tıbbiye muallim muavinlerinden Cemal Bey) operatör olarak tayin edilmiştir 

(18).  

Askeri tababetin ıslahına önem veren II. Abdülhamid 1900 de Gülhane’yi kurdu 

ve 1905 de göz kliniğinin başına Esat Paşa’nın öğrencilerinden  binbaşı Ziya Bey’i 

getirdi. Ziya Bey aynı zamanda sivil Tıbbiyede de göz hocalığı yapıyordu (16). 

 “Osmanlı İmparatorluğunda Tıp ve Diğer Gelişmeler” kitabından 1903 yılında 

Askeri okullar nazırının Ali Rıza Paşa olduğunu, gerek askeri gerek sivil tıbbiyede aynı 

tıp eğitimi programının uygulandığını; Tıbbiye hocalarının listesinden Göz Hastalıkları 

bölümüyle ilgili hocaların Esat Paşa, Şakir Ahmed ve Tevfik Bey olduklarını 

öğrenmekteyiz (20). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM  

Dr. Esat Işık’ın hayatı, Türk tıbbına ve Oftalmoloji tarihimize yaptığı katkılar, 

siyasî ve kültürel tarihimizdeki yerini belirlemek için gerekli belgeler, öncelikle İ.Ü. 

İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim 

Dallarındaki Esat Işık dosyalarından sağlandı. 

Bayezıt Devlet Kütüphanesi ve Taksim’deki Atatürk Kitaplığında eski gazete 

nüshalarından Esat Işık ile ilgili bazı haberlere ulaşıldı, fotoğrafları çekildi. 

Anı ve röportaj içeren, basılmış kitaplardan Esat Işık’ın adının geçtiği kitaplar 

(Hüsrev Gerede’nin Anıları, İstanbul`da Hatırlamak ve Unutmak, İttihad ve Terakki, 

İstanbul’da İşgal Yılları  vb.) tarandı. 

Göz Hastalıkları Uzmanı ve hocası olması nedeniyle, Türk Oftalmoloji Gazetesi 

ve İstanbul Tabip Odasında Dr.Esat Işık Paşa ile ilgili yayınlara ve oftalmoloji alanında 

basılmış eski, yeni kitaplarda Esat Paşa ve oftalmoskobu ile ilgili yazılara da ulaşıldı. 

Emekliye ayrılmış veya henüz göreve devam eden göz hastalıkları uzmanı 

doktor ve hocalarımızla görüşülüp Esat Paşa ile ilgili bilgiler edinildi. 

İnternet arama motorları vasıtasıyla “Esat Paşa”, “Essad Bey”, “Essad”, 

“Dr.Essad”, “Esat”, “Esat Işık”, “Dr.Esat”, “ophthalmoscope”, “stereoscope” indeks 

kelimeleriyle yerli ve yabancı sitelerde arama yapılarak Dr.Esat Işık Paşa ile ilgili 

yazılara ulaşıldı. 

Esat Paşa’nın torunlarından, oğlu eski Dışişleri Bakanlarımızdan merhum Hasan 

Esat Işık’ın oğlu Yusuf Işık ile iletişim kuruldu. Ankara’da yaşayan Yusuf Bey’le 

Ankara’da görüşülerek kendisinden bazı belgeler temin edildi.  

Esat Paşa’nın bir başka torunu, kızı Tomris Hanım’ın kızı Zeynep Atikkan-

Gültekin ile iletişim kuruldu. Sözel kaynak olarak, annesinin kendisine aktardığı 

bilgilerin yanında, ayrıca bazı belgeler edinildi. Bu bilgilerden yola çıkarak bazı 

kitaplara ulaşıldı.  

Dr.Esat Işık, Paris’te ihtisas yaptığından kendisiyle ilgili yayın, doküman, vesika 

vb. belgeler bulabilmek amacıyla Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu Kütüphanesine 

başvuruldu. Buradaki Türk görevli aracılığıyla Paris Tıp Fakültesi’nden Esat Bey’in 

uzmanlık tezinin ve yayınlarının fotokopileri elde edildi. 
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Bütün bu yazılı ve sözlü kaynaklardan edinilen materyal, sistematik bir analiz ve 

eleştiri süzgecinden geçirilerek; objektif  değerlendirmelere ulaşıldı. 

Elde edilen belge ve resimler heuristik adı verilen kaynak araştırma ve bunları 

bilimsel ve objektif olarak değerlendirme tarzındaki metod ve yöntemlerle ortaya çıkan 

sonuçlar tezin tamamlanmasını sağladı. 
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4. BULGULAR  

 

4.1 Esat Işık Paşa’nın Askeri Hekim Olarak Yetişmesi 

 

Prof. Dr. Mehmet Esat Işık Paşa, 3 Nisan 1864 te İstanbul’da doğdu (16)1.  

Babası devlet şûrası azalarından Neşet Bey idi. İlk ve orta tahsilini İstanbul’da 

tamamladıktan sonra Tıbbiye İdâdisinde okudu ve Askeri Tıbbiyeye girdi. Çalışkanlıkla 

geçirdiği tıbbiye öğreniminden sonra 25 Mart 1889 da, 24 yaşında doktor yüzbaşı olarak 

205 diploma numarası ile mezun oldu. 1890 yılında Devlet tarafından göz hastalıkları 

ihtisası yapmak üzere iki sene için Paris’e gönderildi. Daha sonra oradaki müddeti iki 

sene daha uzatıldı (12,16).  

Paris’e gelen yüzbaşı Esat Bey ihtisasa başlamakla beraber, temel bilgilerinin 

yetersizliğini fark ederek, normal bir talebe gibi Paris Tıp Fakültesine de kayıt oldu. 

Paris Tıp Fakültesinden 28 Eylül 1893 tarih ve 366 numaralı diplomasını aldı. Bu 

suretle hem İstanbul  hem de Paris Tıp Fakültelerinden mezun oldu (12,15,16). 

Göz stajına Val de Grâce Askeri Hastanesinde başlayan Dr.Esat Bey, Dr. 

Rıfat Hüsameddin, Kimyager Dr. Ali Rıza, Dr. Nazım Şerafeddin ve Dr. Hasan 

Zühdü adında dört arkadaşı ile birlikte  Fransız Val de Grâce askerî hastanesine bir 

sene daha devam etmiştir. Göz Hastalıkları alanındaki eğitimini daha sonra Hotel 

Dieu’de Prof. Panas’ın yanında ve ardından Prof. Despagner’in göz kliniklerinde 

yaptı. 31 Temmuz 1893 te “Essai sur la séméiologie de l’exophtalmie” adlı tezi ile, 

son olarak bulunduğu Prof. Despagner’in kliniğinden ihtisas diplomasını aldı. 31 

Temmuz 1893 te göz mütehassısı olan Esat Bey, 2 ay sonra 28 Eylül 1893 te Paris Tıp 

Fakültesini bitirerek, 366 no.lu diploması ile tıp doktoru oldu. Yüzbaşı Esat’ın 115 

sayfalık uzmanlık tezinin ön kapağında yazılı olanlar enteresandır: 

-Médecin de l’armée Ottomane  

 

 

 

 

 

1 Esat Paşa ile ilgili kaynaklarda doğum tarihinde çelişkiler bulunmaktadır. Birinci elden kaynak olarak 

kendisinin hazırladığı Paris Tıp Fakültesi bitirme tezi ön kapağında doğum tarihi 25 Nisan, Uzmanlık tezi 

ön kapağında ise 3 Nisan 1864 olarak basılmıştır (Ekler:1 ve 2 numaralı resimler). Ancak, uzmanlık 

tezinin uzun çabalar ve yıllar sonunda oluşturulduğunu, ayrıntılara bu tezde daha çok dikkat edildiğini 

düşünerek uzmanlık tezinde yazılı olduğu üzere, 3 Nisan 1864  tarihini doğru tarih olarak benimsedik.  
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-Membre de la société de d’ophthalmologie Française  

-Chef de clinique de Prof. Despagner 

Görülüyor ki Yüzbaşı Esat, o tarihte Fransız kliniklerinde ihtisas için bulunan bir  

çok yabancı hekimin aksine, çalıştığı müessese ve hocasından gelebilecek reaksiyonlara 

aldırmadan, kimliğini “Osmanlı Ordusu Hekimi” olarak belirtmekten çekinmemektedir 

(12,16).  

İhtisas diplomasını aldıktan sonra Prof. Despagner’in kliniğinde şef olarak 6 ay 

kadar daha çalıştı. Zamanına göre enteresan yayınlarda bulundu.   

–Traitement de l’ophthalmie blennorragique 

–Traitement des blépharites au sublimé à haute dose 

–Hémorragie du corps vitré chez des jeunes gens 

bunlardan bazılarıdır. Fransızca eserleri Fransa’da yayınlanmıştır. Bunun üzerine 

Fransız Oftalmoloji Cemiyetine üye seçilmiştir (12,16).  

Paris’ten 1894 yılı başlarında ayrılan Esat Bey’in, Avrupa’daki ikameti 6 ay 

daha uzatıldı, bilgi ve görgüsünü genişletmek için Berlin ve Viyana’ya gitti. 6 ay Berlin 

ve Viyana Göz kliniklerinde incelemelerde bulunduktan sonra 1894 yılı sonunda 

İstanbul’a döndü (12,14-16).  

Büyük ümitlerle İstanbul’a gelen Esat Bey’i bir hayal kırıklığı bekliyordu. Bu 

derece mükemmel yetişmiş göz mütehassısı yüzbaşıyı, İstanbul dışında bir hastaneye, 

uzmanlığıyla ilgisi bulunmayan bir göreve atadılar (13)2. Kendisine verilen iş, Paris’te 

senelerce çalışmış, yetişmiş ve oranın tıp muhitinde kendini tanıtmış bir göz hastalıkları 

mütehassısının yeri değildi. Esat Bey bu duruma son derece üzüldü (13). Bir süre 

sabrettikten sonra, dayanamayarak Askeri Mektepler Nazırı ve Tophane Müşiri Zeki 

Paşa’ya halini anlatan uzun bir mektup yazdı. Eğitim ve öğretime değer veren, aydın bir 

insan olan Zeki Paşa bu atamadaki hatayı düzelterek, Esat Bey’i Askeri Tıbbiye 

Mektebi Göz Hastalıkları muallim muavinliğine getirdi (13). O zaman Demirkapı’da 

bulunan bu okulda ilk iş olarak 15 yataklı müstakil bir göz kliniği tesis etmiştir ki, bu 

ülkemizdeki modern anlamda ilk düzenli göz  kliniğidir (12,14,16).  

 

 

 

 

2 Hangi hastaneye atandığına ilişkin bir bilgi bulunamadı, ancak o yıllarda kalıcı ve seyyar olarak İstanbul 

   yakınlarında kurulan hastaneler listesinde Alasonya ve Çatalca hastanelerinin olduğu bulundu.   

   Hastanelerle ve atamalarla ilgili başka bir kaynak bulunamadı. (Özbay K. Türk Asker Hekimliği Tarihi  

   ve Asker Hastaneleri, İstanbul, Yörük Basımevi, 1976, s.67)
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Yüzbaşı Esat Bey’in muallim muavinliğine ve Abdünnur Bey’in yerine 

vekaleten atanması 1895 yılı Mayıs ayına denk gelir (kendi yazdığı özgeçmişi, Ekler: 8 

numaralı resim). O sıralarda Askeri Tıbbiye’nin göz hocası İlya Abdünnur Bey idi. 

Abdünnur Bey’in o sırada Avrupa’da bulunması ve Türk-Yunan Savaşı yaralılarının 

Yıldız Hastanesine nakli nedeniyle Yıldız Hastanesinde de görevlendirildi; aynı 

zamanda Sivil Tıbbiye, Askeri Tıbbiye ve Sıhhiye-i Umumi üyeliklerine de atandı. 1899 

da, Abdünnur Bey’in emekliye ayrılmasıyla boşalan muallimlik (Profesör) kadrosuna, 

binbaşılığa yükselmiş bulunan Esat Bey getirildi (12,14,16).  

Sonradan paşa olan Esat Bey Saray doktorluğuna tayin edilmiş, 1908 de 

meşrutiyetin ilânı üzerine rütbesi geri alınarak generallikten yarbaylığa indirilmiştir 

(daha sonra paşalık rütbesi iade edilmiştir). Aynı tarihte Askeri Tıbbiye ile Mülkiye 

Tıbbiyesinin birleşmesiyle Haydarpaşa Tıp Fakültesi oluşunca bu fakülteye göz hocası 

olarak tayin edilmiş ve Darülfünunun kapatılmasına kadar bu görevde kalmıştır (12,14).  

 

1933 de Üniversite Reformu ile emekliye sevkedildi. 1895-1908 arasında 

Demirkapı’da, daha sonra Haydarpaşa Tıbbiyesinde -işgal yılları ve sürgün 

dönemlerinde kesintiye uğramakla beraber- 1908-1933 yılları arasında Oftalmoloji (Göz 

Hastalıkları) hocalığı yaptı. 

Esat hoca, Askeri Tıbbiye’deki bu zorlu işlerin dışında, Şişli’deki Hamidiye 

Etfâl Hastanesi ve Darülaceze’nin göz hekimliğini de fahri olarak üstlenmişti. 

  

4.1.1 Kendi el yazısı ile yazdığı özgeçmişi  

Esat Paşa’nın Hamidiye Etfâl (Şişli Etfâl) Hastahanesinde fahrî çalışmaya 

başladığında hastane yönetimine verdiği elyazısı özgeçmişi aşağıdadır: 

“ Hamidiye Etfâl  Hastahāne – i Şâhâneleri Etibbâ-yı fahriyyesinden kehhâl 

Miralay Esat Bey kulları terceme-i hâli:  

 1294 senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne māhrec (gündüzlü-extern) sınıfına 

dahil olarak,   tahsilden sonra 4 Nisan Sene 1305 t . de sāye-i ma’âlîvaye-i hazret-i 

pâdişahide (Padişah hazretlerinin yüksek sayelerinde) yüzbaşılık rütbesini bilihnâ-yı 

taraf-ı hükümet-i seniyyeden (yüksek hükûmet tarafından lütfedilen)  25 mayıs sene 

1305 t . de tahsîlāt-ı fevkaláde ile Paris’e i’zâm (borç ödeterek, burslu) buyurularak 

ikmâl-i ma’lûmat-ı  tıbbiye ve Darülfünûn-ı tıbbiyeden doktor şehâdetnâmesin ahz idüp 

bir kıt’a liyâkat madalyasıyla tesrîr (sevindirme) buyuruldum .  
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Üç yüz yedi senesi ağustosunda Fransa’ nın Şimâl eyâletinde icrâ edilmiş olan  

askerî  manevrasında doktor sıfatiyle bulunarak muharebe esnasında ve vezâif-i Etibba-

yı askeriyye ve iktizā eden alat-ı edevāt-ı tıbbiye-i cerrâhiye hakkında ğıbta-i ulyā-yı 

Cenāb-ı Nâcidárî’ (Cennetlik hazretlerinin yüce beğenilerine)  ye takdîm eylediğim 

rapor üzerine dördüncü rütbeden bir kıt’a mecîdî nişān-ı zişaníyle (zişân=şanlı, şerefli) 

taltîf ve 21 Haziran  sene 1308 t . de sol kolağalığa terfi buyuruldum.  

Bir sene ‘’Valdö Gras’’ tatbikat- ı mekteb-i askerisine devam edüp sertifika 

aldım ve mahsus olarak emrâz-ı ayniyye  şubesini tahsil edip Meşâhîr-i etibba-yı 

mütehassısiynden (uzman hekimler meşhurlarından) “Mösyö Despanye” nâm doktorun 

hastahanesinde Muâvin olarak şu’be-i mezkürede itmām-ı ihtisâs eylediğimi müş’ir 19 

Temmuz sene 1309 tarihli bir kıt’a tasdiknâme ile neşrine muvaffak olduğum birkaç 

makâlât-ı fenniyye sebebiyle Fransa Emrâz-ı  Ayniyye hey’et-i  āzālığına kabûl olunup 

bir kıt’a iftihār madalyasıyla taltif ve 5 teşrin-i evvel sene 1909 t . de Sağ kolağalığa 

terfi ile tesrîr buyuruldum. 

Müddet-i tahsiliyyemin  hitāmı esnāsında Roma’da in’ikâd etmiş olan (toplanan) 

beynelmilel  tıp kongresine taraf-ı saltanat-ı seniyyeden murahhas olarak 28 Mart sene 

1310 t . de tayin buyuruldum . 18  Nisan sene 1310 t . de Dersaâdet’ e avdet ederek 

muallimlik san’atiyle Haydar Paşa Hastahanesi’nde me’mūren bir ay bulundukdan 

sonra bā- irāde-i seniyye Hazret-i padişahî Mekteb-i Tıbbiye-i   Şâhâne  Emrāz-ı 

ayniyye mu’allim  muavinliğine ve o esnâda, Avrupa’ya azimet edūp emrâz-ı ayniyye 

muallimi Miralay Abdünnur Bey yerine vekâleten mediv-i (davetli) Tıbbiye-i Mülkiyye 

ve Sıhhıyye-i   Umûmî ve Hey’et-i Tıbbiye-i Mülkiyye âzâlığına tayin edildim. Bir mâh 

sonra bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhî  bir ameliyât icrâsı için Kastamonu’da vāki 

olan me’mûriyyetim esnāsında vilāyet –ü kazâ ahâlisi miyānında tedavi etdiğim altı yüz 

yetmiş üç hasta ve icrā  etdiğim üç dört ameliyat hakkında vilâyet-i mūşarünileyhādan 

(adı geçen şehirden)  makām-ı sâmî-i ser-askeriye takdim kılınan mazbata üzerine 

hizmet-i mesbûkama takdîren taraf-ı  âli-i sipehsâlârîden (başkomutanlık) bir kıt’a 

tahsinname i’ta   buyurulmuştur .  

Buradan avdetinde Hey’et-i mezkûredeki  âzâlıkdan bilāsebeb infisāl (azledilme) 

etdim.   

2 Ağustos sene 1312 tarihinde binbaşılık rütbesini ihrāz (alma, kazanma) ve 7 

Ağustos sene 1312 tarihinde binbaşılık rütbesini  ihrāz ve 7 Ağustos sene 1312  

tarihinde sıhhiye dairesinin tensibiyle  Dârūlaceze fahri göz tabābetınē tayin ve 19 
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şubat 1314 tarihinde Abdūnnur Beyin icrâ-yı tekâüdü hasebıyle açık kalan muallimliğe 

ve def’aten temin def’atēn Yunaniyye’ de mecrühin-i askeriyyenin gözlerini tedâvi etmek 

üzere bā-irâde-i   seniyye Hazret-i Hilâfetpenâhî (Yüce Halife hazretlerinin yüksek 

istekleriyle) Yıldız Hastahānesine me’mur buyurulurak bir kıt’a Yunan muhârebe 

madalyasına nāil oldum. 

16 Mart 1315 tarihinde bâ-irāde-i seniyye-i hazret-i pâdişāhi-i Samediyye, Etfâl  

Hastahāne-i  âlîsi fahrî göz tabipligine tayin ve 19 Ağustos sene 1316 tarihinde  

Kâimmakâmlığa Terf’i ve  hûsn-i hizmet-i  ācizāneme mükâfāten üçüncü rütbeden bir 

kıt’a Mecidi nişān-ı zi-şānına mazhar buyuruldum. 18 Eylül sene 1315 tarihinde  

Miralaylığa terfî buyuruldugum cihetle izdiyād-ı  ömr-i  āfiyet-i şâhâneye (Padişahın 

sağlık ve esenliğiyle ömrünün uzamasına) duâ etmekte, vazife-i mevdū’amı sâdıkâne ifâ 

eylemekteyim.  

Zevât-ı âliyyeden hiçbirine ve hiçbir tarafa mensūbiyetim olmadığı ma’rūzdur .  

Fermân (efendimizindir).” (Ekler: 8 numaralı resim) 

 

4.1.2 Diğer görevleri 

Ayrıca Müdafaa-i Milliye, Hilâl-i Ahmer gibi cemiyetlerin kuruluşlarında ön 

planda rol aldı. 1912 yılından itibaren de uzun yıllar “Sıhhiye Müdüriyeti 

Umumiyesi”ni (Sağlık Genel Müdürlüğü, o zaman için Sağlık Bakanlığı ile eşdeğer) 

idare etti (13,16). 

Esat Paşa’nın eğitimi ile ilgili  bilgiyi Tıp Fakültesi Tarihçesi kitabında Binbaşı 

Elhaç Rıza Tahsin kendi deyimleriyle aşağıdaki gibi özetlemektedir:  

“Esad Neşet Efendi “Kaymakam (yarbay)” Bidayet-i neş’etinde emrâz-ı ayniye 

tahsili için Paris’e bilazime yeniden Mekteb-i Tıbbiye’ye bilduhul orada da tebabeti 

tahsil ve Fransa diplomasını ahz ve emrâz-ı ayniye ihtisası için hastanelere devamdan 

sonra Dersaâdet’e avdetle evvela Haydarpaşa Hastahanesi Kehhalliğine sonradan 

Mekteb-i Tıbbiye Seririyât-ı Ayniye Muallim Muavinliğine sonradan Muallimliğine 

nasbedilmiş ve seririyât-ı mezkûrede gerek amelî ve gerek nazarî ders göstermek 

suretiyle tebabetin mektebde noksan olan işbu cihetini de ikmal ve itmam ile 

mülkümüzde etibbâdan mütehassıs kehhaller yetiştirmek hususu gibi muvaffakiyâta 

vesile olan ve tensikât-ı cedidede Tıb Fakültesi Seririyât-ı Ayniye Muallimliğine tayin ve 

Tasfiye-i Rütüb Kanunu mucibince rütbesi Mirlivalıkdan Kaymakamlığa tenzil kılınan 

Kaymakam Kehhal Esad Bey Efendidir” (14).  
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[Esat Neşet Efendi (yarbay), mezuniyetinin başında göz hastalıkları tahsili için 

Paris’e ve bu azimle yeniden Tıp Fakültesine girerek orada da tıp tahsili ve Fransa 

diplomasını alıp göz hastalıkları uzmanlığı için hastanelere devamdan sonra İstanbul’a  

dönüşünde önce Haydarpaşa Hastanesi Göz Hekimliğine sonra da Tıp fakültesi Göz 

Kliniği Muallim Muavinliğine arkasından Muallimliğine tayin edilmiş ve anılan klinikte  

gerek pratik ve gerek teorik ders göstermek suretiyle hekimliğin okulda noksan olan bu 

yönünün de eksiğini doldurmak ve tamamlamakla ülkemizde tabiplerden uzman göz 

hekimleri yetiştirmek konusu gibi başarılara vesile olan ve yeni düzenlemede Tıp 

Fakültesi Göz Kliniği Muallimliğine tayin ve Rütbelerin Tasfiyesi Kanunu gereğince 

rütbesi tuğgenerallikten yarbaylığa indirilen Yarbay Göz Hekimi Esat Beyefendidir.] 

 
 

4.1.3 Özel hayatından ayrıntılar 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayınlanan, Leyla Neyzi tarafından 

yazılmış  “İstanbul’ da Hatırlamak ve Unutmak” adlı kitapta 180-184. sayfalarda Esat 

Paşa’nın kızı Tomris Hanım’la yapılan söyleşi aşağıdadır. Bu söyleşide Esat Paşa’nın 

özel hayatı hakkında  detaylı bilgi verilmektedir: 

Seksen beş yaşındaki Tomris Işık`la yaptığımız görüşmede öne çıkan temalar 

arasında, Osmanlı toplumunda insan kavramı, aile kurumu ve kadının rolü bulunmakta. 

Tomris Hanım, Osmanlı yönetici sınıfına mensup ailelerin bir çoğunun evlilik yoluyla 

sarayla bağları olup, bu aileler için sarayın bir model teşkil ettiğini anlatıyor. Sarayla 

bu aileler arasındaki ilişkinin benzerini, mahallede konaklarda yaşayan 

"hanımefendiler" ile daha mütevazi hanelerde yaşayan "hanımlar" arasında, hanelerde 

de ev sahibi hanımlarla çalıştırdıkları kişiler arasında görüyoruz. Tomris Hanım`ın 

Osmanlı toplumunda kişiler arası ilişkileri betimlerken çatışmadan çok uyumu öne 

çıkaran bakış açısını değerlendirebilmek için, göreli olarak güçsüz konumdaki 

bireylerin yaşamlarını ve "Osmanlı terbiyesinin" kültürel kaynaklarını derinlemesine 

araştırmamız gerekiyor. 

 

  Kökler 

  "Kökten beslenmeyen her şey yoruyor beni." Böyle diyor Tomris Işık bir şiirinde. 

Onun için yaşamın gizemi köklerde saklı. Her şeyin başlangıcı kök: Toprakta ağacın, 

ailede çocuğun, evrende insanın yeşermesi kökten başlıyor. Bu yüzden de ailesini 
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köklerine çok yakın o. Ve  çocuklarda, ailenin köklerinden gelen yapının tekrar 

canlandığına inanıyor. Aslında bilim de genetiğin karmaşasını yeni yeni çözmeye 

başladı. Bilimsellik ve tasavvuf, Tomris Işık`ın yapısında mevcut. Bir de Osmanlı adalet 

kavramı.  

 

Esat Paşa’nın ikinci eşi Makbule Hanım’dan olan kızı Tomris Işık 1914 yılında 

İstanbul`da doğar. Esat Paşa`nın babası, Sadrazam Arif Paşa`nın oğlu Şura-yı Devlet 

Azası Neş`et Bey. Annesi, Reji Komiseri Gürcü Yusuf Paşa`nın kızı Fatma Hanım. 

Tomris Hanım`ın annesi Makbule Hanım`ın babası, Bent Nazırı Nevşehirli Musa 

Paşa`nın oğlu Vezir Hasan Hilmi Paşa. Annesi ise, Çerkez kökenli, sarayda yetişmiş 

olan Meyyale Hanım. Bu köklü ailenin iki önemli ferdi üzerinde duralım: Öncelikle asli 

konumuz olan Esat Bey ve onu etkileyen ve destekleyen eşi makbule Hanım. 

  

Soylu Halk Adamı: Dr. Esat Paşa 

Ailesiyle ilişkilerini, kızına söylediği şu sözler özetliyor: "Adam oldumsa iki 

sebebi var. Birincisi, bir kuruş miras yemedim. İkincisi de, annem çok mükemmel 

kadındı." Esat Paşa`nın annesi Fatma Hanım, Vezir Arif Paşa`nın oğlu Neş`et Bey ile 

evlenir. Fakat oğlu Esat iki yaşındayken, eşinden ayrılarak baba evine döner. Tomris 

Hanım, büyükbabası Neş`et Bey`in mirasyedi olduğunu ima ederken, Fatma Hanım`ın 

ise güçlü ve olgun bir hanım olup, Mevlevilikte de yüksek bir mertebeye erişmiş 

olduğunu belirtiyor. Fatma Hanım`ın Üsküdar`daki Mevlevi tekkesine gömülmüş 

olması da bunun kanıtı. 

  Esat Bey, büyükbabası Gürcü Yusuf Paşa ile dayısı şair ve besteci Nuri Bey`in 

evinde büyür. Nuri Bey, Jön Türklere yakındır: "Bunlar gizli toplantı. Uşakları 

sokmuyorlar. Babam on iki-on üç yaşında, kahve götürüyor. `Müthiş bir sesi var Namık 

Kemal`in. O saçları kıvır kıvır, gür sesiyle `Vatan! Millet! Hürriyet!` dedikçe büyük bir 

çoşku alırdı beni` diye anlatırdı. 

Esat Bey`in 1894`te İstanbul`a döner. Türkiye`deki ilk göz kliniğini kurar. Önce 

Gülhane`de, daha sonra da Haydarpaşa`da ders verir, klinik çalışmalarını sürdürür, 

ameliyatlar yapar. Tomris Hanım`a göre babası, bilimsel kimliği bakımından tam bir 

"Avrupalı" olmakla birlikte, çok da vatanseverdir. Mütarekeden sonra topladığı Milli 

Kongre`de, zamanın sivil toplu örgütlerinin bir araya gelmesini sağlar. 1919 yılında, 

Tomris hanım beş yaşındayken, konak işgâlci İngilizler tarafından basılır. Esat Paşa 
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Malta`ya sürülünce, Tomris Hanım küçük yaşta babasızlığın acısını çeker. Teyzesinin 

ona Paris`ten her gün yolladığı kartpostallar, onu biraz olsun oyalamak içindir. Bu 

sürgün, iki yıldan fazla sürer. Memlekete dönen Esat Paşa, yaşamının sonuna kadar 

bilim adamı olarak çalışacaktır. 

  Mesleki açıdan Avrupai olan Esat Paşa, Osmanlı kültürüne de çok bağlıdır. 

Özellikle klasik müziği çok sever. Tomris Hanım`ın çocukluğunda, zamanın ünlü 

müzisyenleri her hafta Esat Paşa`nın konağında konser verirler. "O meşhur Leon 

Hanciyan`ın bizim eve gelip çalıyorlar". Esat Paşa bu müzikte, annesi Fatma 

Hanım`dan aldığı tasavvuf ruhunu arıyordu belki. Hatta, müziği sevmeyip de yukarılara 

kaçan kızına der ki: "Kızım, çok üzülüyorum, sana Türk kültürünü tam veremedim 

galiba." Esat Paşa, hiçbir konuda çocuklarına baskı yapmaz: Babamdan bir gün bir şey 

istedim. `Bak kızım, sen beni ikna edersen, senin dediğin olur. Ben seni ikna edersem, 

benim dediğim olur` dedi 

  Avrupa kültüründen ve Jön Türk hareketinden aldığı eşitlik, özgürlük ve 

demokrasi fikirleri, annesinden aldığı tasavvuf anlayışıyla bütünleşerek onu hem 

demokrat, hem de halk adamı yapar. Tomris Hanım, babasının Çamlıca`daki 

çiftliklerinde, bahçıvan kulübesinde yemek yediğini hatırlıyor. Bir de, konağın önünden 

her gün "patates!" diye seslenerek geçen çocuğun küfesindeki bütün patatesleri satın 

aldığını. Sonradan dükkan açan patatesçi, Tomris Hanım`a, babasının sayesinde 

dükkan sahibi olduğunu söyler. 

  Esat Bey`in ilk evliliği, Paris sefiri Sadullah Paşa`nın kızı Nazlı Hanım`ladır. 

Dört çocuk sahibi olmalarına rağmen, eşinin hastalığından dolayı bu evlilik hüsranla 

sonuçlanır. Esat Paşa, on iki yıl yalnız yaşadıktan sonra, kendisinden epeyce genç,  

Makbule Hanım ile tanışır.  

 Gönlünün ve evinin sultanı olacak bu hanımın sevgisi, Esat Paşa`ya "annenizle 

tanışmasaydım ben bir hiçtim" dedirtecektir. 

 

  Yaman Çerkez: Makbule Hanım 

  Makbule Hanım, 1881 yılında İstanbul`da doğar. Makbule Hanım`ın anneannesi, 

Rus harbinde İstanbul`a kaçan Çerkezlerdendir. Makbule Hanım`ın annesi Meyyale 

Hanım, Osmanlı sarayında yetişmiş bir Çerkezdir. O dönemde sarayda bir veliaht, 

gözdesinden çocuk sahibi olmuştur. Ama sultan olmadan çocuk sahibi olmak yasaktır. 

Çocuğunun öldürüleceğinden korkan anne, bir saray entrikası düzenler. Bir Çerkez 
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çocuğunu evlat edinerek, onu büyütme kısvesi altında kendi çocuğunu da gizlice 

büyütecektir. İşte bu Çerkez çocuk, Makbule Hanım`ın annesi Meyyale Hanım`dır. Tam 

bir saray terbiyesiyle büyüyen Meyyale Hanım, Vezir Hasan Hilmi Paşa ile evlenir. 

Tomris Hanım`a göre, "gayet kuralcı, disiplinli, çıkarcı olmayan, müthiş idareci bir 

kişilikleri oluyor bu Çerkez kadınlarının." 

  Ve Çerkez kadınları, "arkalarında sarayın gücünü hissederek," kocalarına karşı 

da güçlü olurlar. Örneğin Tomris Hanım`ın anneannesi Meyyale Hanım, Vezir Hilmi 

Paşa görev icabı Hicaz`dayken İstanbul`da ayrı oturabilir: Bunlar cakalı! 

Büyükannemi hatırlıyorum. Kanepeye oturur. Dört kızı aynı seviyede oturmuyorlar. 

Yere diz çöküyor, ayaklarını toparlayıp öyle oturuyorlar. Ama büyükannem, babam 

gelince ayağa kalkardı. Onu saymak, kendini yüceltmek çünkü. 

  Makbule Hanım, bir vezir ile, Osmanlı sarayında yetişmiş bir Çerkez hanımın 

kızıdır. Bu, onun karakterine damgasını vurur. Tomris Hanım`a göre annesi, bir 

Osmanlı devlet adamının özelliklerine sahip olup, bunu Esat Paşa`nın konağının 

yönetiminde sergiler. Diplomat ve bakan olan kardeşi Hasan  Esat Işık`ın da, bu 

özellikleri annesinden aldığını düşünüyor Tomris Hanım. Toplumda olduğu gibi ailede 

de kişiler arası bir hiyerarşi ve statü farkı vardır. Yönetim, sıkı kurallara bağlıdır. Ama 

eşitsizlikleri yumuşatan faktörler de vardır. Bu, İslam`dan gelen, insana saygı duyan, 

insanları eşit gören, onları ürettikleriyle değerlendiren, onları "el" değil, ailenin bir 

ferdi gibi hissettiren anlayıştır. 

  Tomris Hanım, bu sistemin işleyişine kendi evinde ve mahallesinde şahit 

olduğunu anlatıyor: 

  Ama ne kural! Kültür, kuralları tatbik etmekti. bir gün öpmedi annem beni. 

Müthiş bir mesafe. Ama hasta olduğum zaman başımda oturur sabaha kadar. Önem 

vermek, kıymet vermek sevgi. Hem de zarafet, estetik. Annem derde ki, "kesinlikle 

yürürken ayağının sesi duyulmayacak. Yavaş adım atacaksın. Konuşurken yavaş 

konuşulacak. Kimseyi sesinle rahatsız etmeyeceksin. Kim gelirse kapıya kadar 

götüreceksin. " Kahve gelince fincanı tepsiden kendileri alıp misafire ikram ederlerdi. 

Eski konaklarda iki tür ev idare edilirdi. Birinde evin hanımefendisi idare eder, 

diğerinde ise kahya kadınlar. Bizim evde annem katiyen kahya kadın tutmadı. Aile reisi 

belki erkek ama, yönetim annemin elindeydi. Evin içinde babamın ilk hanımından kalma 

halalar, matmazeller, ahçılar, hizmetçiler, halayıklar. İnsanların uyum içinde 

birbirleriyle muazzam rahat yaşamaları var. Kolay mı, ev on sekiz kişi, hizmetçisi, 



 

 

32

personeli. Tıs yok. Bir ahçı yamağı vardı, kardeşimle beni okula götüren. Bana çanta 

ağır geldi. `Ömer ağa, çantamı alır mısın` dedim. `Ben senin babanın uşağı değilim. 

Sen taşı` dedi. Babamın uşağı! Ama kendini uşak görmüyor! Çünkü herkese, kendinin 

önemli olduğu hissettirilirdi. Herkes kendini aile gibi, evin ferdi gibi hissediyordu. El 

değil. Osmanlı birçok hata yapmış belki ama, aile düzeni çok ileri. Bunun sanatına 

erişmişlerdi. Maatteessüf sınıf farkı vardı, fakat kurallar olduğu için kimse kendini 

aşağılanmış hissetmiyordu. Köklü bir İslam kültürünün sonucu bu. Annem öyle dinle 

uğraşmıyordu ama, Müslüman yaşıyordu. İslam bir yaşam tarzı. Yaşam tarzını sen 

İslam gibi yaşamadıkça ibadet hiç. Mahallede konakta yaşayanlara "hanımefendi," 

kagir evlerde yaşayan orta halli kadınlara da "hanım" denir. Komşu konaklarda 

yaşayan hanımefendiler, birbirleriyle görüşürler. Mahalledeki hanımlar ise 

hanımefendileri ziyaret ederek, fikir danışıp yardım isterler. Bayramlarda el öperler. 

Hanımefendiler, mahalle sakinlerini korumayı görev kabul ederler: Mahalledeki 

hanımlar, annemin onlardan değişik olduğunu biliyorlardı. Ama bundan bir aşağılık 

hissi duymuyorlardı. Bir sorunları oldu mu, anneme koşuyorlardı. Annem de bunu bir 

görev biliyordu. Bu sistemi bütünüyle değerlendirebilmek için, güçsüz tarafın, yani ahçı 

yamağının ve mahalledeki "hanım"ların da yaşam öykülerini dinlememiz gerekir. 

 

  Hem Kadın, Hem İnsan 

  Tomris Işık`ın annesi Makbule Hanım, çocukları arasında cinsiyet ayrımı 

yapmadığı gibi, kendini de yaptıklarıyla değerlendirir: 

  İlkokula başlayınca, Alman matmazelimiz bana, `sen kızsın, artık yatağını 

kendin yap` dedi. Kardeşiminkini o yapıyor. Annem bunu duyunca, `bunların ikisi de 

okula gidiyor. Kız-erkek diye ayırmanızı doğru bulmuyorum. Ya ikisininkini de 

yaparsınız, ya ikisininkini de yapmazsınız!` dedi. Annem ölmeden evvel, `ben ölünce, 

şunun annesi, şunun karısı, şunun kızı` diye yazma ilana. Ben ne yaptımsa onu yaz. 

Şehir meclisi azasıyken, Çamlıca tepesini satıyordu belediye, onu önledim. Üsküdar`da 

iskele meydanını düzelttirdim, oraya bir saat koydurttum, bunları yaz` dedi. Ne 

ürettimse o önemli onun için. 

  

  Bir Mutlu Aile 

  Evdeki düzen ve annemin rolü, Makbule Hanım`ın eşi Esat Bey`le olan 

ilişkisinden kaynaklanır. Bu ilişki, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır: 
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İstiklal Savaşı`nda ahçısız kalmışlar. Bir gün babam annemi mutfakta bulmuş. ` Neden 

ağlıyorsun` diye sorunca, `ağlamıyorum, soğan soyuyorum` demiş annem. Babam gayet 

ciddi, `ahçı gelinceye kadar bizim evde soğansız yemek yiyelim` diyerek, ne kadar 

soğan varsa çöpe atmış. 

  Bu ilişki, Tomris Hanım`la kardeşi Hasan`ın da çok mutlu bir çocukluk 

yaşamalarına olanak sağlar: “Bir karı koca nasıl mutlu olabilir onu yaşadım. Evde 

huzur fışkırıyor. Cennette yaşadığımın farkındaydım. Babamın bir inancı vardı. 

Çocukların iyi yetişmesi için doğa içinde ve açıklık yerde olmaları gerektiğine inanırdı. 

Çamlıca`daki çiftliği bunun için almıştı. Babama göre, kişiliğin gelişmesi için çocuklar 

baskıdan uzak büyütülmeliydi. Bayramda babam sekiz buçukta aşağıya iner. Bayram 

namazından gelenler salona doluşur. Annem içeri girince, babam ayağa kalkar. O 

kalkınca, oradaki herkes de kalkar. Evin sultanı. Evde, babam anneme teslim. Ama 

kimse kimsenin boyunduruğuna da girmemiş. Annem de babamdan güç alıyor. Aşama 

yaptıran bir evlilik. Babamla evlilikten sonra o kadar kendini aşıyor ki, Atatürk 

devrinde Belediye Meclisi`ne aza oluyor. Annem meclis toplantısından gece onda gelir. 

Babam onu bekler, `Efendi geldi` der. Hem evin, hem de gönlünün efendisi. Tomris 

Hanım, pek az Türk kadınının üniversite okuyabildiği yıllarda Fransız Filolojisi`nden 

mezun olur. Eşi, 1986 yılında vefat eden Tümgeneral Sadi Atikkan Paşa. Evlilik 

yaşamlarının büyük kısmı yurtdışında devlet hizmetinde geçer. Tomris Hanım, "ben 

Sadi Paşa`nın silah arkadaşıydım" diyor. Kızı Zeynep, başarılı bir gazeteci, oğlu Esat 

ise, yurtdışında yaşayan başarılı bir bilim adamı. (21). 

 
4.2 Esat Işık Paşa’nın O Dönemin Siyasî Ortamında Konumu 

 

Uyanık, kafası çalışan ve millî duygularında hassas  olan her Türk genci gibi 

Esat Bey de, İmparatorluğun parçalanmakta olduğunu görür ve yüreğinde bir bıçak gibi 

hisseder. Bütün azınlıklar milliyetçidirler. İmparatorluğu parçalamak için uğraşırlar. 

Türk’ten başka kendisini “Osmanlı” sayan kalmamış gibidir. Böyle bir ortamda, yalnız 

doktorluk yapmakla yetinemez. Ateşli bir Jön Türk olarak gizli politikaya kendisini 

verir. Kendisini iten güç, yabancıya, azınlığa ezilmemek, yenilmemektir. Temiz ve 

dürüsttür. Çevresinde tahammül edilemez insanlar görünce, çoğu zaman sinirli ve 

geçimsiz biri olur (22).  

İttihatçılığı gizliydi. Dikkatli, temkinli olmaya önem verirdi. Başı darda kalınca 
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gizlenebileceği bir de siperi vardı: doktorluk (10). Buna fazlasıyla güvenirdi.  “Ben 

doktorum, politikaya karışmam, politikadan anlamam” diyebiliyordu (22). Sanki 

tıbbiyenin bir politika yuvası olduğu, İttihat ve Terakki’nin ilk tohumlarının da 

tıbbiyede atıldığı bilinen bir şey değilmiş gibi! 

Mütareke felaketi üzerine, artık apaçık politika yapmaya başladı (23,24). İttihat 

ve Terakki Partisi’nin kendi kendisini dağıtması üzerine ortaya çıkan politik boşluğu 

doldurmaya kalkıştı. Kabına sığmaz oldu. Değişik isimler altında ama bu amaca hizmet 

edecek siyasi parti, dernek veya kuruluşlar kurdu (22,24). Esat Paşa aynı zamanda 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyetinin de başkanıydı. Müdafaa-i Milliye 

cemiyetinin de kurucularındandır.  Esat Paşa’nın başında bulunduğu Millî Talim ve 

Terbiye Cemiyeti 17 Ekim 1334 (1918) tarihindeki toplantısında memleketin buhranlı 

ve tehlikeli günler yaşadığını göz önüne alıyor. Programındaki belli görevlerin üstüne 

çıkıyor. Bütün millî kuvvetlerin toplanıp, memleketi kurtarmada, elbirliğiyle çalışmaya 

öncü olmayı kararlaştırıyor. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâli üzerine nasıl 

davranılacağı enine boyuna görüşülmüş ve sonunda, vilayetlerde harekete geçmeye 

hazırlanan toplulukların temayüllerine vâkıf, ahlâkı, bilgisi, görgüsü ve hamiyeti 

milletçe tanınmış kişilerden bir Millî Şûra teşkili kararlaştırılıyor (20 Mayıs 1919)    

(22-25,). Ülkenin  seçme düşünürleri, ileri gelenleri, gazeteciler, yazarlar, üniversite 

mensupları, muhtelif ilim ve hayır cemiyetleri ve siyasî partilere başvurup mevcut 

durum karşısında memleketin hukukunu müdafaa gibi müşkül bir görevi yalnız 

hükümetten beklemek yeterli olmayacağından, yaşama hakkını korumak isteyen bir 

milletin mevcut olduğunu dünyaya gösterecek bir kuruluşa ihtiyaç olduğu vurgulanıyor 

ve bir süre sonra “Milli Şûra (Kongre)” ismi verilen şûra toplanıyor. 

 
 4.2.1 İngilizlerin Kara Listesine Girmesi 

  “Milli Kongre”nin başına tanınmış ve sevilen bir kişiyi geçirmek istiyordu; 

Ahmet Rıza Bey’e başvurdu, “Bundan sonra, Enver ve Talât’ın kirlettiği bayrağı 

alamam, sizin teşkilatınıza mümkün değil giremem” cevabını aldı. “Milli Kongre”nin 

başına kendisi geçti (22). Fakat bu hareketiyle İngilizlerin de kara listesine geçti. 

Bu sırada hükümet tarafından bir saltanat şûrası teşkil edileceği öğreniliyor. Bu 

şûranın milleti temsil edemeyeceği düşünülüyor. Millî Şûra’nın kendi aralarından 

seçeceği onar kişiden oluşan bir heyet vasıtasıyla hükümet nezdinde millî hareketin 
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mümessili sıfatıyla her türlü yardım ve tavsiyede bulunması kararlaştırılıyor 

(10,13,22,24). 

O günlerde barış görüşmeleri için Avrupa’ya gönderilecek murahhaslar 

heyetinin iyi seçilmediği ve milletin haklarını daha iyi savunabilecek kimselerden bir 

heyet oluşturulması konusunu padişah VI. Mehmet’ten isteyen bir telgrafnameye imza 

koyduğu için zamanın Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in uygun görmesiyle 

Esat Paşa Kütahya’ya sürülüyor (12,13). Bu haber 13 Haziran 1919’da çıkan günlük 

bir gazetede şöyle bildiriliyor: 

“Millî Kongre faal azasından olup murahhas heyeti hakkında zat-ı şahaneye 

çekilen telgrafnameye imza koyan göz tabibi Esat Paşa’nın Kütahya’ya sürülmesine 

vekiller heyetince karar verilmiştir. Esat Paşa sıkı yönetimce birkaç defa tutuklanmış ve 

bırakılmıştı. Nihayet bu telgrafnameye imza koyması sıkı yönetim bölgesi dışına 

sürülmesine sebep olmuştur.” Fakat aradan bir ay geçmeden Ali Kemal’in yerine gelen 

yeni Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Ethem Bey bu haksızlığı tamir ediyor. 

Memleketin ve milletin yararına çalışmaktan başka bir kusuru olmayan Paşa’nın 

İstanbul’a dönmesini temin ediyor (11 Ağustos 1919) (Ekler: 20 ve 21 numaralı 

resimler) (12). 

Millî Kongre bu mücadelesini hiç yılmadan pervasızca İstanbul’da sürdürüyor. 

Bir taraftan Anadolu’daki hareketleri var gücüyle desteklemeye çalışıyor. 1919 

milletvekili seçiminde İstanbul adaylarının Kuvayı Milliye’ye inanmış 

vatanperverlerden seçilmesini sağlamakta büyük yararlıklar gösteriyor (12,22,24). 

 

4.2.2 İstanbul’un İşgâli  

 6 Şubat 1920 günü, İngiliz Yüksek Komiseri, Maraş’taki çarpışmalarla 

milliyetçilerin doğrudan doğruya itilaf devletlerine karşı saldırıya geçmiş olduklarını, 

Türkiye’deki durumun yepyeni bir döneme girdiğini Londra’ya bildirir. Karargahını 

Sivas’tan Ankara’ya kaydıran milliyetçilerin, propaganda bakımından güçlendiklerini; 

13 Ocak’ta açılan parlamentonun, milliyetçi hareketin İstanbul’da siyasal parçası 

durumunda olduğunu; Mustafa Kemal Paşa dışında milliyetçi liderlerin İstanbul’da 

toplandıklarını ve mitingler düzenlediğini; Yunanlılara karşı çarpışmaları da 

Müttefiklere saldırı saydığını bildirir ve bunlardan İstanbul Hükümetinin de sorumlu 

tutulacağını ekler (4,5,7,9,10). 
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          Müttefikler tarafından Türklere şartlarını kabul ettirebilmek için “İstanbul’un 

işgâli ve milliyetçi liderlerin yakalanmaları” ilke olarak kabul edildi. Türkiye ile 

yapılacak barış antlaşmasında Çatalca’ya kadar Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a 

verilmesi, Boğazların uluslararası kontrol altına alınması, bağımsız bir Ermenistan 

devleti kurulması ve belki Kürdistanın da tanınması hükümleri bulunacaktır (1,5,9,10).  

Mustafa Kemal, 1919 seçimlerinden sonraki Meclisi İstanbul’da değil doğrudan 

doğruya Anadolu’da toplamayı istiyordu, yani İstanbul’un işgâlinden, İstanbul 

Meclisinin basılmasından önce bile, Anadolu Meclisinin açılabileceği kanısındaydı. 

İstanbul Meclisinin basılmış ya da basılmamış olması, pek fark yaratmayacaktı. 

Nitekim, 16 Mart 1920 sabahı, Müttefikler İstanbul’u işgâl edecek ve Meclis-i 

Mebusanı basacaklardır (1,4,5,9,10,11,). 

Millî Kongre’nin gayet çetin ve aralıksız devam eden çalışmaları, İstanbul’un 

işgâl tarihi 16 Mart 1920 ye kadar sürer. O günün gecesi Esat Paşa’nın evi silahlı 

İngiliz askerleri tarafından basılır. Gecelik kıyafetini değiştirmeye bile bırakmadan 

öylece yatağından kaldırılıp diğer bazı vatanseverler ile birlikte bir harp gemisi ile 

Malta’ya sürülür (10-13,22-26,27-32) (Ekler: 22 numaralı resim).  

Düşman bu hareketi ile millî şuuru bastıracağını, vatanseverleri sindireceğini 

sanıyordu. Gerçi Millî Kongre’nin açık çalışmaları durmuştu. Ama İstanbul’daki 

vatanseverler gizli gizli görevlerine devam ediyorlardı. İstiklâl ateşi bütün millete 

yayılmıştı. Artık vatanın dört bucağında parlayan ve gittikçe yayılıp yükselen bu ateş 

tam zafer ve hürriyet ile sona erecekti. 

 

4.3 Birinci Dünya Savaşının Kaybından Sonra Esat Işık Paşa’nın Konumu 

       ve Malta Sürgünü 

 
  “Bir Osmanlı subayının yabancı bir harp divanında yargılanması, yerleşmiş 

hukuk kurallarına aykırı olduktan başka, Osmanlı ordusu üzerinde kötü etki yapmaktan 

da geri kalmayacaktır.” 

                                      Osmanlı Hariciyesinden İngiliz Yüksek Komiserliğine Nota       

                                                                           25.2.1919 

 

“Tehlikeli Milliyetçi liderlerin tutuklanması izlenegelen politikaya uygun olacaktır.” 

                                                                         Lord CURZON,      10.03.1920     (10) 
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“Bunların çoğu prens, nazır, general, vali, mebus gibi yüksek sosyal katlardan...” 

                                                                                 Mareşal Lord Herbert PLUMER 

                                                                                   Malta Genel Valisi, 12.2.1921 

 

“Malta’da tutuklu bulunan Türkler aleyhinde delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey 

yoktur.” 

                                                                                     Sir A. GEDDES 

                                                            İngiltere’nin Washington Büyükelçisi,  13.7.1921 

 

“Delil yokluğunun yarattığı güçlüklerden başka, Sevr Antlaşmasının 230. maddesi 

gereğince bir mahkeme kurulmasına Fransa ve İtalya Hükümetlerinin katılmaları 

olasılığı da yoktur.” 

                                                                          Lord CURZON,      29.7.1921     (10) 

                                                              

            Birinci Dünya Savaşı sonunda, büyük başları yurt dışına kaçmış, parti olarak 

kendi kendilerini dağıtmış olmakla birlikte İttihatçılar, yine de Türkiye’de en örgütlü 

siyasal güçtü. O günün milliyetçileri sayılıyorlardı. İngilizler, İttihatçılardan geçmişin 

hesabını sormaya kararlıydılar (10). 

1912 yılından itibaren de uzun yıllar Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’ni (Sağlık 

Genel Müdürlüğü) idare eden Esat Paşa, mütarekenin ilk günlerinde, 29 Kasım 

1918’de, başkanı bulunduğu Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti, Osmanlı Hilâl-i Ahmer 

(Kızılay) Cemiyeti gibi kuruluşların da içinde bulunduğu 51 parti, dernek ve kuruluşun 

katıldığı “Milli Kongre” adlı bir çeşit federasyon kurmuştu (28). Yurdun bağımsızlığını, 

kurtuluşunu amaçlayan bu federasyon, Türk kurtuluş hareketinin oluşmasında yararlı 

olmuştur. Ancak Paşa’ nın bu faaliyeti İngiliz ajanlarının ve Hürriyet ve İtilaf partili 

muhbirlerin dikkatinden kaçmayacaktır (10,12). Tutuklanması sırasında da İngilizler 

kendisine ve ailesine karşı çok sert davranmışlardır (10). 

  

4.3.1 Esat paşa’nın Evine Baskın Yapılarak Tutuklanması 

            İngiliz belgelerinde Esat Paşa ile ilgili tutuklama gerekçesi: 

“Dr. Mehmet Esat Paşa: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reisi,  Milliyetçi, İngiliz 

aleyhtarı, tehlikeli bir entrikacı ve propagandacı”. İngiliz düşmanı ve tehlikeli 
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göründüğü için, bir baskınla, gece yarısı, apar topar evinden alındı (10). 

İstanbul’un işgâl tarihi 16 Mart 1920 gününün gecesi Esat Paşa fena halde üzgün 

ve yorgundu. Zatürree geçirmekte olan kızının ciğerlerine kan toplanmış olduğu için 

geç vakte kadar onunla meşgul olmuş ve henüz uyumuştu. Henüz şafak söküyordu ki, 

iki büyük kamyon dolusu İngiliz ve Hint askeri, Esat Paşa’nın Cağaloğlu caddesinde 25 

numaralı evinin önünde durdular, Esat Paşa’nın evi silahlı İngiliz askerleri tarafından 

basıldı (12,16,22,23,26,27,29,30). 

Birdenbire kapı çalındı. Önde Ermeni tercümanlar olduğu halde Hint askerleri 

içeri daldılar. Esat Paşa, bu gürültüden uyandığı zaman yüzüne çevrilmiş olan dört 

rövelver görmüş, hayrette kalmış, korku ve heyecan ile yerinden fırlamıştı (12,23). 

Aynı odada ve Esat Paşa’nın karyolasının karşısındaki karyolada yatan hasta 

çocuk da feryada başlamıştı (29,33). Esat Paşa bir baskına uğradığını anlamıştı. Daha 

acı bir hakaret ve felakete uğramamak için derhal kalkmış: 

-Hasta çocuğumu korkutmayınız. Bırakınız da giyineyim. Nereye isterseniz 

gidelim. demesi  bile fena muameleye maruz kalmaktan onu kurtaramamıştı. Kendisiyle 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış bir röportajdan, o anı kendi ağzından dinleyelim: 

  “O gece çocuğumun ciğerinde kan toplanmıştı. Gece yarısından sonra bir 

buçuğa kadar tedavisiyle uğraşmış ve yorgun argın yatmıştım.Bir gürültü ile gözlerimi 

açtım,yatağımda doğruldum. Alacakaranlıkta odamı dolduran bir kalabalığı fark 

etmemle yüzüme dayanmış dört rövelverin soğuk namluları ile karşılaşmam bir oldu.  

        - Ne istiyorsunuz?...Kimsiniz siz? diye bağırdım. Ve gittikçe açılan gözlerim, 

pencerelerden sızan şafak renklerinin ışıldattığı süngüleri görünce, anladım ki, 

karşımdakiler adî  hırsız ve soyguncular değil, fakat medenî  bir baskının 

kahramanlarıdır. Yatağımdan fırladım ve karşılarına dimdik durdum : 

        - Kimsiniz?...Ne istiyorsunuz? 

        Cevap olarak rövelverlerini yüzüme biraz daha yaklaştırdılar. Süngülerini renk 

versin diye olacak, oynattılar...İşte o kadar. Aynı odada yatan on dört yaşındaki 

çocuğum da uyanmış, korkusundan  çığlıklar atarak tekrar yatağına düşmüştü. Onu 

kurtarmak için odadan fırladım, dışarı çıktım, sofa, merdivenler, her taraf askerlerle, 

düşman askerleri ile dolu idi... Ve bunlar “Evim kalemdir” diye öğünen İngiliz 

milletinin çocukları, onun askerleri idi. 

        - Bırakın da giyineyim dedim. 

        Cevap verecekleri yerde, beni öylece pijama ile sokağa doğru sürükleyip 
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götürüyorlardı. Bütün ısrarlarım boşuna gitti. Etrafımı saran süngülülere, revölverlere 

bir daha baktım. Evi basılmış, yatağından alınmış bir adamı sürükleyip götürmek için 

bu orduya ne lüzum vardı? 

O sırada gördüm ki, yukarı katta loğusa bulunan kızımın odasına da, diğer 

bütün odalara da girmişler, kuvvet ve azametlerini bütün ev halkına göstermek isteyerek 

herkesi uyandırmışlar ve damadım ile oğlumu tıpkı benim gibi, giyinmelerine müsaade 

etmeden pijama ile aşağı indirmişler.  Üçümüzü de bir kamyona bindirdiler; 

süngüleriyle etrafımızı kuşattılar ve neye uğradıklarını bilmeyerek şaşırmış ağlaşan bir 

ev halkının gözleri önünde kamyonları sürdüler… yolda soruyorduk: 

“- Ne var?” 

Hiç cevap vermiyorlar. Kamyon sarsıla sarsıla Bâb-ı Âlî yokuşunu inerken 

damadım kesik cümlelerle refikamı süngü ile ayağından yaraladıklarını, kızımı 

tekmelediklerini anlatıyordu.  

Başım ateş gibi yanıyordu. Beynimde şimşekler çakıyor, hırsla, gayz ve kinle 

kıvranıyordum. Galata köprüsünü geçerken baktım, ben de elimden yaralıyım. Ve bu 

yaramdan sızan kan bir anda bana bir şifa oldu. Yumruklarımı kuvvetle sıktım. 

Dişlerimi gıcırdatarak kendi kendime: “İntikam…” diye inledim. Tophane’ye geldik. 

Bizi rıhtımda kamyondan indirdiler, oracıkta bağlı olan bir İngiliz gemisine götürüp, 

soktular. Gemide, bir çok tanıdık, paşaları, arkadaşları buldum. Biraz sonra damadım 

ile oğlumu serbest bıraktılar ve bizi bu pis gemiden naklettikleri yine İngiliz bandıralı 

bir dretnot ile Malta’ya götürüp, oradaki sürgün hayatına mahkûm ettiler...”  

(29, Ekler: 22, 23, 24, 25, 26 numaralı resimler) 

 

Aslında İstanbul’un işgâl edilmesinden sonra milliyetçilerin başına bir şeylerin 

geleceği, en azından tutuklanacakları tahmin ediliyordu.  Şeref Çavuşoğlu anlatıyor:  

“Besim Ömer Paşa da tutuklama olacağını duymuş, onun için gelmiş, çok rica 

etti. Esat Paşa ona da “Hayır, beni tevkif edemezler. Ben doktorum, benim politika ile 

alâkam yok” diyordu. Lâkin, Mustafa Kemal doğru söylemiştir: Esat Paşa gerçekten de 

pek inatçıydı. Baktım ki olacak gibi değil, ne desek, ne söylesek nafile, kaçmak 

istemiyor, yanından ayrılıp arabaya atladım. Yine saklandığım eve gittim. Bir iki saat 

sonra İngilizler evini basıp, kendisini giyinmeye bile fırsat bırakmadan, beyaz gecelik 

entarisiyle, şıpıdık terliklerinin biri ayağında, öteki çıplak…” (22). 
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O karanlık 16/17 Mart gecesi ve sonrası Halide Edip Adıvar “Türkün Ateşle 

İmtihanı” nda şöyle anlatıyor (30): 

“…..Balkan göçmenlerinden Hamit adlı ve Dr. Adnan’ın himaye ettiği öksüz 

oğlanı yakalayarak sorguya çekmişler. O da bilmediğini söyleyince, askerler çocuğu 

dipçikle dövmeye başlamışlar. Çocuk, Hilâl-i Ahmer’den ayrıldığı zaman, yüzü kan 

içindeymiş. Bununla beraber, hademe Halis’e ne yapsalar evi haber vermeyeceğini 

söylemiş ve Halis’in gidip ablama bunu haber vermesini rica etmiş. Bu, güzel muhabbet 

nişanesi Dr. Adnan’ı ağlatmaya başladı. Benim gözümden bir tek yaş akmadı. Çünkü, 

daha iyi günlere kavuşmadan önce, bir damla gözyaşı dökmemeye karar vermiştim. 

 ……Bundan başka iki defa da eve telefon ederek Dr. Adnan’ı sormuşlar. 

Mahmure abla da nereye gittiklerini bilmediğini söylemiş. Ev şimdi göz hapsindeydi. 

Mahmure abla oradan çıkınca, Nigâr’ın evine gelmeden önce, Beyazıt’a gitmiş. Orada, 

İngiliz kuvvetleri nezarete girerken Fevzi Paşa’nın ayakta durduğunu görmüş. Ablamı 

en çok üzen şey Kemalettin Sami Bey’in fırkasından yedi askerin öldürülmesi olmuş. 

İngiliz kuvvetleri önce kapıdaki iki muhafızı öldürdükten sonra içeri girmişler, sonra da, 

yatakta beş askeri vurmuşlar. Mahmure abla Beyazıt’tan geçerken yaralıların kanları 

aka-aka sedye içinde götürüldüklerini görmüş. Şimdi İngiliz askerleri Gedikpaşa’da 

evleri arıyor, hatta mezarlıkları karıştırıp bomba ve silah bulacaklarını sanıyorlarmış. 

İşte, Mahmure Abla’nın verdiği haberler bunlardı. Bunları dinledikten sonra, ablama 

bana Belkıs’ı göndermesini söyledim. Ertesi sabah, tekrar gelerek, beni olan bitenden 

haberdar edecekti. 

             …Saib, Hilal-i Ahmer’de kâtipti. Mahmure Abla gelmeden, vazifesine gitmişti. 

O gün öğle yemeğine geldiği zaman o da bazı haberler getirdi. Hilal-i Ahmer binası alt 

üst olmuş.  

           …Üsküdar’dan gelen bir katibin ifadesine göre Esat Paşa ile Cevat Paşa 

üzerlerinde gecelikleri, bir İngiliz motoruna bindirilerek, Selimiye Kışlası önünde duran 

bir İngiliz gemisine götürülmüşler. Her yerde silahlı askerler, esir Türkler, sokakta 

dolaşan tanklar görülüyormuş. Biz, tercüman olarak İngiliz’den başkasını 

kullanmadıkları için, evimizin bulunmasından masun kalmıştık (dokunulmamak, 

korunmak).” 
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 4.3.2 Malta’ daki Üzüntüler 

Malta’ya ilk getirilen tutsak grubunun içinde bulunan Esat Paşa, 2775 tutsak 

numarası ile fişlenmişti (30). Bir Mart gecesi, gecelikle, yalınayak alınıp götürüldüğü 

için fena halde soğuk almıştı. Bu soğuk algınlığı zaman içinde kronik sistit ve nihayet 

kronik piyelonefrite dönüşerek Esat Paşa’ yı hayatı boyunca rahatsız etmiştir (13,19).  

İşgalci İngilizlerden gördüğü barbarca muamele, 55 yaşındaki Paşa’ nın sinirlerini de 

adamakıllı harap etmişti. Esat Paşa gerçekten ciddi biçimde hastaydı. Doktorların 

raporunda hastalığı ayrıntılarıyla anlatılmıştı (Ekler: Resim 23). Ama İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı, onun İstanbul’a geri gönderilmesine razı olmadı (10,16,24).  

Ailesine, vatanına hasret sürgünde geçen günler Paşa’yı çok sarsar. Ciddi şekilde 

hastalanır. Malta’da bulunanlar arasında Dr. Süleyman Numan Paşa da vardır. Esat 

Paşa’yı muayene eder. Onun derhal İngiliz hastanesine kaldırılmasını önerir. Esat 

Paşa’nın cevabı kesindir: “Ölmeyi, düşmanlarımın muayene ve tedavisine girmeye 

tercih ederim.” Bu inat karşısında arkadaşları gizlice el altından temin ettikleri ilaçlarla 

Paşa’yı tedavi eder ve iyileştirirler (10,16,24). 

29 Haziran 1920 de Malta Adasının İngiliz Valisi Mareşal Plumer’ın emriyle 

Esat Paşa’nın sağlık durumunun ortaya konması ve vatanına geri gönderilmesinin 

uygun olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kurulu oluşturulur. Kurulun muayenesi 

sonucu, hastada bel ağrısı, sık idrara çıkma, göz altlarında şişme ve idrarda albümin 

saptanır. Sağlık kurul kararı, tıbbi esaslara göre hastanın vatanına geri gönderilmesinin 

uygun olduğunu, mutad vasıtayla ve özel refakat gerektirmeden sevk edilebileceğini 

bildirir (Ekler: 23 numaralı resim). Ancak, siyasi düşünceler, tıbbi gerekçelerden ağır 

basmıştır ve göz doktoru Malta’da kalmıştır. İngiliz diplomatları onu serbest 

bırakmamaya kararlıydılar. Doktor raporlarını kendilerine göre yorumladılar. 

 

4.3.3 Esaretten Kurtulması 

Aslında, İngilizlerin niyeti Malta sürgünlerinin canlısını bile bırakmak değildi, 

ama  Mustafa Kemal’in “tutsak değişimi” diyebileceğimiz dâhiyane çaresiyle Malta 

sürgününden kurtarılan sürgünler, yaklaşık 2 yıl süren bir esaretten sonra 25 Ekim 1921 

de 2 gemiyle Malta’dan Türkiye’ye doğru yola çıkarıldılar, 30 Ekim 1921 Pazar günü 

İstanbul önüne geldiler ve nihayet 1 Kasım 1921 Salı günü öğleden sonra İnebolu 

limanına boşaltıldılar. Millî Kurtuluş Savaşımıza önemli hizmetlerde bulunabilecek 

birçok değerli ve yetişmiş Osmanlı büyüğünün esir edilmesiyle kurtuluş mücadelemize 
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önemli bir darbe indiren İngiltere’ nin elinden Malta sürgünlerinin kurtarılması uzun bir 

süreçtir. Bu uzun sürecin aşamalarını aşağıda özetle sunuyoruz: 

1919 yılının Ocak ayında başlayan, Damat Ferit Paşa Hükümeti sırasında 

amansız bir insan avı biçimine dönüşen tutuklamalar, kovalamalar, Sivas Kongresi 

üzerine birdenbire yavaşlar (2,3,5,10). İzmir’in işgâlinden sonra Mustafa Kemal’in 

Anadolu’da başlattığı millî hareket, akılları durduracak bir hızla gelişmiştir (28). Sevr 

Barış Antlaşması koşulları açıklanınca Türkiye’de bazı patlamalar olabileceğini hep 

düşünmüşlerdi. Bir örgütlenmeyi, bir ulusal kurtuluş hareketini pek akıllarına 

getirmemişlerdi (10,31). Ali Galip saldırısını önledikten sonra Mustafa Kemal, karşı 

saldırıya geçer. 

Nutuk’ta  “Bu işte Padişahın parmağı olduğunu bilmezlikten geldik. Padişahı 

aldatmakta olduğu tezini tuttuk” diyerek o günleri anlatan Mustafa Kemal tarafından 

Padişaha çekilmek üzere bir telyazısı hazırlanır (10,31,32). Ferit Paşa Hükümetinin 

hainliği Sarayın yüzüne çarpılır (32). Adaletli bir Hükümet kuruluncaya kadar İstanbul 

Hükümetiyle bütün haberleşmenin kesileceği bildirilir ve kesilir. Anadolu artık Sivas’a 

bağlıdır (2-5,10). Müttefikler artık Anadolu’daki fiilî Hükümeti de hesaba katmak 

zorunda olduklarını kavrarlar. 17 Eylül 1919 günü, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck, 

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da “Bağımsız Bir Cumhuriyet” kurulmasına 

yöneldiğini Lord Curzon’a teller (10,32). İngilizler, şimdilik, tutum 

değiştirmemişlerdir. Cezaevlerini basıp insan kaçıramazlar. Haydarpaşa istasyonunda 

Ordu Komutanlarını tutuklayamazlar. İnsanları sorgusuz sualsiz Malta’ya, Mısır’a, 

Mondros’a süremezler (10).       

İngilizler, Ferit Paşa’dan daha akıllıdırlar. Anadolu’da olup bitenleri 

görmüşlerdir. Anadolu’ya karşı İstanbul’dan asker yollamak, İngilizlere pek sakıncalı 

gözükür. Bu askerlerin hemen Mustafa Kemal’in yanına geçeceklerini, Kemalistlerin 

gücüne yeni güç katacaklarını düşünürler. Ferit Paşa’nın yerine Ali Rıza Paşa 

Hükümeti geçer. Buzları eritme ve biraz da millî hareketi gevşetme yolunu tutarlar 

(10). Bahriye Nazırı Salih Paşa ile yaptığı görüşmeler bu amaca yöneliktir (10,31,32). 

Salih Paşa, Amasya’ya kadar gelir ve 20-22 Ekim 1919 günleri orada Mustafa 

Kemal’le görüşür. 

        “Amasya Protokolleri” imzalanır. Gizli sayılıp imzalanmayan bir de dördüncü 

protokol vardır. Malta sürgünleri konusuyla ilgilidir (10). Mustafa Kemal Büyük 

Nutkunda bu protokolün metnini verir. Malta’ya sürülmüş olanların, ilgili 
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mahkemelerimizde yargılanmak üzere, İstanbul’a getirilmeleri yoluna gidilmesi ve 

zulüm yapmış Ermenilerin de mahkemeye verilmesi. Mustafa Kemal daha önce 

Malta’ya sürülmüş olanların geri getirilmesini istiyor. Suçlu olsalar bile Türk 

mahkemelerince yargılanmaları gerektiğini söylüyor. Türk, Türkiye’deki suçundan 

dolayı, Türk mahkemesinde yargılanır. Egemenlik ilkesidir bu. İleride Malta 

sürgünlerini kurtarma işine girişildiği zaman da  egemenlik ilkesinden  zerrece ödün 

vermez, bir tek sürgünü bile İngilizlerin elinde bırakmaz (10).  

Dokuz aydır İngilizler bir “Türk Savaş Suçluları” edebiyatı tutturmuşlardır.  

Mustafa Kemal bunu tersine çevirmek ister. Mustafa Kemal Türk’e zulüm yapmış 

Ermenilerin de yargılanmalarını istemektedir (10). Kısacası Mustafa Kemal, İngiliz 

politikasını tersyüz etmek istiyordu (31). 4 Ekimde Mr. Hohler, Mustafa Kemal 

yüzünden İngilizlerin Türkiye’de “gittikçe çamura battıklarını” söyler. Robeck, 

Mustafa Kemal’in genel af ilan ettirmek, Malta sürgünlerini geri getirmek istediğini 

Londra’ya bildirir. Türkiye’deki gelişmelerin İngilizlerin istedikleri gibi gitmemesi 

Londra’nın canını sıkmış olmakla birlikte, o gün için, yapılacak fazla bir şey de 

görülemedi. Mustafa Kemal Paşa, İngiltere’yi geriletmişti. İnsan avını, sürgünleri 

durdurmuştu (10). Ama Ali Rıza Paşa Hükümeti, Mustafa Kemal’in bu zaferini 

Türk’ün yararına kullanma yürekliliğini ya da isteğini pek gösteremedi. Ali Rıza Paşa 

Kabinesi, Malta sürgünlerini kurtarmak için de hiçbir girişimde bulunmadı. 

İngiltere Malta sürgünlerini yargılamak, mahkum ettirmek hatta idam 

ettirebilmek için çok gayret sarfetti ama ciddi bir şey bulamadı (10). İngiliz 

Başsavcılığı, ancak sekiz sürgünün bu suçtan yargılanabileceğine karar verdi. Küçük 

rütbeli bu subayların, yargılansalar bile mahkum edilebilecekleri çok kuşkuluydu. 

İngilizler Çanakkale’ye saldırırken Doğu Anadolu’da da Ermeniler ayaklanmış, daha 

doğrusu ayaklandırılmıştı (10). 

Bir devletin onurunu, egemenliğini böylesine ayaklar altına almış olmayı 

İngilizler hangi hukuk ölçüsüne sığdırabileceklerdi? Amiral Calthorpe, Robeck ve en 

son Sir H.Rumbold yönetimindeki İngiliz Yüksek Komiserliği, hizmetine aldığı kinci 

Ermenilerin ve Rumların da kılavuzluğu ile, iki yıldır birçok kimseyi hapse attırmış, 

Malta’ya sürdürmüştü (10). Ermeni Patrikhanesi “100 Suçlu Türk” başlıklı bir rapor 

vermiştir. İngiltere’nin İzmir Başkonsolosu Sir H.Lamb de patrikhanenin raporlarını 

doğrulamaktadır. İttihatçı düşmanı “Sabah” gazetesi ile “Renaissance” adlı besleme 

azınlık gazetesinin aleyhteki yazıları da birer delil olarak alınmıştır (10). Bütün 
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yazılanlar havada kalan, propaganda niteliği taşıyan sözlerden öteye geçmemektedir. 

Türk belgeleri kullanılamadığı için delil bulunamadığı yolundaki iddia ise düpedüz 

yalandı. İngilizler, işgâl ettikleri yerlerde Türk arşivlerine el koymaktan 

çekinmemişlerdi (10).  

Malta sürgünleri aleyhinde delil toplanması, gerçekten tam anlamıyla “Dağın bir 

fare doğurmasına” benzer. İngilizler gülünç duruma düşerler (10). Hazin olan da hukuk 

kurallarıyla pervasızca alay edilmiş olmasıdır. Mademki suçsuzdurlar, neden yakalanıp 

sürüldüler ve niçin bu kadar uzun süre Malta’da tutuldular? Suçlu iseler neden 

mahkemeye yollanmadılar? Bir yıl sonra suçsuz oldukları itiraf edilen Genelkurmay 

Başkanı Cevat Paşa neden bir cani gibi ellerine kelepçe vurularak götürüldü? Harbiye 

Nazırı Cemal Paşa, neden bir eşkıya gibi evi basılarak yatağından alındı ve apar topar 

Malta’ya yollandı? 

            Malta sürgünleri, 1920 yılı sonlarına doğru gözlerini Ankara’ya çevirdiler. 

Bunun iki ana nedeni vardır :  

i) Kurtuluş için İngilizlere yalvarıp yakarmaların hiçbir yararı olmadığı 

kesinlikle anlaşılmıştı. 

ii) Ankara ile haberleşme için bir kapı açılmıştı: Eylül 1920’de,Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hükümeti’nin Roma’da  bir Diplomatik Temsilciliği açıldı (10).  

 

Cami Bey (Baykurt) Roma Mümessilliğine atandı. Bu temsilcilik, Ankara’nın 

Batı Avrupa’da ilk penceresiydi. Ankara Hükümeti, Türkiye’de yurt ve ulus 

savunmasıyla uğraşan tek kuvvet durumundadır. Ulusal bağımsızlığı,ulusal onuru 

ilgilendiren bir soruna şiddetle ilgi göstereceğine kuşkumuz yoktur. İngiliz görevlileri 

Malta’da bulunanlara “Savaş Tutsağı” adı veriyorlar... Oysa burada savaş zamanında 

tutsak edilen, hukuksal açıdan savaş tutsağı durumunda olan hiç kimse yoktur (10).  

              

Başka hiçbir düşman ülke yurttaşlarına böyle davranılmamıştır. İngilizlerin 

elinde, Alman savaş suçlularını teslim almayı gerektiren bir savaş antlaşması bulunduğu 

halde... Almanya’da görülen kaynaşma karşısında İtilaf devletleri, Alman savaş 

suçlularını Alman mahkemelerinin yargı yetkisinde bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Bulgar kamuoyu da bütün ulusal örgütleriyle ayaklanarak, suçlu bile olsa bir yurttaşın 

yabancı ellere teslimine razı olamayacağını açık olarak ortaya koymuştur (10). Bunun 

üzerine Yunanistan, Romanya ve Sırbistan, antlaşmanın verdiği haktan 
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yararlanmamaya, Bulgarlardan savaş suçlusu istememeye karar vermişlerdir. Malta’ya 

Mütarekeden sonra Mareşal Liman von Sanders’ten başka iki Alman mühendisiyle bir 

Bulgar getirilmiştir. Yeni Alman ve Bulgar Hükümetleri bu dört kişiyi İngilizlerin 

elinden kurtarmayı bir yurt görevi saymışlar ve İngilizlerin elinden almayı 

başarmışlardır (10).  

            Malta’ya getirilmiş Osmanlılar arasındaki Hıristiyanları İngilizler kendi 

kendilerine ayırıp serbest bırakmışlardır... Bize karşı olan davranış doğrudan doğruya 

Müslümanlığa, Türklüğe karşı bir saldırı, bir düşmanlık biçimine girmiştir (10).  

Şubat 1921’de toplanacak Londra Konferansında sürgünlerin serbest 

bırakılmaları da görüşülecekti. Sürgün konusu Türkiye’nin ulusal hakkına bir saldırıydı. 

Sürgünlerin uğradıkları zarar ve ziyanların tazmin edilmesi de istenebilirdi. Kısacası, 

Malta sürgünlerinin tek umudu artık Ankara’dadır. İki yıla yakın zamandır İngilizlere 

pek çok dilekçeler vermişler, hiçbir sonuç alamamışlardır (10, Esat Paşa’nın eşine 

yazdığı mektuplar no:75,79,81,83). 

              Mustafa Kemal, Anadolu’da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar 

vererek, Kazım Karabekir Paşa’ya Erzurum’da bulunan Rawlinson’u kaçırmamak 

için şimdiden tedbir alınmasını rica eder (10). Konya ve Sivas’taki Kolordu 

Komutanlarına da aynı yolda bir şifre telgraf yollar. İngiliz subaylarını tutuklayabilmek 

için şimdiden tedbir alınmasını ister. Durumu çok önceden kestirmiştir, kararlıdır. 

Samsun’a henüz ayak bastığı günlerde, Mayıs 1919’da Malta’ya sürülenler için bir şey 

yapamamıştı. Ama artık Anadolu’da bir fiilî Hükümet vardır. Anadolu’da örgütlenmiş 

olan Kuva-yı Milliye, yalnız Rumları, Ermenileri karşısına almakla kalmamakta, 

gerektiğinde İngiltere ile boğuşmayı da göze almaktadır (31). Boğuşma gittikçe 

kızışmaktadır.  

             Erzurum Valisi Erzurum’da 15 bin kişilik kolorduya bir İngiliz yarbayının tek 

başına meydan okuyarak telgrafhaneye el koyabileceğini düşünebilmektedir. İşte böyle 

bir yılgınlık ve korkaklık havası içindedir ki, Mustafa Kemal, Anadolu’daki İngiliz 

kontrol subaylarının yakalanmaları emrini vermiştir. Anadolu’da İngiliz avı başlamış 

olur. Anadolu’da yakalanan İngiliz askerleri, Malta sürgünlerini kurtarmak için tek koz 

olacaklardır. İngiliz makamları, kırıntı halindeki bilgileri birleştirerek, epey zaman 

sonra Anadolu’da 30 kadar İngiliz askerinin tutuklu bulunduğunu anlarlar (10).  

 İngiliz makamlarının İstanbul’da yaptıkları gibi, Anadolu’da da İngiliz 

vatandaşlar öteden beriden toplanmışlar, daha doğrusu avlanmışlardır. Çünkü tutuklu 
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İngilizler, Malta sürgünlerinin özgürlüğü için biricik garantiydi. Mustafa Kemal’in 

giriştiği bu misilleme, İngilizlere karşı en etkin silah olacaktır (10). 

 “İngilizlere soruyordum : 

             - Medeniyet bu mudur? 

             - Yes...diyorlardı. 

             Evladım, bu bir eski masaldır ki, bizim için kalan değeri acı hatıradan başka bir 

şey değildir. Fakat siz gençler için, her zaman, her an manası vardır : 

             Yenilmeyeceksin!...” (33) 

            Bu sözler, Malta’da çile doldurmuş, ünlü Göz Doktoru Esat Paşa’nın 

sözleridir. Görmüş  geçirmiş ve kıssadan hisse çıkarmıştır: “Yenilmeyeceksin!” diye 

bizlere seslenir. Reçete gibi! Evet, “yenilmeyeceksin”, “ezilmeyeceksin!.”  

Bunlar, aslında onun kendi hayat düsturları olmuştur (10,34,35). Tıbbiye’yi 

bitirdikten sonra, 1890’larda Paris’e ihtisas için giderken büyük bir doktor olmak 

iddiasındaydı. İmparatorluğun tıp örgütünü şöyle bir göz önüne getirir. Türkiye’de 

hizmet eden doktorlar ya yabancıdır, ya da Ermeni, Yahudi, Rum gibi azınlıklardan 

yetişmiştir. Bir Türk olarak, içinden buna isyan eder (10). Azınlıklardan büyük 

doktorlar yetişir, kilit noktalarını tutarken, Türkler yalnız sıradan kişiler olarak mı 

kalacaktır? Kendi kendisine, “bir Türk olarak yenilmeyeceksin”, “ Ermeninin önünde 

ezilmeyeceksin!” diye seslenir. Ermeni Paris’te ihtisas mı yapmıştır? O da yapar. 

Ermeni yabancı dilde mesleki eserler mi vermiştir? O da Fransızca araştırmalar 

yayınlar. Tıp bilimine Ermeni’nin katkısı mı olmuştur. Onun da olur... Büyük bir doktor 

olur çıkar (10). 

            Paşadır, profesördür. Çığır açar. Tıbbiyede Göz Kliniğini kurar. Bundan sonra 

otuz yıl boyunca öğrenciler yetiştirecektir, yetiştirir. Kendi hayat düsturlarını onlara da 

aşılamaya çalışır (34,35). Ama onun “yenilmemek” “ezilmemek” düsturu, yalnız tıp 

alanında kalmamıştır. Kendisini politikanın ta ortasına itmiştir. Ateşli bir İttihatçı Türk 

olarak kendisini gizli politikaya iten güç, yine yabancıya, azınlığa ezilmemek 

yenilmemektir. Malta olayından Türk gencinin ders almasını istiyor, aynı şeyi 

tekrarlıyordu : 

Yenilmeyeceksin! Evet, yenilmeyeceksin! 
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4.4 Cumhuriyet Döneminden Vefatına Kadar Esat Işık Paşa 

 

“Mütareke senelerinde yüreğim skatris dolu idi ve salim bir noktası    

   kalmamıştı.”     Esat Paşa 

 

 Sürgüne karşı Esat Paşa  büyük bir isyan duyuyor ve bunu kuvvetli surette 

belirtiyordu. Mutlak bir bağlılık duyduğu Ülkesinin ve İstanbul’un işgâlinden sonra 

geceliğiyle yatağından çıkarılıp çorapsız ve ayakkabısız bir şekilde kamyona oradan da 

vapura bindirilince fena halde soğuk almış ve bir böbrek hastalığına tutulmuştu (16,24). 

Bu hastalıktan dolayı bazen haftalarca yataktan kalkamaz, halini pek fena görürdü. 

Benzerine az rastlanır bir bağlılıkla sevdiği çocuklarından ve ailesinden çok uzakta 

olarak Malta topraklarında ebediyyen kalmak korkusu ile üzülürdü. Defalarca İngiliz 

askeri doktorları tarafından muayenesine lüzum gösterilmişti (24). Bu muayeneler 

sonucunda hastalığının anlaşılmakla beraber serbest bırakılması için herhangi bir adım 

atılması yoluna gidilmemişti (10). 

 Esat Paşanın sevgisi ve kini çok kuvvetliydi. Zindancılara herkes az-çok kızardı, 

fakat Esat Paşadaki kinin şiddeti zamanın azaltamayacağı bir ölçüdeydi. Malta 

Sürgününden dönüp ailesi ve çocuklarıyla hasret giderdikten sonra Ankara’ ya geçti 

(24). Ankara’ nın havası kendisine iyi gelmedi,  ağır bir şekilde hastalandı. İstanbul’a 

gelse sağlığına ve ailesinin bakımına kavuşacaktı, ama İstanbul’da işgâl ordusuna 

mensup bir tek er bulundukça İstanbul’a ayak basmamak konusunda kesin bir azmi ve 

kararı vardı (22,29). Ömrünün geri kalan kısmını uğradığı haksızlığı her türlü vasıtayla 

bütün dünyaya anlatmak için kullanmağa kararlıydı. 

Eski İttihatçıların çoğuna olduğu gibi, Ankara’da gönüllü hizmetini birkaç ay 

sürdüren Esat Paşa’ ya da, beklediği ilgi gösterilmemiş olsa gerektir. Esat Paşa’ya 

Ankara’da herhangi bir görev teklif edilmemiş, kendisi Numune Hastanesinde gönüllü 

olarak hekimlik yapmıştır (24).  

Yeni dönemle beraber Esat Paşa siyasetten ve siyasî faaliyetlerden tamamen 

çekilerek  Ankara’dan İstanbul’a döndü. Tıbbiye’deki görevine devam ederek yeni göz 

hekimleri yetiştirmeyi sürdürdü. Döneminde İstanbul’un en ünlü göz hekimiydi (22). 

Hocalığı Üniversite Reformuna, göz hekimliği ölene kadar sürdü. 1933 

Üniversite reformunda emekliye ayrılmış, bu tarihten sonra sadece Moda’ daki evinde 

hasta bakmıştır. Evinde muayene defterinin son müracaat numarası 30208 dir. En son 
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Kadıköy’den Hasan isminde bir çocuk geliyor. 3.1.1936 dan sonra hastaya 

bakmamıştır (bu tarihten 10 ay sonra vefat etmiştir). Talebesinden ve yakınlarından, 

doktor ailelerinden, samimi dostlarından ve fakirlerden vizite ücreti almazdı. Bundan 

dolayı muayene defterinde, binlerce hasta isminin yanında “gratis” yâni bedava 

anlamına gelen “g” harfleri göze çarpar (16). 

İttihat ve Terakkinin kuruluşundan tarihe intikal edişine kadar iç politika 

alanında Talât Paşa ve arkadaşları ile önemli roller oynamış olan Hürriyet 

Mücahitlerinden Şeref Çavuşoğlu hatıralarını anlatırken, Esat Paşayla ilgili Malta 

sürgünü sonrasındaki izlenimlerini şöyle aktarıyor: 

“En son, Malta’dan kurtulduktan sonra Ankara’da gördüm. Artık politikadan 

çekilmişti. Numune Hastanesinde beş para almadan hastalara bakıyordu. Zaten para ile 

çalıştığı zamanlarda da hastalarının çoğundan para almazdı. Kimine asker der, kimine 

talebe, kimine dost, arkadaş… hep bedava bakardı. Esat Paşa, işte böyle bir adam, 

örnek bir vatanseverdi.” (22). 

Muayenehanesine gelen doktor ailelerini bekletmeden alır, kimseden şikayet 

etmez, sabırlıdır (35). 

Çamlıca’yı ve çiftliğini çok sever, orada tam çiftçi odası gibi bir yeri vardır (16).  

Esat Paşa zarif giyinir (Ekler: 5,6,7,19,20,27 numaralı resimler), zarif tavırları 

ve aşırı nezaketi ile dinleyenlerin dikkatlerini ikna edici sözleriyle üzerine toplardı. En 

itibarlı şahsiyetlerden biri olmakla beraber hiçbir zaman mevkisinden yararlanmak 

hülyasına kapılmamıştır (22,24,34-37). 

Çevresinde, kendisini tanıyanlara ve tanımayanlara maddi ve manevi yardımları 

sayısızdır. Bir Rum doktoru, çocuklarını Esat Paşa’ya vasiyet etmiş. Onları 9 ay evine 

alarak beslemiş. Çok seneler tıbbiyenin genç yaşında ölen bir mualliminin ailesine 

‘askerî tayın’ını (maaş) her ay göndermiş (16,36). 

Şiir yazar, musikiye hevesi çoktur. Saz alemlerini sever. Gençliğinde iyi 

yüzücüdür, bir gün Kartal’dan yüzerek Adaya kadar uzanmış. Avcılığı da meşhurdur 

(19,24). 

Talebesine çok yakınlık gösterir. Bayram tatillerinden sonraki derslerinde 

bayramlarını tebrik eder, “vatanî vazifenizi yapıyor musunuz?” der (34). 

Esat Paşa derslerinde göz kliniğine ait bilimsel konuları anlatırken herkesi 

hürmet ve huşûya davet eden otoriter edasıyla şöyle telkinlerde de bulunur ve 

konuşmalarında da bu eda ile ahlâksal ve vatan için nasihatler yaparken şöyle derdi: 
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-Hekimler bu memleketin en samîmi dostu olması lazım gelen sınıftır. 

-Vatan öz ve müşterek bir anadır. Onun saadet ve felâketinden hissedar olacak 

evlatlarıdır. Ona hizmet edecek de evlatlarıdır. Evlatlar bigâne (ilgisiz) kalırsa vatanın 

hali ne olur? (35,36) 

 

 Süheyl Ünver’in ifadeleriyle Esat Paşa: 

“Bu yazıyı okuyacak vefakâr dostlarım: 

İşte öyle bir adam için kalem yürüttüm ki mesleğinde âlim mi? Âlim. Onu 

şubesinde ileri götürmüş mü? Götürmüş. Memleketimize yenilikleri ilk defa sokmuş mu? 

Sokmuş. Şubesi için en mühim bir âleti meşhur Helmholtz’dan sonra onu gayet akıllıca 

bir buluşla ta’dil ile keşfetmiş. İşte keşfi de var. Hususi hayatı pek muntazam. Yüksek 

bir ahlâka sahip. Kuvvetli bir müşahede sahibi. İleri görüşlü yüksek bir insan. Şair, 

edip, pek ileride ve feragatli ve mevki hırsı olmayan hakiki bir vatanperver. İyi bir 

muallim ve mürşid. Çok kültürlü ve izzeti nefsi her şeyin üstünde…Daha ben bu feyz 

aldığımız hoca hakkında ne diyebilirim? Onun aramızdan bu hatıralarını bize bırakarak 

ayrılmasından beri 15 sene geçti. Helmholtz’un yüzüncü yılı yeni oftalmoskop keşfinin 

42 inci, ölümünün de 15 inci yılıdır. Artık onu yalnız meslektaşları ve Türkiye değil, 

bütün dünya öğrensin.” (36) 

 

 Ahmet Ağaoğlu’nun ifadesiyle: 

“Özetle, Esat Paşa metanetin, fedakârlığın ve sadakatin timsali idi. Şeref ve 

haysiyetini her şeyin üstüne çıkaran bu yüksek insan, ömründe eğilmek nedir bilmedi ve 

dünyaya tok geldi ve onu tok olarak terk etti.” (24) 

Esat Paşa 1 Kasım 1936 da hayata gözlerini yumdu. Mezarı Çamlıca’dadır. 

  

 

4.5 Esat Işık Paşa’nın Hekim Olarak Tıbba Hizmetleri 

 

4.5.1 İlk Çağdaş Göz Kliniğini Kurması 

Osmanlı İmparatorluğunda modern anlamda tıp okulu Tıphane ve Cerrahhane 

adıyla 1827 de II. Mahmut zamanında açılmıştır (13). 1839 da bu müesseseler Mekteb-

i Tıbbiye-i Şahane adı altında yeniden kurulmuşlardır. Önceleri göz hastalıkları  

bağımsız bir ders olarak okutulmuyordu. 1853 de son sınıflara “Emraz-ı Ayniye (Göz 



 

 

50

Hastalıkları)” dersi konmuş ve ilk dersler Dr. Bernard, sonraları Naum Efendi 

tarafından verilmiştir. 1867 de Kadırga’da sivil bir tıp mektebi Tıbbiye-i Mülkiye adıyla 

açılmıştır (13,14). Bu okulun ilk göz hocası Behçet Bey adında bir binbaşı idi. 

Sonradan paşa olan Behçet Bey 27 yıl Tıbbiye-i Mülkiye’de göz hocalığı yapmıştır. 

1868 de üç genç hekim Bahattin İzzet, İlya Avram ve İlya Abdunnur Beyler 

Paris’e oftalmoloji tahsiline gönderildiler. Dönüşlerinde Bahattin İzzet Haydarpaşa 

Askeri Hastanesi Göz Uzmanlığına, İlya Avram Deniz Hastanesine, İlya Abdunnur ise 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Emrazı Ayniye hocalığına tayin olundular. 1870 den itibaren 

bizde resmen göz eğitimi bu şekilde başlamış oldu. Göz derslerine rağmen bu devirde 

henüz göz hastaları için yatak ve bu dersin sınavı yoktu(13,14) . 

1892 yılında Bezm-i Alem Valide Sultan Gureba Hastanesine ilk olarak şube 

mütehassısı tanınmış ve şube ayrılmıştır. İşte bu yılda “haftada iki gün hastaneye 

gelmek ve ind-el-icap eyyam-ı sairede dahi ispat-ı vücut eylemek üzere (diğer günlerde 

de icap edildiği takdirde gelmek üzere)” altı yüz kuruş maaşla hastaneye tayin edilen 

göz mütehassısı (Bab-ı Saraskerî Sıhhiye dairesine memur Kaymakam Behçet Bey) bu 

hastanedeki ilk şube mümessili doktordur. Ancak müstakil bir servisi yoktur (18). 

İlya Abdunnur Bey 1893 de vazifesinden ayrıldı. 1894 de Paris’te hem tıp 

tahsili hem de göz ihtisasını tamamlayan Yüzbaşı Esat Bey 1895 te önce Haydarpaşa 

Tıbbiyesinde Muallim Muavini, bir ay sonra da Muallim Muavini olarak Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şahaneye tayin edildi (kendi el yazısıyla özgeçmişinden- Ekler: 7 numaralı 

resim). Binbaşılığa yükselmiş bulunan Esat Bey, 1899 da Miralay Dr. Abdünnur İlya 

Bey’ in emekliye ayrılmasıyla, Askeri Tıbbiye Okulu Göz Muallimliğine tayin edildi.  

Türk göz hekimliğine pek çok katkıları olan Esat Bey’in muallim muavinliği 

aşamasında en büyük hizmeti, Askeri Tıbbiye içinde ilk müstakil göz kliniğini 

kurmasıdır (12,13,14,16,19,23,26,27,36,38). O zamanlar Demirkapı’da bulunan Askeri 

Tıbbiye’nin bahçesine, şahsi gayreti ile özel bir baraka kurdurdu. İçine 15 yatak 

koydurdu. Alet yokluğu ve bunların temininde imkânsızlıklar karşısında, Fransa’dan 

gelirken beraberinde getirdiği şahsi muayene ve cerrahi aletlerini buraya taşıyarak, bu 

küçük göz kliniğini donattı. Artık tesis kurulmuş, iş yardımcıların sağlanmasına kalmıştı 

(19). Bu pürüzü de okulun son sınıf öğrencilerinden (stajyerler) gönüllüler toplayarak 

çözdü. Derslerinden arta kalan zamanlarda bunlara göz hekimliği ile ilgili bilgiler 

öğretti. Böylece klinik işleri yürüdüğü gibi, bu gönüllülerin çoğunu da ileride göz 

hekimi olmaya sevk etti (19).  
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4.5.2 Eğitim, Öğretim ve İdari Hizmetleri 

Askeri tababetin ıslahına önem veren II. Abdülhamid 1900 de Gülhane’yi 

kurdu ve 1905 de göz kliniğinin başına Esat Paşa’nın öğrencilerinden Binbaşı Ziya 

Bey’i getirdi. Ziya Bey aynı zamanda sivil Tıbbiyede de göz hocalığı yapıyordu (15). 

 Sonradan paşa olan Esat Bey, Saray doktorluğuna da tayin edildi, 1908 de 

meşrutiyetin ilânı üzerine rütbesi geri alınarak generallikten yarbaylığa indi. Aynı 

tarihte, 1908 de Askeri Tıbbiye ile Mülkiye Tıbbiyesinin birleşmesiyle Haydarpaşa Tıp 

Fakültesi oluşunca bu fakülteye göz hocası olarak tayin edildi ve Darülfünun’ un 

kapatılmasına kadar bu görevde kaldı (12,16). Esat Paşa, 1895-1908 arasında 

Demirkapı’da, 1908-1933 arasında Haydarpaşa Tıbbiyesinde toplam 27 yıl Göz hocalığı 

yaptı. Pek çok uzman yetiştirmiştir.1933 de Üniversitenin kurulması üzerine emekliye 

sevkedildi (12,16). 

Paris’te hem Göz hastalıkları Uzmanlık programını hem de Tıp Fakültesi 

derslerini tamamlayarak Tıbbiye-i Şahane’ den başka Paris Tıp Fakültesinden de tıp 

diplomasını aldı (1893). 

Tıbbiyedeki asıl görevinden başka; Şişli Etfâl Hastanesi ve Darülaceze'de fahri 

olarak çalışmıştır (12,13).  

 Esat Paşa meşrutiyetten sonra bugünkü Sağlık Bakanlığı yerine geçen Sıhhiye 

Müdüriyet-i Umumiyesini 1328 (1912) den itibaren uzun seneler idare etmiştir (13).  

 Cemiyeti Mülkiye-i Tıbbiye ve Sıhhiye-i Umumiye ve Heyet-i Tıbbiye-i 

Mülkiye üyesidir. Avrupa’nın muhtelif merkezlerinde toplanan bir çok tıbbî kongrelere 

katılmıştır.   

 Müdafaa-i Milliye gibi siyasî derneklerin yanı sıra Hilâl-i Ahmer (Kızılay)ın 

kurucularındandır (10,12). 

 Gençliğinde güreş, deniz sporları ve avcılık yapmış. Kartal’dan Adalara yüzecek 

kadar iyi bir yüzücü. Böylece sadece sözle değil aynı zamanda uygulayarak ve örnek 

olarak sağlıklı yaşamayı anlatmıştır (34-36). 

  

 4.5.3 Esat Oftalmoskobunu Geliştirmesi 

Esat Bey, Paris’te ihtisas yapıyorken basit oftalmoskop üzerine düz ayna ilave 

ederek, yıllar sonra bugün dahi bir çok göz hekiminin kullandığı,  kendi adını taşıyan 

Esat Oftalmoskopu olarak bilinen oftalmoskobu geliştirmiştir               

(12,13,14,16,19,23,26,27,36-41)    (Ekler: 9, 10, 11 numaralı resimler). Esat Paşa 
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geliştirdiği bu oftalmoskobu 1891 de Annales d’Oculistique ve 1892 de Recuil 

d’Ophtalmologie dergilerinde tanıtmıştır (40). Esat Oftalmoskobu 1909 da Paris’te 

Maison Lüer ve Berlin’de Dörffel & Faerber üretici firmalarının kataloguna girmiştir. 

 Geliştirdiği alet olan oftalmoskobun ne olduğunu ve ne işe yaradığını aşağıda 

anlatmaya çalışalım: 

 Oftalmoskop göz dibini görmeye yarayan bir alettir (38). Oftalmoskop icat 

edilmeden evvel göz dibi hakkında bilgi edinilemiyor, göz bebeğinin arkasındaki 

dokuları görmek ve incelemek imkânsız oluyordu. Göz dibi hastalıkları, ancak ölümden 

sonra göz küresi üzerinde yapılan patolojik anatomi muayeneleriyle anlaşılabiliyordu 

(37-39). 

1851 de Helmholtz’un oftalmoskopu bulması, göz muayenesinde ve göz 

hastalıklarında büyük bir devrim yapmış oldu. Bu alet yardımı ile göz dibi 

görülebilmeye ve görme bozukluğu yapan, hastalıklar anlaşılmaya başlandı. 

Karanlıkta bir lambadan çıkan ve bir ayna yardımı ile bir kimsenin gözüne 

gönderilen ışık demetleri, göz bebeğinden ve diğer saydam vasatlardan geçerek retinaya 

varırlar. Işık demetleri retinaya dikey olarak geldiklerinden, yine aynı doğrulukta geriye 

dönerek göz bebeğinden dışarı çıkarlar. Eğer muayeneyi yapan, geriye dönen ışık 

demetlerinin dönüş yolu üzerinde bulunuyorsa, muayene edenin göz bebeğinden giren 

ışık demetleri, retinasına kadar gelir. İşte bu olay gerçekleştiği zaman karanlık gibi 

duran, aydınlatılamayan göz bebeğinde bir ışıldama (pupilla reflesi) oluşur. Helmholtz, 

oftalmoskobu bu temel üzerine kurmuştur. 

Oftalmoskop, ortası delik, yuvarlak bir aynadan ibarettir. Basit aydınlatmalarda, 

skiyaskopide kullanılan ayna düz; göz dibi muayenesinde kullanılan da konkavdır. 

Hastanın yanında duran lambadan çıkan ışık demetleri aynada yansımadan sonra 

göz içerisine girerler. Aynanın ortasındaki deliğin arkasında duran hekim de göz dibini 

muayene eder.  

Oftalmoskop basit ve mürekkep olmak üzere iki çeşittir (39). Basit oftalmoskop 

düz veya konkav bir aynadan yapılmıştır. Her müellifin bulgusuna göre bunların ayrı 

ayrı biçimleri vardır. Basit oftalmoskoplar içinde en iyisi ve en pratik olanı Prof. Dr. 

Esat Işık’ın bulduğudur. Bunda, düz ve konkav ayna aynı oftalmoskop üzerindedir. 

Hekim yapacağı muayeneye göre kendi eksenleri üzerinde dönen aynaları kullanabilir. 
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4.5.4 Yayınları 

Dr.Esat Işık’ın fransızca eserleri Fransa’da yayınlanmıştır. Bunun üzerine 

Fransız Oftalmoloji Cemiyetine üye seçilmiştir.  

 Zamanına göre ilginç yayınlarda bulunmuştur.  Tıbbi Yayınlarından kısa özetler:   

1- Çeşmibîn ile muayene-i ka’rı ayn (Oftalmoskop ile göz dibi muayenesi) 

(Ayrıntılarını yukarıda sunduğumuz oftalmoskop muayenesi ve kendi adıyla 

anılan aleti anlatır) (41). 

2- Essai sur la Séméiologie de l’Exophtalmie  

(Egzoftalmi semiyolojisi üzerine deneme) (uzmanlık tezi) 

Esat Paşa’nın uzmanlık tezinin madde madde ifade edilen sonuç kısmını aşağıda 

sunuyoruz: 

I- Egzoftalminin semiyolojik tanısını koymak için oküler deviasyon, orbita 

tümörlerinin sertlik veya yumuşaklığı gibi bulgular ihmal edilmemelidir. 

Fakat, bunlar tek başına kesin tanı koydurmaz. 

II- Egzoftalminin gelişmesi ve görünüş tarzı ve klinik değerlendirmede temel 

alınmalıdır. 

III- Şüpheli vakalarda, eksploratris ponksiyona başvurmak mantıklıdır. Bu işlem 

aseptik olarak yapılmalıdır. Bu, bazen teşhis bazen de tedavi yöntemi olabilir 

(42). 

3- Traitement Blepharite au Sublimee haute dose  

(Yüksek Doz Gliserinle Blefarit Tedavisi) 

       Bilindiği üzere kirpik iltihaplanması, Fransız eski yazarların göz kapaklarında da 

sıklıkla görülen, tedavilerin çoğunluğuna direnç gösteren bir hastalıktır. Etiyolojik 

nedeni mikrobik (Gimbert de Montpellier’de görülen mikrokokkus sarkinus basili gibi), 

viral (stafilokokus piyegenus, aureus ve albus gibi), kriptojenik (Mackensie, Schiess, 

Bazin’de görülen gibi) olabilmektedir.Hastalık, lakrimal kökenli kronik konjuktivit ile 

de ilgili olmakla beraber, kirpik dibi bezlerinin (kirpik dibi adeniti veya meibomian 

adeniti) hastalıklarıyla beraber görülebilmektedir. John Bosa’da olduğu gibi refraksiyon 

kusuru yapabilir. Klinik formu ne olursa olsun kirpik biti, hipertrofik blefarit, kapak 

deformitesi gibi durumlarda bu enfeksiyon, doktorları çaresiz bırakır. 

       Tedavide asit borik, kırmızı gümüş oksit pomadı, gümüş nitrat koterizasyonu, 

tentürdiyot, cade (badem?) yağları kullanılır. Belirgin bir iyileşmeden sonra bile göz 

kapağı ve konjonktivada ağır bir inflamasyon başlayabilir.  
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       Bu tedaviyi ilk başlatan ve çok başarılı sonuçlar alan Paris’ten Dr. 

Despagnet’ten esinlenerek biz de bu tedavileri uyguladık. 

       Bu tedavide  yüksek konsantrasyon otomobil gliserini(Ör:1/15) kullanılabilse de 

genellikle 1/30 konsantrede solüsyon kullanılır. 

       Bu tedavi tekniğinde iki tür sublime (arıtma) gliserin solüsyonu reçete edilir 

(43). 

4- Traitement de l’Ophtalmie blenorragique  

(Blenorajik Oftalmi Tedavisi) 

 Blenorajik konjonktivit açıkça konuşulmak gerekirse özel bir mikrop ile 

oluşmuş pürülan bir hastalıktır: Neisser adlı gonokok mikrobu denilebilir. Başlangıçta 

sadece bir göz üzerinde oluştuğu için oluştuğu yer dolayısıyla konjonktivit 

rahatsızlığından ayırt edilebilir; ilave olarak, çok çabuk bir ilerleme ve çok defa büyük 

bir yoğunluk göstermektedir. Gözün dış tabakasındaki (korneada) değişiklikler çok 

önemli ve önceliklidir, bu da gözde en ciddi hastalıklara neden olmaktadır (44). 

5- Hemorragie du Corps Vitre chez les Junes gens  

(Genç Bireylerde Vitre Cismi Hemorajisi) 

Son iki sene esnasında ve bilhassa bir sene staj yaptığım Val-de-grace’da genç 

insanlarda göz şişmesine bağlı sümüğümsü akıntı hastalığının nispeten sıklığın büyük 

olması bende hayret uyandırmıştı. Bu hastalık çok özel şekilde göz doktorlarının 

dikkatini çekmesine neden olmuştur. Birdenbire başlayabilmektedir, özellikle geceleyin 

sakin bir şekilde yatan hasta sabahleyin kalktığında bir veya iki gözün görmesinden 

tamamen mahrum olabilmektedir. İlave olarak, gelişmenin ağır ve yanıltıcı, sık-sık 

nüksetmelerinin oluşma sebepleri çok-çok meçhul, iyileşmenin çok durumlarda elde 

edilmesi zor olması hastalığa özel bir ehemmiyet vermektedir. Hastalık makul bir tedavi 

ile iyileşebilir şeklinde genel bir hastalık alameti arz ettiğinde tedavinin belli bir 

etkinliği vardır (44). 

            “Traitement de l’Ophtalmie blenorragique” ile “Hemorragie du Corps Vitre chez 

les Junes gens”, 44 numaralı kaynak olan aynı kitapçıkta yayınlanmıştır (Ekler: 3 

numaralı resim). 

 Nevsal-ı Âfiyet’te binbaşı rütbesinde iken “Göz Hakkında Birkaç Söz” adıyla 

göz hastalıkları bahsini  yazmıştır (45) (Ekler: 11 numaralı resim). Esat Bey’in 

kullandığı edebî dil hakkında da fikir sahibi olunabilecek yazının bir kısmı aşağıdadır: 



 

 

55

 “Havas-ı hamsemizden (beş duyu) biri ve şüphesiz en mühimmi olan  fi’li 

ru’yetin (görme eylemi) kıymet ve ehemmiyeti birkaç dakika gözlerini kapamak ki, ufak 

bir tecrübe ile her fert için takdir ve tahmin edilebilecek pek basit bir keyfiyet olup 

ancak bu fiille yâni nimet-i ru’yete (görme nimeti) vasıta olan uzvun nezaketiyle, 

emraza (hastalıklar) müsteid (eğilimli) kılan esbâb ve riayet olunması lâzım gelen 

tedabir-i sıhhiye (sağlık önlemleri) hakkında bir nebze malumat fevaid-i azimeyi (çok 

büyük yararlar) temin edebilir. 

 Göz, hacminin küçüklüğüne ma’kuse (karşın) gördüğü hizmet o kadar büyüktür 

ki, ufuklara kadar bir mesafe-i vesiayı (geniş)  havsala-i meşahidesine (tanıklık) sığdırır 

ve namütenahi (sonsuz) ile kendi arasında mevcut eb’ad-ı lâyihası da bulunan bilcümle 

ecsamın (cisimler) şeklini, rengini resmederek âdetâ bir fotoğraf altı hizmetini görür. 

Hem öyle bir âlet ki, san’at itibariyle gâye-i kemâle varmıştır. 

.... 

 Şimdi böyle mühim vezâifi, bir sür’at-i fevkalâde(olağanüstü hız) ile suret-i 

mükemmelede (mükemmel surette) ifâ ve icrâ eden şu uzuv-i mühim, Göz, gayet rakik 

(ince) ve hassas birkaç tabakadan mürekkeb bir zarf derununda mahfuz billur gibi 

şeffaf bir miktar mayi-i mahtuî ve kan damarlarıyla, a’sâb-ı hissiye ve mahreke (duyu 

ve hareket sinirleri) den  pek zengin olmasından ve merkez-i hayat olan dimağa pek 

yakın bulunmasından harikulâde bir nezâkete mâliktir.” (41) 

Servet-i Fünun  gazetesinde Cehalet Seyyieleri yazı dizisi içinde, Körlerin talim 

ve terbiyesi gibi gerek sosyal gerek tıbbi yazıları da yayınlanmıştır (46). 

 

Esat Paşa Malta sürgününde kendisi ve milletinin uğradığı haksızlıkları 

vurgulamayı kendine görev bilmiş, bu sürgündeki deneyimlerini hayatı boyunca çeşitli 

vesilelerle aktarmaya çalışmıştır. Böylece, “Göz Hekimliği Hocalığı”nı icra ederken 

öğrencilerini yalnızca oftalmoloji alanında eğitmemiş, aynı zamanda ahlâklı, dürüst ve 

vatansever insanlar olmaları için çeşitli örnekler vererek hem “hayat”, hem de 

“deontoloji” dersi vermiştir. Hayli  yakınlık gösterdiği öğrencilerine bayram 

kutlamasından sonra “vatanî vazifenizi yapıyor musunuz?” şeklinde hatır sorarak hem 

ülkeye, hem de hastalara karşı görevlerini hatırlatıp durmuştur (13,34-37). Ahlâk ve 

vatan için öğütlerinde sık sık vurguladığı bir sözünü örnek olarak sunuyoruz: “Hekimler 

bu memleketin en samimi dostu olması lâzım gelen sınıftır” (13). 
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4.6 Esat Işık Paşa’nın  Tıp ve Oftalmoloji Tarihimizdeki Yeri 

 

 4.6.1 Ülkemizde çağdaş anlamda ilk göz kliniğinin kurucusu 

Esat Işık Paşa, ülkemizde çağdaş anlamda ilk göz kliniğini kuran kişidir 

(12,13,14,16,19,23,26,27,41,47). Demirkapı’daki Askeri Tıbbiyeye tayin edilir edilmez 

ilk işi, Demirkapı'da bulunan Askeri Tıp Okulu'nda bir baraka içinde, Paris'ten getirdiği 

tıbbi cihazlarla 15 yataklı bir göz kliniği kurdu. Özellikle son sınıf öğrencilerinden 

amatör yardımcılar edinerek bunları eğitti (16,19).  
 

 4.6.2 Hocalığı, hekimliği, cerrahlığı 

Esat Paşa Askeri hastanelerde gerek “hoca” olarak öğrenci, asistan ve uzman 

yetiştirmiş, gerek “Oftalmolog” olarak hasta tedavisi ve ameliyatlarını yapmıştır.  

Yetiştirdiği öğrencilerinden bazıları aşağıdadır: 

1311 (1895) senesi mezunlarından: Tevfik, Hayrullah Sarım, Jül Aleksandr; 

1312 senesi mezunlarından: Tevfik Kastamoni, Şakir Ahmed (daha sonra Göz 

Hastalıkları Uzmanı, Esat Paşa’nın muavini), Abdullah Çarşanba, Kâzım Ahmed; 

1313 senesi mezunlarından: Salih Said; 

1314 senesi mezunlarından Ziya Mehmed (daha sonra Göz Hastalıkları 

Uzmanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde adına vakıf kurulmuş Ziya Gün Hoca); 

1317 senesi mezunlarından İhsan Ahmed; 

1318 senesi mezunlarından Rıza Said; 

1319 senesi mezunlarından Ahmed Cevdet, Osman Nuri; 

1320 senesi mezunlarından Vefik Hüsnü; 

1322 senesi mezunlarından Rifat Ahmed, Şerefeddin; 

1323 senesi mezunlarından Yusuf İsmet, Niyazi İsmet (daha sonra Göz 

Hastalıları Uzmanı Niyazi İsmet Gözcü); 

1324 senesi mezunlarından Mehmed Tevfik; 

1325 senesi mezunlarından Ali Haver (16). 

1316 (1900) yılına ait “Hamidiye Etfâl Hastahane-i Âlisi İstatistik Risalesi”nde 

poliklinik günleri ve poliklinik yapan hekimlerin verildiği listede Perşembe günleri Göz 

şubesine Kehhal Esat Bey’in geldiği yazılıdır (48) (Ekler: 17 ve 18 numaralı resimler). 

Tıbbiyedeki aslî görevinden başka, Hamidiye Etfâl Hastanesi (bugünkü Şişli 

Etfâl Eğitim Hastanesi) ve Darülaceze’de fahrî olarak, ayrıca kendi muayenehanesinde 
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ve emekli olduktan sonra evinde  Göz Hekimliği yaparak topluma hizmet etmiş, şifa 

dağıtmıştır (12,16,19,49). 

 

 4.6.3 Âmâların Eğitimi ile ilgili Çalışmaları 

Görmeyenlerin okuma yazma ögrenmesi için 1874 de Kahire’de âmâlar okulu 

eğitime başlamıştır (49). Mehmed Ünsi, bu okulda kullanılmak üzere Braille 

alfabesinin -Arap, Türk ve İranlı âmâların kullanabilecekleri- Arap harflerine 

uyarlanmış şeklini yayımlamıştır. Osmanlı Devleti’nde âmâlardan yeteneği olanlar 

hafızlık yapıyor, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okuyarak geçiniyorlardı. Bunlardan biri olan 

âmâ Hafız Yusuf Âgah Efendi, ihtiyar ve alil olduğunu ve maaşının yetersizliğini dile 

getirerek Bâbıâli’ye başvurmuş ve maaşının yükseltilmesini istemişti. Yusuf Âgah 

Efendi hazineden yoksullara ödenen muhtacın faslından 100 kuruş maaş almaktaydı. 

Dilekçesi üzerine merhamete lâyık görülerek maaşı 300 kuruşa yükseltilmişti. 

Sokaklarda dilenen kimsesiz âmâlar Darülaceze’ye yerleştiriliyordu. 1900 yılında 

Paris’te toplanan Âmâlar Kongresi’nde, bundan sonraki kongrenin 1902’de Brüksel’de 

yapılması kararlaştırılmıştı. Belçika Hükümeti İstanbul Sefareti kanalıyla, 6-10 Ağustos 

1902 tarihlerinde, körlerin durumunu düzeltmek için Brüksel’de yapılacak olan 

uluslararası kongrenin davet yazısı ile tartışılacak konuların programını 31 Ocak 

1902’de Hariciye Nezareti’ne göndermişti. 2 Mayıs 1902’de ikinci duyuru yapılmış, 

Hariciye Nazırı, iştirak edilmesinde bir fayda görmediğini  ifade etmekle birlikte, ilgisi 

nedeni ile kongre programını Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nezareti’ne göndermişti. 

Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nezareti, memleketimizde de körler olduğundan bu 

kongrede alınacak bilimsel kararlardan istifade edilmesi amacıyla Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şahane’ce ehliyetli ve tecrübeli bir muallim gönderilerek bu kongreye iştirak edilmesini 

önerince, Hariciye Nazırı durumu Sadaret’e bildirmiş ve 16 Haziran 1902 tarihinde bir 

delege gönderilmesi için irade çıkmıştır. Bunun üzerine delege olarak Mekteb-i 

Tıbbiye-i  Şahane emraz-ı ayniye muallimi Kaymakam Esat Bey’in gönderilmesi 

kararlaştırılmıştı. 6-10 Ağustos 1902 tarihlerinde toplanan kongrede ele alınacak ve 

tartışılacak konular 7 maddede toplanmıştı. Birinci madde olan “Memleketinizde 

âmâların geçimlerini sağlamak için seçtikleri en iyi vasıta, sanatlar ve meslekler 

hangileridir? Âmâlara iş tedariki hususunda nasıl yardım edilebilir?” konusu 

tartışılırken Osmanlı delegesi Esat bey bu konuda özetle şu görüşleri bildirmiştir: 

“Muhtaçlara lütuf ve inayetleri herkesçe bilinen Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han, 



 

 

58

tebaasının istirahatini temin ve ve memleketin ilerlemesi için uğraştığından beni delege 

olarak bu kongreye göndermiştir. Kongrede alınacak kararların ülkesinde 

uygulanmasıyla, göz nurundan mahrum kişilerin elem ve kederlerinin hafifletilmesine 

emretmiştir. Osmanlı Devleti’nde, âmâlar, müziğe olan istidadları ve fevkalade gelişmiş 

olan hafızaları sayesinde geçimlerini sağlarlar. Beş-on sene evvel padişahımız 

İstanbul’da bir Darülaceze açmıştır. Bu hayır kurumunun bir bölümü âmâlara 

ayrılmıştır. Âmâlar burada kalırlar. Gündüzlü âmâ kabülü henüz başlamamıştır. 

İstanbul’a dönünce, kongre çalışmalarından elde edilecek sonuçları ve alınması 

gereken tedbirleri padişaha arzedeceğim.” Esat Bey, nüfusu kalabalık yerleşim 

yerlerinde körlüğün sebepleri ile ortadan kaldırılmasının ele alındığı 7.bölümde, 

İstanbul’da hekimlik yaptığı 9 sene içinde muayene ve tedavi ettiği 30.000 hastada 

karşılaştığı ve körlüğe sebep olan hastalıkları tebliğ etmiştir. Kongrenin hemen ardından 

Belçika Hayır Cemiyeti ve kongre düzenleme komitesi başkanı Amedee Stockmans ile 

Belçika Adliye Nezareti Umur-u Hayriye Nazırına, kongre reisine ve kongre sekreterine 

3. dereceden birer Mecidi Nişanı ihsan edilmiştir. Esat Bey, Brüksel’den döndükten 

sonra; Âmâların Terfih-i Ahvali Hakkında 1902 Brüksel Kongresi adında bir kitap 

yazarak, kongrede ele alınan, âmâların talim ve terbiyeleri hakkındaki görüşleri ve 

tartışmaları anlatmıştır. Kongre, Darülaceze’de bir şube kurulması halinde Belçika 

Âmâlar Mektebinden bir muallimin, uygun şartlarda, gönderileceğini vaad etmişti. Esad 

Bey dönüşünü takiben takdim ettiği layihada Darülaceze’de bir âmâlar mektebi 

kurulmasını önermişti (49). 

Darülaceze Fahri Göz Tabibi Mirliva Mehmed Esat Bey, Acıbadem de 

yapılması tasarlanan dilsiz ve âmâlar okulunun inşaatına başlanamayınca, 2 Şubat 1908 

(29 Zilhicce 1325) tarihinde Sadaret’e bir layiha daha vermişti. 1902 yılında Brüksel’de 

toplanan ve devlet tarafından görevli olarak gönderildiği kongre dönüşü takdim ettiği 

layihada Darülaceze’de bir âmâlar mektebi kurmanın lüzumundan bahs ettiğini ancak o 

sıralarda, Acıbadem’de âmâlarla sağır ve dilsizlerin talim ve terbiyesi için büyük bir 

müessese yapılması irade buyrulduğundan Darülaceze Âmâlar Şubesi tesisinin tehir 

edildiğini hatırlatmıştı. Acıbadem’de kurulacak bu müessesenin henüz yapılmadığına 

dikkati çeken Esat Paşa, göz nurundan nasibi olmayan, marifet ve sanat nimetinden 

mahrum âmâların dilenme zilletinden kurtarılarak tahsil ve talimlere başlaması için 

Darülaceze’de -Acıbadem’deki okul için bir tecrübe teşkil etmek üzere- bir âmâlar 
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mektebi açılmasının uygun olduğunu dile getirmiştir (49). Ancak, II. Abdülhamid’in 

tahttan indirilmesiyle bu girişim de sonuçsuz kalmıştır.  

 

 4.6.4 Tıbbî Yayınları  

1- Essai sur la Séméiologie de l’Exophtalmie 

     (Egzoftalmi Semiyolojisi Üzerine Deneme)  [uzmanlık tezi]  

2- Oftalmoskop ile göz dibi muayenesi 

3- Hemorragie du Corps Vitre chez les Junes gens 

       (Genç Bireylerde Vitre Cismi Hemorajisi) 

4- Traitement de l’Ophtalmie Blenorragique  

       (Blenarojik Oftalmi Tedavisi) 

5- Traitement Blepharite au Sublimee Haute Dose  

        (Yüksek Doz Gliserin ile Blefarit Tedavisi) 

6- Göz Üzerine Birkaç Söz (Nevsal-ı âfiyet) (Ekler: 11 numaralı resim) 

7- Verdiği konferansların toplandığı kitapçık (Esad beyin nutukları)     

(Ekler:15 numaralı resim) 

Fransızca eserleri Fransa’da yayınlanmıştır. Bunun üzerine Fransız Oftalmoloji 

Cemiyetine üye seçilmiştir. 

 

 4.6.5 Buluşları 

1) Paris’te göz ihtisası yaparken Alman fizikçisi Helmhotz’un yaptığı basit 

oftalmoskopu aynı basitliği bozmadan bir sap üzerinde biri konkav, diğeri düz olmak 

üzere iki aynayı birleştirmek suretiyle kendi adıyla anılan “Esat Oftalmoskopu”nu 

düzenledi. Bu buluşu ile, oftalmoloji muayenesinde iki önemli muayene “retinoskopi” 

ve “fundoskopi - göz dibi”  tek aletle yapılabilir hale gelmiştir. Aletin düz ayna tarafı 

ile retinoskopi, konkav ayna tarafı ile göz dibi muayenesi yapılır 

(12,13,14,16,19,23,26,27,38,39,41) (Ekler: 9, 10, 11 numaralı resimler). 

2) Oftalmoskop dışında gözünden “temaruz” edenlerin (simulasyon, yalan olarak 

görmediğini beyan edenler) muayenesi için  “Esat stereskopu” adı ile bir alet daha 

geliştirdi. Bu aletle, kişiye çapraz bakış yaptırarak kişinin yalanını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu, kişinin baktığı tarafta iki delik ve karşı tarafta iki delik bulunan kutu şeklinde bir 

alettir. Kişi aletle çapraz bakış yaptığı için, örneğin sağ gözle aslında sol taraftaki cismi 

görmekte olduğundan yalanı ortaya çıkar (27,46,47). 
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 4.6.6 Ulaşılamayan kitabı 

Esat Paşa Malta’da sürgünde iken eşine 102 adet mektup yazmıştır. Bu 

mektupları ilkinden itibaren numaralayarak eşine yollamış; bunların ulaşıp ulaşmadığı 

ve konuları yönünden geri kontrolünü de bu numaralama ile yapmıştır.  

21 ve 23 numaralı mektuplarında 500 sayfa civarında olduğunu belirttiği Göz 

Hastalıkları kitabı yazdığını, 26 numaralı mektubunda kitabın bittiğini, 30 numaralı 

mektubunda oda değiştirdiğini ve kitabı temize çektiğini, 54 ve 58 numaralı 

mektuplarında da ayrı ayrı iki kere eşine, kitap basım maliyetini öğrenmesi için 

Türbe’deki dostuna sormasını yazmıştır. 65 numaralı mektubunda resimleri de sağlayıp 

yerleştirdiğini ve 600 sayfa civarında bir kitap halini aldığını yazmıştır (50).  

Ahmet Emin Yalman’ın kaleminden de  Esat Paşa’nın Malta’da  göz 

hastalıklarıyla ilgili geniş bir kitap yazdığını öğreniyoruz:  

“….Garip bir tesadüf eseri olarak Polverista’da hemen her nevi ihtisas sahibi 

doktor toplanmıştı. Esat paşa göz mütehassısı sıfatiyle arkadaşlarına çok hizmetler 

etmiştir. Ağaoğlu Ahmet Beyin bir gözündeki rahatsızlık diğer gözünü de kör etmek 

istidadını gösterince Esat paşa kendisiyle beraber hastaneye giderek ameliyatı bizzat 

kendisi yapmış, bundan sonra da arkadaşların göz rahatsızlıklarıyla meşgul olmuş, 

Malta’da bulunduğu sıralarda Göz Hastalıklarına dair bir de geniş eser yazmıştır” 

(51). 

Ancak, konusunu ve sayfa adedini yazdığı, resimlerinin de olduğunu belirttiği bu 

kitabının akıbeti hakkında bir bilgiye ulaşılamadı. 

Bundan başka, 70 ve 71 numaralı mektuplarında, hangi konu ile ilgili olduğunu 

belirtmediği yeni bir kitabı kaleme almaya başladığını yazmıştır. Bu kitabıyla ilgili 

başka bir bulgu veya belgeye de ulaşılamadı (50). 

 

 

4.7 Esat Işık Paşa’ nın Siyasî Tarihimizdeki Yeri 

 
Esat Paşa, henüz öğrenci iken siyasî olay ve gelişmelerin, daha sonra da siyasî 

teşekküllerin içindedir. Bu konuda bir fikir vermek üzere Osmanlı İmparatorluğunun 

son döneminde kurulan siyasi partilerin içinde Esat Paşa’nın kurucu veya üye olduğunu 

saptadığımız siyasi parti ve kuruluşların listesini veriyoruz (28): 
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 4.7.1 Osmanlı İttihad Ve Terakki Cemiyeti  

- 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır.                                                        

- Genel Başkan Ali Rüştü                                                                                                                  

- Kurucu Üyeler: İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, Mehmed Reşid, 

Hüseyinzade Ali.                                                                                                                                        

- Paris Şubesi (1889)     - Genel Başkan Ahmet Rıza Bey,                                                       

- Yöneticiler: Mehmet Ali Paşa, Recep Fuat, Nihat, Dr.Nazım, Bahaddin Şakir, 

Sami Paşazade Sezai, Alber Fuat.                                                                                                            

- Cenevre Şubesi (1897)                                                                                                                     

- Kurucular: Dr.İshak Sükuti, Abdullah Cevdet, Ethem Ruhi (Balkan), Tıbbiyeli 

Mustafa Ragıp, Esad, Mithat Şükrü (Bleda), Ahmet, Mizancı Murat, Tunalı Hilmi, 

Seraceddin, Dr. Hasan, Lütfi, Dr. Akil Muhtar (Özden), Nuri Ahmet, Reşit Beyler.                        

- Kahire Şubesi (1897)                                                                                                                           

- Kurucuları: İshak Sükuti, Tunalı Hilmi, Hoca Kadri, Salih Cemal, Ali Ziya, Ferit 

(Tek)  

- Selanik Şubesi (1908)       - Genel Başkan Talat Bey (Paşa)                                                                   

- Yöneticiler: Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü (Bleda), Hayri, Ahmet Rıza, Enver 

(Paşa), Habib, İpekli Hafız İbrahim Beyler. 

 

 

 4.7.2  Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti  

-1916, İstanbul  

-Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi 

Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami 

Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Mithat Şükrü, 

Eski Halep Valisi Galip, Yargıç Muhlis, Doçent Dr. Hüseyinzade Ali, Harunreşid 

Bey.  
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 4.7.3  Milli Kongre  

-1918, İstanbul                                                                                                                                             

-Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa                                                                                                            

-Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin 

yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey. 

 4.7.4 Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası  

-1919, İstanbul                                                                                                                                   

-Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi 

Paşa, Mustafa Münif Paşa, Dr.Mustafa Hulusi, Ali Haydar, Yusuf Mazhar, 

Mehmet Mahfi, Hüseyin Hüsnü, Nazım, Ali Rıza Bey.  

 4.7.5 Mim Mim Grupları (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)                                                            

-1920, İstanbul                                                                                                                                          

-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları, 

Yüzbaşı Emin Ali, Topçu Kaymakamı Kemal (Koçer-General), Polis Md.lüğü 

4.Şb.Md.Sadi, Kabakçalı Ali Rıza Bey, Şevket Turgut Paşa, Kur.Alb.Cevat, tütün 

tüccarı Selanikli Hüsamettin, Esat (Işık) , Yüzbaşı Enver, Topkapulu Mehmet Bey, 

İhsan Bey, Mülazım Zeki, Bahriye Binbaşısı Hakkı, Yüzbaşı Vahid, Serezli Galip 

(Vardar), Kayyum Ahmet, Muhabere Memuru Cemal, Saip, Şefik, Yüzbaşı Şahap, 

Ahmet, Muhlis, Cemal Beyler, Velid Ebüzziya, Savcı Vehbi, Suat, Bektaşi Hamdi 

Baba, Topkapulu Bican (Bağcıoğlu), Sandalcılar Kahyası Ali Osman, Hamallar 

Kahyası Salih Reis, Nakliyeci Himmetzade Hüsnü (Himmetoğlu), Ardiyeci Emin, 

Katip Enver, Motorcu Akşehirli Muzaffer ve Rizeli Mustafa, Hemşinli Mehmet, 

Abdullah, Trabzonlu Aruzoğlu Mahmud, Pandıkyan, Edip, Sabir, Boşnak Haşim, 

Hukuk Öğrencisi Saim (Dora), Teğmen Saffet, Komiser Cemil, Musluzade Mahmut, 

Rizeli Ahmet ve Osman, Gemlikli Hafız İsmail, Trabzonlu Tahsin Kaptanlar, 

Serkomiser Necati, Komiser Kahraman, Salih, Kemal, Zühdü, İhsan Ethem, 

Tugrakeş Hakkı Bey. 
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 4.7.6 Karakol Cemiyeti 3 

-1918, İstanbul  

-Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey  

-Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Galatalı Şevket, Kaymakam Edip, Binbaşı Ali Rıza, 

Emekli Yüzbaşı Baha Sait, Avukat Refik İsmail, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), 

Dr.Esad, Kurmay Yarbay Çolak Selahattin Bey  (25,28,46). 

 

 Esat Paşa, Mondros mütarekesi ile İstanbul’ da yenilgiyi ve artık her şeyin 

bittiğini kabul edip, derin üzüntü ve kedere gömülmek gafletine düşüldüğü günlerde, o   

mütareke kadrosu içinde başta Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti erkânı olmak üzere, ne 

kadar millî kurul varsa hepsini, (Partiler arası, hatta onların üstünde yalnız millî 

menfaatlerle uğraşmak gayesiyle) toparlayacak bir Millî Kongre hazırlığına girişmiş ve 

bu kongre, memleket ölçüsündeki meselelerde görüş birliği sağlanmasını faaliyet 

konusu olarak seçip çalışmaya başlamıştı (16,19,22,24,29). 

Esat Paşa'nın başında bulunduğu Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti, 17 Ekim 

1918 tarihli toplantısında memleketin buhranlı ve tehlikeli günler yaşadığını göz önüne 

alarak programındaki belli görevlerin üzerine çıkmıştır. Dernek, ülkenin önde gelen  

gazetecilerine, yazarlarına, üniversite mensuplarına, çeşitli derneklere ve siyasi partilere 

başvurarak "Ahval-i hazıra karşısında memleketin hukukunu müdafaa gibi müşkül 

vazifeyi yalnız hükümetten beklemek yeterli olmayacağından yaşama hakkını korumak 

isteyen bir milletin mevcut olduğunu dünyaya gösterecek" bir Milli Kongre'ye 

gereksinim olduğunu belirtmiştir (16,19,22,24,29): 

 

 

  

 

 

  

3 İstiklâl  Savaşımız sırasında Milli Mücadeleyi desteklemek için açık ve gizli teşekküllerden 

Karakol, Zabitan, Yavuz, Hazım, Mücahit, Muharip, Felah , Muavenet-i Bahriye, Namık ve Güneş  

grupları ile  M.M. teşkilatı ve M.M. grubu en önemlileridir. M.M. teşkilatı gerektiğinde İstanbul’ da   

silahlı mücadele için kurulmuş çok gizli bir kuruluştur. Her semtte şubeleri, yöneticileri, silahlı       

üyeleri vardır. Gizli Başkanı, İstanbul  Emniyet Müdürü,  daha sonra paşa olan Alb. Esat Furgaç’ tır. 

31) Özakman , T. Şu Çılgın Türkler, 26. Basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2005:699.  

52) Genelkurmay  Başkanlığı Harp Tarihi Daire Başkanlığı, Türk İstiklâl Harbi Dizisi, İdari 

 faaliyetler, Ankara, ATASE yayınları, 1975:98. 
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Memleketin seçme düşünürleri, ileri gelenleri, gazeteciler, yazarlar, Üniversite 

mensupları, muhtelif ilim ve hayır cemiyetleri ve siyasî partilere başvurup mevcut 

durum karşısında memleketin hukukunu müdafaa gibi müşkül vazifeyi yalnız 

hükümetten beklemek yeterli olmayacağından, yaşama hakkını korumak isteyen bir 

milletin mevcut olduğunu dünyaya gösterecek bir kuruluşa ihtiyaç olduğu vurgulanıyor 

ve bir süre sonra “Milli Kongre” ismi verilen şura toplanıyor. 

Bütün millî kuvvetlerin toplanıp, memleketi kurtarmakta elbirliğiyle çalışmaya 

öncü olma kararlaştırılıyor. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâli üzerine nasıl 

davranılacağı enine boyuna görüşülüyor ve sonunda, vilayetlerde harekete geçmeye 

hazırlanan toplulukların temayüllerine vakıf, ahlâkı, bilgisi, görgüsü ve hamiyeti 

milletçe tanınmış kişilerden bir Millî Şûra oluşturulması kararlaştırılıyor.  

Millî Kongre programının, ilan edilen birinci maddesinde, aynen şu satırlar 

görülmektedir: 

“Bilcümle kuva-yı millîyeyi tevhid etmek maksadıyla İstanbul’da müesses ve 

mutaazzıv umum heyetler, cemiyetler ve fırkalar davet olunarak 29 Teşrin-i sâni 334 

tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyetinde akdolunan içtimada âtideki cemiyetler, 

heyetler ve siyasî fırkalar ikişer mümessilinden   Millî Kongre teşekkül etmiştir. [Bütün 

ulusal kuvvetleri birleştirmek amacıyla İstanbul’da kurulmuş ve organlarını tamamlamış 

tüm heyetler, dernekler ve partiler davet olunarak 29 Kasım 1918 tarihinde Millî Talim 

ve Terbiye Cemiyetinde gerçekleştirilen toplantıda gelecek dernekler, heyetler ve 

siyasal partilerin ikişer temsilcisinden Millî Kongre oluşturulmuştur].” Böylece, 

İstanbul’daki bütün kurum, heyet, dernek ve partiler Anadolu’daki Kuva-yı Milliye ile 

birleşmeye davet olunmuşlardır (16,19,22,24,29). 

Söz konusu toplantıya katılan topluluklar şunlardır (28): 

1) Edebiyat Fakültesi 

2) Üsküdar Türk Ocağı 

3) Teceddüd Fırkası 

4) Himaye-i Etfâl cemiyeti 

5) Hürriyetperveran Avam Fırkası 

6) Darülmuallimînler Mezunları Cemiyeti 

7) Donanma Cemiyeti 

8) Türk Ocağı   

9) Radikal Avam Fırkası  
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10) Tıp Fakültesi   

11) Galatasaraylılar Yurdu  

12) Fünun Fakültesi 

13) Kabataş Teavün Cemiyeti  

14) Muallimler Cemiyeti   

15) Kadınları Çalıştırma Cemiyeti  

16) Mahamiler (Avukatlar) Cemiyeti (baro) 

17) Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 

18) Matbuat Cemiyeti 

19) Muallimler Cemiyeti 

20) Ressamlar Cemiyeti 

21) Vilâyat-ı Şarkiyye Cemiyeti 

22) Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti  

23) İzmir Müdafaa-î Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti  

24) Ahâli İktisat Fırkası   

25) Sanatkârlar Cemiyeti  

26) Adanalılar Cemiyeti   

27) Biçki Yurdu  

28) Bilgi Yurdu 

29) Asrî Kadın Cemiyeti   

30) Amerika Talebeleri Mezunin Cemiyeti 

31) Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi 

32) İstihlâk-i Millî Kadınlar Cemiyeti 

33) Sulh ü Salah Cemiyeti  

34) Millî Ahrar Partisi  

35) Millî Hususî Mektepler Cemiyeti  

36) Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, 

37) Esirgeme Derneği 

38) Tıp Mezunin Cemiyeti  

39) Yedek Subaylar Yardım Cemiyeti   

40) Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti   

41) Üniversite ve Yüksek Mektepler Cemiyeti   

42) Millî Türk Cemiyeti  
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43) Sosyalist Cemiyeti   

44) Trakya (Paşaeli) Cemiyeti  

45) Çiftçiler Derneği 

46) Himaye-i Etfâl Kadınlar Merkezi 

47) Musîki Muhipleri Hanımlar Cemiyeti 

48) Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti 

49) Ticaret Mekteb-i İnas Cemiyeti 

50) İnas Darülfünun Cemiyeti 

51) İspat-ı Sanayi-i Nefise Cemiyeti (28). 

 

Millî Kongre, İstanbul’da, Anadolu hareketine bağlı ve İstanbul’un buhranlı 

hayatı içinde Millî Mücadeleye müzahir (yardım eden, koruyan) kaldığını ve kalacağını 

– düşmanların gözleri önünde – korkusuzca, pervâsızca ilan etmiştir (13,19,22,24,29). 

Milli Kongrenin aldığı kararlar arasında Türklük aleyhine yapılan 

propagandalara karşı koymak, Avrupa’ya bu iş için heyetler yollamak, orada esasa 

dayanmayan iddiaları çürütmek için yayınlar yapmak, kitaplar dağıtmak, İzmir’i işgâl 

etmiş ve Anadolu içlerine ilerlemek niyetinde bulunan Yunanlıları durdurmak üzere 

“Kuva-i Milliye” teşkil etmek vardı (16,19,22,24,29,33): 

• Millî Kongre, bir taraftan Anadolu Millî hareketini, memleketin bütün kuvvetlerini 

desteklemeye çalışırken, o sırada, yani 1919 seçimi dolayısıyla da bilhassa partilerin 

İstanbul adaylarının tümüyle Kuvayı Milliyeci olmaları noktası üzerinde müşterek 

liste oluşturulması suretiyle çalışmalarına gayret etmiştir. Öte yandan Türk 

milletinin, Cemiyet-i Akvama, hür ve müstakil bir millet sıfat ve salahiyetiyle 

girebilmesini temin için gereken tedbirler üzerine çalışmıştır.  

• Kongrenin programında başlıca, Türkiye’nin dünya milletleri arasında hür ve 

müstakil bir millet gibi yaşaması için lüzumlu her tedbir ve çareye başvuracağı, 

basın, yayın ve konferanslar tertibi vasıtasıyla halkı aydınlatmak, icabında yabancı 

memleketlere heyetler göndermek gibi hususlar vardır. Millî Kongre vatanın 

münevver ve mütefekkir evlâdını kendi tabiî üyesi sayar ve onları vazifeye çağırır. 

• Memleketin bilhassa Türklerle meskûn kısımlarının parçalanması için düşman 

tarafından girişilen haksız propaganda ve teşebbüslerin hakikate uygun olmadığını 

meydana çıkararak bilimsel ve tarihî delil ve vesikaları hazırlamıştır. 
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• Avrupa’da bazı düşmanların aleyhimizde, uydurma ve asılsız propagandalarını 

etkisiz kılmak ve doğruyu anlatmak için oraya heyet göndermiştir. 

• Doğu vilayetlerimizde Rusların istilası ve tarafımızdan geri alınması sırasında 

Türkler hakkında revâ görülen fena muameleye dair Rus ordusu tarafından yazılan 

ve Üçüncü Ordu tarafından elde edilip, Millî Müdafaa tarafından bastırılan 

vesikalara dayanan Türkçe, Fransızca ve İngilizce risaleler ile Emniyet-i 

Umumiyenin şarka gönderdiği heyetin müşahedelerini bildiren raporların hülâsası, 

iddiaları ispât eden fotoğraflarla birlikte bir çok kez bastırılıp Avrupa’nın siyasî ve 

resmî merkezlerine göndermiştir. 

• Hükümetçe devamına gerek görülmemesinden dolayı faaliyetini durdurmuş olan  

Fransızca “Le courrier de Turquie” gazetesinin yayına devamı kongre tarafından 

temin edilmiş ve bu yol ile Türk milletinin hak ve menfaatleri yabancılar nezdinde 

savunulmuştur. Türklerin uygarlık ve kültür sahalarındaki çalışmaları ve eserleri 

uzmanlar tarafından gazete, risale ve kitap şeklinde bastırılıp dağıtılmıştır. Bundan 

başka memleketin muhtelif bölgelerinde asırlardan beri yaşayan Türkler ve bunların 

meydana getirdikleri eserler hakkında istatistik bilgiler de toplanmış ve bunlara ait 

haritalar bastırılmıştır. 

 

Bütün bu çalışmaların, mütareke günleri gibi, herkesin – yukarıda da işaret 

edildiği gibi – yılgınlık ve bezginlik içinde bir kenara çekilmek temayülünde olduğu 

sırada bir tek Esat Paşa’nın gayretiyle yapıldığını hatırlamak lâzımdır. 

Esat Paşa bu gerçek mücahitliği yüzünden bir kere kendi hükümetinin kahrına 

uğradıktan sonra, yeryüzünün en medenî insanları olduklarını iddia ile herkese kabul 

ettirmek hevesinde olan İngilizlerin – hem de sadece ve sadece yurdunu ve milletini çok 

sevdiği için – ağır bir haksızlığına da uğramıştır (10,33). 

Ne yapacağını şaşırmış hükümet ve saray, galip devletlerle sulh antlaşmasını 

görüşecek bir heyet seçmekle meşguldü. Bu heyeti teşkil edenlerin çoğunluğu, işin ehli 

kişiler değildi. Milli Şûra üyeleri VI. Mehmet’e bir telgraf çekerek yapılan seçimin 

hatalı olduğunu, Milli Şûra’nın içinden çıkacak on kişilik bir heyetin milletin ve vatanın 

haklarını daha iyi savunabileceğini bildirdiler. Bu telgrafı imzalayanların başında Esat 

Paşa bulunuyordu (33). 

Paşa’nın saraya karşı bu cüretkar davranışı cezasız kalmadı. Kendisini 13 

Haziran 1919 günü dahiliye nazırı Ali Kemal’in emriyle Kütahya’ya sürgün ettiler. 
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Sürgünlük çok sürmedi. Ali Kemal’in Bakanlıktan düşmesi, yerine Ethem Bey’in 

gelmesiyle bu emir kaldırıldı ve Esat Paşa  11 Ağustos 1919 da tekrar İstanbul’a döndü 

(12). 

Daha sonraki günlerde, Paşa yine yoğun politik yaşam içindedir. Düşmanla ve 

onlara inanmış vatan hainleriyle pervasızca mücadele etmektedir. 16 Mart 1920 de 

İstanbul işgâl edilir. İstila ordusu bütün mukavemetçileri ve onların kurdukları teşkilatı 

yok etmeye kararlıdır. Birçok vatansever gibi, Esat Paşa’nın evi de silahlı İngiliz 

askerleri tarafından basılır. Paşa hasta çocuğunun yatağının başından alınır, giyinmesine 

bile müsaade edilmeden geceliğiyle götürülür, Malta’ya sürgün edilir (10-13,16,22-27).  

 

Ziya Şakir’in kaleminden: 

“Memleketin bir ilim ve irfan ocağı olduğu kadar tam manasıyla bir hürriyet 

kaynağı olan Askeri Tıbbiye mektebinin yetiştirdiği mühim varlıklardan biri de Esat 

Paşa’dır. 

Ben, Esat Paşa’nın ilim ve meslek cephesi hakkında söz söylemek salahiyetini 

haiz olmadığım için, bu muhterem ölünün sadece siyasi hayatına temas edeceğim(29). 

 

Hürriyet ve Meşrutiyet cereyanları arasında 

Esat Paşa, daha mektep talebesi iken – bazı arkadaşları gibi – hürriyet ve 

meşrutiyet cereyanlarına karışmıştı. İstanbul’da (İttihat Terakki Cemiyeti) teşekkül 

ettiği zaman, cemiyete ilk dahil olanlar arasında, o da vardı. 

Meşrutiyet ilan edildiği zaman, İstanbul’da teşekkül eden (muvakkat heyeti 

merkeziye) ye aza (üye) olmuştu. Cemiyet namına sadrazam ve nazırlarla ekseriya o 

temas ediyordu. 

Esat Paşa o devirde gayet zarif giyiniyor; zarif tavırları, müfrit nezaketi, 

dinleyenlere kanaat veren sözleriyle nazarı dikkati celp ediyordu. 

İttihatçılar, ilk defa olarak (Mizancı Murat Bey) i tevkif ettirdikleri zaman, Esat 

Paşa arkadaşlarıyla bir hayli mücadeleye girişmiş; fakat bu cereyanın önüne 

geçemeyince; bizzat zaptiye nazırı Sami Paşa’ya giderek: 

-Murat Bey muhaliftir. Cemiyeti gücendirmiştir. Bu şekilde tevkifinin doğru ve 

yahut yanlış olduğunu bilmem. Fakat ne de olsa, bir ilim adamıdır. Herhalde kendisine 

şerefiyle mütenasip muamele edilmesini rica ederim, demişti.  
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Esat Paşa, İttihatçıların en nafiz ve mergup şahsiyetlerinden biri olmakla 

beraber, hiçbir zaman mevkiinden istifade etmek hülyasına kapılmamış, bir taraftan 

siyasetle meşgul olurken, diğer taraftan da meslek ve sanatına merbut kalmıştır. 

 

Mütareke Senelerinde… 

Esat Paşa, asıl faaliyetine, mütareke devrinde başlamıştır. İttihatçılar ortadan 

silindikten sonra o birkaç arkadaşıyla ortaya atılmış ve İstanbul’da bir milliyet cereyanı 

açmıştır. 

Memleketin münevverlerinden mürekkep (aydınlarından oluşan) olmak üzere 

(Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti) namı altında bir teşekkül vücuda getirilmişti. Bu 

cemiyet, iki cepheliydi. Bir cephesi hakikaten talim ve terbiye ile, diğer gizli cephesi ise 

siyasetle iştigal ediyordu. 

Esat Paşa’nın riyaset ettiği bu cemiyet, bidayette (başlangıçta) manda 

taraftarıydı. Millet ve hükümetin ancak kuvvetli bir ecnebi hükümetin himayesi altında 

kurtulacağına kanaat getirilmişti. Fakat, Anadolu’da Erzurum ve Sivas kongreleri 

toplanarak iş Türk’ün silah ve imanına dayanınca bu cemiyet de derhal gizlice 

Anadolu’ya iltihak etmiş; Sivas’ta teşekkül eden ‘Heyeti Temsiliye’ nin izini takip 

eylemişti. 

Cemiyet, pek mühim işlere girişmişti. Yunan ordusu tarafından işgâl edilen 

Garbi Anadolu’nun tamamen Türk yurdu olduğunu ispat eden birçok vesikalar, 

grafikler, istatistikler toplamış; bunları Türkçe ve Fransızca olarak neşrederek, Avrupa 

siyasi merkezlerine göndermiş, bu suretle, Türk milletinin hakkını müdafaa yolunda 

çalışmıştı. 

Fakat bu neşriyat, Damat Ferit Paşa hükümetinin –ve bilhassa o hükümette 

dahiliye nazırı olan (Ali Kemal Bey) in- hoşuna gitmemişti. Esat Paşa birkaç defa Bab-ı 

Âli’ ye celp olunarak bu gibi neşriyattan vazgeçilmesi tavsiye edildi. 

 

Kütahya’ya Sürgün 

Esat Paşa ile arkadaşları, millî vazifelerinden vazgeçmek şu taraf dursun; 

derhal bir (Milli Kongre) teşkil etmişler; katibi umumiliği de Esat Paşa’ya vermişler; 

neşriyatlarına bu nam altında devam eylemişlerdi. 

Ali Kemal Bey, kabineye dahil olur olmaz, (Vakit) gazetesi sermuharriri 

(başyazar) Ahmet Emin (Yalman) Bey’i Kütahya’ya nefiy (sürgün), Celal Nuri Bey’i de 
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memleketten çıkmaya icbar eylediği gibi, Esat Paşa’yı da – Vahdettin’in kısa bir 

iradesiyle – Kütahya’ya sürgün etmişti. 

Ahmet Emin Bey’le Esat Paşa birkaç ay kadar Kütahya’da kaldıktan sonra –Ali 

Kemal Bey’in istifası üzerine aynı makamı vekaleten işgâl eden – Ethem Bey’in 

tavassutu ile İstanbul’a gelmişlerdi. 

Esat Paşa; böyle bir darbe yemekle beraber, azim ve imanına zerre kadar fütur 

getirmemiş, millî vazifesinde devam etmiş, memleketin bir felaket uçurumuna 

sürüklendiğine dair Padişah Vahdettin’e müteaddit layihalar ve arızalar vermişti. Aynı 

zamanda Heyeti Temsiliye ile de temasını muhafaza etmiş, Anadolu’ya bir çok zabit ve 

sair lüzumlu şeylerin kaçırılması gibi mühim hizmetler ifa eylemişti. 

 

16 Mart Günü 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasına mensup bazı casuslar, Esat Paşa’nın bu hizmetlerini 

keşfetmişler; Esat Paşa ile arkadaşlarını (memleketin sükun ve asayişini tehdit eden bir 

teşekkül) olmak üzere İngilizlere haber vermişlerdi. 

Cemiyetin – Binbirdirek’te bulunan- idare merkezi basılmış, her tarafı aranmış, 

defter ve evrakı alınmış, cemiyet de dağıtılmıştı. 

Esat Paşa, asıl büyük felakete (16 Mart Faciası) günü maruz kalmıştı. O büyük 

hailenin ilk kurbanı Esat Paşa’dır.” (29). 

 

Ahmet Emin Yalman’ın ifadeleriyle Kütahya Sürgünü: 

Milli Kongre kurucusu Göz Doktoru Prof.Esat Paşa, 12 Haziran’da Kütahya’ya 

sürüldü. Önceleri, İstanbul Askeri Kumandanlığı onu da sürmeye vasıta olmamış, bir 

müddet serbest bırakılmıştı. Yine Mehmed Ali Beyin mesuliyeti üzerine alması suretiyle 

neticede sürüldü. O da, İaşe müfettişi sıfatıyla Kütahya’ya gelen Gaziantepli şair İshak 

Bey  de eski ittihadçılardan ve memleketçilerden mürekkep olan milliyetçi cepheye bir 

kat daha kuvvet verdiler. 5 Temmuz’da Kütahya’da yeni bir faaliyet sahası açıldı. 

İstanbul Türk Ocağında hazırlanan yeni köycülük hareketini temsil edenlerin ilk grubu 

vazifeye geçmeye hazırlandı. Bunların arasında sonradan Maarif Vekili olan Dr. Reşit, 

Londra Sefiri iken vefat eden Hüseyin Ragıp’ın kardeşi terbiyeci Ragıp Nurettin ve bir 

göz doktoru vardı. Köylüler arasında sağlık ve terbiye sahalarında çalışmak üzere 

Kütahya’ya geldi ve Emet köylerine dağıldı. Bu arada benim sabrım tükenmişti. Üç ayı 

dolduran sürgün hayatımın çok tatlı ve istifadeli geçmesine rağmen memleketteki 
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mühim hareketler karşısında  sürgünden kurtulmak ve gazetenin başında vazife görmek 

hevesi içimden kabardı. Şahsi düşmanım olan Sadrazam Damat Ferid’in seyahatte 

bulunması buna imkan verdi. Dahiliye Nazırı ve Kıbrıslı ailesinin damadı Ethem Bey, 

cesaret göstererek ve üzerine mesuliyet alarak, Prof. Esat Paşa ile beraber İstanbul’a 

dönmemize izin verdi. Bundan dolayı, Paris’ten dönünce Damat Ferid’in, şiddetli 

tarizlerine uğradı.  

Dr. Esat Paşa ile beraber Haydarpaşa’ya vardığımız zaman iç açıcı manzaralar 

karşısında kaldık. Bir çok Heyetler ellerinde koca buketlerle bizi karşılamaya gelmişti. 

Başlarında Veliaht Abdülmecid Efendinin yaveri Yüzbaşı Yümnü Bey (sonradan 

ulaştırma bakanı Yümnü Paşa) vardı. Hanedanın bu aydın ve vatansever üyesi, 

Padişah’ın ve hükümetin yıkıcı ve bozguncu gidişine karşı gelmek ve samimi memleketçi 

hislerini belirtmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Heyetler arasında Matbuat 

Cemiyeti, Milli Kongre, Milli Ahrar Partisi, Ahar Partisi, Tıbbiyeliler vardı. Ateşli 

nutuklar söylendi. Halk toplandı. Hükümet adına hiçbir müdahalede bulunulmadı (51). 

 

 Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün Ateşle İmtihanı” kitabında Esat Paşa’nın 

bu siyasal oluşumlar içinde oldukça faal olduğunu anlayabiliyoruz: 

“…..Bunlar birkaç partiye ayrılmışlardı. Bu yeni partiler İstanbul’da mütevazı 

bir evde toplanarak Esat Paşa’nın himayesinde bir millî kongre meydana getirdiler. 

Bunların faaliyetini “Toplandılar, oturdular, konuştular ve dağıldılar” vecizesiyle ifade 

edebiliriz. 

O günlerde Türklerin görüşünü harice bildirmek çok güçtü. Burada Amerikan 

muhabirlerinin ve bazı şahsiyetlerinin doğru düşüncelerine çok şey borçluyuz. Bunlar 

sayesinde Batı’da Türklere karşı verilen peşin hükümlere rağmen bizim görüşümüz 

Batı’ya sızmaya başladı. 

Karakol adını taşıyan bir gizli birlik en önemlisi ve en iyi netice verenidir. 

Bunun reisi Kara Vasıf Bey’di. 1908’den itibaren bir hayli ihtilalci Türk liderleri 

tanımıştım ve yıllarca Milli  Mücadele’nin en nazik devirlerini yaşamıştım. Fakat 

hiçbir zaman Vasıf Bey kadar prensiplerine sadık insana rastlamamıştım. Şahsi şöhret 

onu hiçbir prensibinden ayıramazdı. Derdi ki: “Milletimizi kurtarabilecek olan şey 

kolaylıkla elde edilecek bir başarı değildir; ancak manevi kudretimiz, hürriyet aşkımız, 

hak ve adalete inancımız bizi kurtarabilir.” Gerçi bu adamın adı en az bugün geçerse 
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de, bence gelecek Türkiye’sinin en gerçek bir yurtsever örneğidir. Onun istediği hür bir 

iç idare kurmak ve hiçbir yabancı kuvvete dayanmamaktı. 

 (Esat Paşa’nın Hilâl-i Ahmer kurucu ve yöneticilerinden olduğunu hatırlayalım) 

……Hilâl-i Ahmer’i otuz kişilik bir askeri müfreze işgâl etmiş, Türk veya Ermeni 

tercüman olmadığından, sadece İngilizce konuşmuşlar. Telefonlar koparılmış, kağıtlar 

paramparça edilmiş, uyuyan hademeler başlarına tabanca dayanarak sorgulanmışlar 

……Balkan göçmenlerinden Hamit adlı ve Dr. Adnan’ın himaye ettiği öksüz oğlanı 

yakalayarak sorguya çekmişler. O da bilmediğini söyleyince, askerler çocuğu dipçikle 

dövmeye başlamışlar. Çocuk, Hilâl-i Ahmer’den ayrıldığı zaman, yüzü kan içindeymiş. 

Bununla beraber, hademe Halis’e ne yapsalar evi haber vermeyeceğini ve Halis’in 

gidip ablama bunu haber vermesini rica etmiş. Saib, Hilâl-i Ahmer’de kâtipti. Mahmure 

Abla gelmeden, vazifesine gitmişti. O gün öğle yemeğine geldiği zaman o da bazı 

haberler getirdi. Hilâl-i Ahmer binası alt üst olmuş. Üsküdar’dan gelen bir kâtibin 

ifadesine göre Esat Paşa ile Cevat Paşa üzerlerinde gecelikleri, bir İngiliz motoruna 

bindirilerek, Selimiye Kışlası önünde duran bir İngiliz gemisine götürülmüşler. Her 

yerde silahlı askerler, esir Türkler, sokakta dolaşan tanklar görülüyormuş. Biz, 

tercüman olarak İngiliz’den başkasını kullanmadıkları için, evimizin bulunmasından 

masun (dokunmamak, korunmak) kalmıştık.” (30). 

 

 Bilal Şimşir’in “Malta Sürgünleri” adlı kitabında Esat Işık Paşa ile ilgili 

yorumu:   

“….Göz doktoru mütarekenin ilk günlerinde, 29 Kasım 1918’de, 51 parti, 

dernek ve kuruluşun katıldığı “Milli Kongre” adlı bir çeşit federasyon kurmuştu. 

Yurdun bağımsızlığını, kurtuluşunu amaçlayan bu federasyon, Türk kurtuluş hareketinin 

oluşmasında yararlı olmuştur. Tutuklanması sırasında da İngilizler kendisine karşı çok 

sert davranmışlardır. 

 

Kemalistlerin Sürülmesi 

           İstanbul’un işgâliyle yeniden sürgünler başladı.Bu kez sürülenler, öncelikler 

Kemalistlerdi. Sevr Antlaşmasını Türklere empoze etmek ve buna karşı direnişi 

kırmaktı. 22 Mart 1920 günü Malta’ya varan 11 kişilik kafile şudur: Çürüksulu Mahmut 

Paşa, kısa bir süre sonra Malta’da serbest bırakılır. Mehmet Cemal Paşa (Mersinli): 

Eski Harbiye Nazırı, İsmail Cevat Paşa(Çobanlı): Eski Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 
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Reisi, Hasan Tahsin Bey: Eski Erzurum ve Şam Valisi, Dr. Mehmet Esat Paşa ( Işık ) : 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Reisi, “ Milliyetçi, İngiliz aleyhtarı tehlikeli bir 

entrikacı ve propagandacı” (10).       

 

Şeref Çavuşoğlu’ nun anlattıkları:  

“Milli Kongre deyince Esat Paşa’yı hatırlamamaya imkan yoktur. Düşman 

işgâline uğramış, memlekette bütün millî kuvvetleri bir araya toplayıp istiklal ve 

hürriyeti yeniden kazanmak için meydana getirilmiş olan bu kuruluşun başında 

bulunanlardan biri ve belki birincisi Esat Paşa’dır. Milli Kongrenin başardığı işlerde 

Paşa’nın pek büyük hissesi vardır. Bu kongre hakkında kısa bir tarihî malûmat 

vermeden onun biyografisi tamamlanmış olmaz. 

…… 

Birinci cihan harbi kaybedilmiştir. Pek çok kimse artık yapılacak bir şey 

kalmadığına, memleketin elden gittiğine inanır hale gelmiş bulunmaktadır. Sadece ufak 

bir azınlık, başında Esat Paşa’nın bulunduğu “Milli Talim Terbiye Cemiyeti” üyeleri 

bu şaşkınlık ve ümitsizlikten çıkıp, Türklüğün hakkını korumak için bir şeyler yapmak 

çabasında idiler.  

…… 

Esat Paşa; mütareke felâketiyle memleketin bunaldığı günlerde, bütün bütün 

kabına sığamaz olmuştu. Artık doktorluğu falan unutmuştu. Gerçi, o yaratılışı itibariyle 

son derece duygulu oluşundan dolayı, hiçbir zaman kendini memlekete faydalı bildiği 

yolda politika yapmaktan kurtarabilmiş değildi. Ama, bu sefer politikadan başka hiçbir 

şey düşünemez bir hale gelmişti. 

Mütareke hükümlerinden istifade ederek, İstanbul’a gelen, İtilâf devletleri 

mümessilleri ile daima temas yolları arar ve bunlarla bir münevver Türk vatandaşı 

sıfatıyla görüşerek, halimizi ve haklarımızı kendilerine anlatıp, fikirlerini lehimize 

çevirmeye çalışırdı. Bu arada, İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet’i takliden beyaz bir at 

üzerinde, kıtalar fethetmiş bir serdar edasıyla giren, Fransız Başkumandanı Genaral 

Franşe Desperi ile de görüştü. Ve Türklere yaptığı hareketi, Fransız milletine 

yakıştıramadığını, Türklerin çok daha insanca muameleye layık olduklarını yüzüne 

karşı söylemekten çekinmedi.  

Bu arada, memleket münevverleriyle de temas ederdi. Mesela General Franşe 

Desperi İstanbul’a girdiği gün, Süleyman Nazif’i Şişli’deki evinde, birlikte ziyarete 
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gitmiştik. Hiç unutmam evde ne mangal, ne soba... Ateş namına bir şey yoktu. Kendisi 

de robdöşambr yerine deve tüyü bir Arap maşlahı giymişti. Üşüye-üşüye oturduk, uzun-

uzun münakaşa ettik ve sonunda “kara gün” makalesini yazması kararlaştırıldı. Sonra, 

Halide Edip Hanımefendiye gittik. Zaten Halide Hanım’ın babası Edip Bey’le pek 

dosttu. Bu temaslarda Sultanahmet mitinginin esasları kararlaştırıldı. Hülâsa bir gün 

rahat durduğu yoktu. Ama soranlara, “Ben doktorum, siyasetten anlamam, siyasetle 

meşgul olmam, ben ilim adamıyım” der, mübarek, hem de bu marifetleri yapardı. En 

mühim derdi mütareke esnasında İttihat ve Terakki’nin kendi kendini ortadan 

kaldırması üzerine meydanı boş bulan birçoklarının (İngiliz Muhipleri Cemiyeti) 

vesaire gibi çeşitli isimler altında toplanarak, memleket ve millet aleyhinde 

çalışmalarıydı. 

Bunlara karşı gençliği harekete getirmek, fakat evvela böyle bir hareketin 

başına geçecek, tanınmış ve sevilmiş bir şahsiyet bulmak lazımdı.  

Bu maksatla, Âyan Reisi eski İttihatçılar lideri Ahmet Rıza Bey’i ziyarete 

gitmeye karar verdik. Teklif edilecek başka bir adam yoktu. Hepsi kaçmıştı. Umumi 

efkâr zaten hazırdı… Fakat bizde millet peşine takılmak için mutlaka şöhret ister. 

Ahmet Rıza o gün için, kâfi derecede bir şöhretti. Sirkeciden Fındıklıya meclis 

binasına gideceğiz, yağmurlu berbat bir hava. Bir fayton çağırdık, dört mecidiye istedi. 

Esat Paşa üç mecidiye verdi. Arabacı razı olmayınca dört mecidiyesi olmadığından 

yaya gittik. Gerçi benim üzerimde beş, on param vardı ama (ben vereyim) demeye 

utandım. Alınmasından çekindim. Evet, o yağmurda çamurda Sirkeciden Fındıklıya 

kadar yürüdük, Ahmet Rıza’yı bulduk. Esat Paşa kendisine durumu anlattı. Umumi 

efkârın hazır olduğunu, dış ve iç düşmanlara, istilâ kuvvetlerine karşı, fikir adamlarını 

toplayıp, hep birlikte harekete başlayabilmek için başa geçmesini teklif etti. 

Esat Paşa çok olgun, mütekâmil bir adamdı. Güzel konuşurdu. İnandırma, 

kandırma kuvveti de vardı. Fakat Ahmet Rıza Bey’e döktüğü diller semere vermedi. Biz 

kendisinden “Peki… Hayhay.. başa geçeyim..” cevabı beklerken, O aksine kaşlarını 

çatarak.. “Ben âyan Reisiyim, padişah bana itimat ediyor. En mühimi ise, ben size 

tertemiz bir bayrak verdim, siz onu kirlettiniz. Artık bundan sonra Enver ve Talat’ın 

kirlettiği bayrağı alamam, sizin teşkilatınıza mümkün değil giremem.” dedi.  

Tabiî donakaldık, çok müteessir olduk. Israrın faydasız olacağını anladığımız 

için hiç ses çıkarmadan oradan ayrıldık. Ahmet Rıza baş olsaydı, hareket yapacaktık. 
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Bu suretle o da ahir ömründe memlekete büyük bir hizmet etmekle kalmaz bizzat kendi 

mazisini de temizlemiş olurdu.  

O gece Ahmet Rıza’nın yanından çıktığımız zaman, Esat Paşa da her halde 

bunları düşünerek, büyük bir teessür içinde: “Gördün mü oğlum bu adam et kafalıdır” 

diyordu.  

Fakat buna rağmen Esat Paşa yine yılmadı. Talim ve Terbiye Cemiyeti Başkanı 

sıfatıyla harekete geçerek bir (Millî Kongre) topladı. Partiler üstünde ve yalnız millî 

menfaatleri korumak gayesiyle toplanan bu kongre tarihe geçmiştir. Bunu o zaman 

İstanbul’da düşmanların gözleri önünde toplayabilmek de Esad Paşa’dan başka bir 

yiğidin kârı değildi. Fakat İngilizler kongreye dokunmak cesaretini göstermekle 

beraber, bir müddet sonra, Esat Paşa’yı Malta’ya sürmek kararını tatbik ederken, 

diğerlerinden çok daha zalimce muameleye layık buldular. Ben İngilizlerin Paşa’yı, 

bilhassa Millî Kongre’den sonra fena halde mimlediklerini biliyordum. Nihayet 

tevkifine karar verdiklerini haber alınca, bir arabaya atlayarak, Nuruosmaniye’ deki 

evine gittim. Rahat rahat oturmuş çalışıyordu. “Paşa, İngilizler sizi tevkife karar 

vermişler, araba hazır, köşede bekliyor. Pek geç kalmaya gelmez hemen gidelim” 

dedim, inanmadı, bir türlü inanmıyor, yerinden kıpırdamak istemiyordu. O sırada kapı 

çalındı. Ben “Basıldık.. İngilizler geldi..” diye kaçmak istedim. Meğer gelen Rasim 

Ömer Paşa imiş. O da duymuş, onun için gelmiş, çok rica etti. Esat Paşa ona da 

“Hayır, beni tevkif edemezler..Ben doktorum, benim politika ile alakam yok” diyordu. 

Lakin, Atatürk doğru söylemiştir: Esat Paşa gerçekten de pek inatçıydı. Baktım ki 

olacak gibi değil, ne desek, ne söylesek nafile, kaçmak istemiyor, yanından ayrılıp 

arabaya atladım. Yine saklandığım eve gittim.. bir iki saat sonra İngilizler evini basıp, 

kendisini giyinmeye bile bırakmadan, beyaz gecelik entarisiyle, şıpıdık terliklerinin biri 

ayağında, öteki çıplak… 

İstanbul’da iken de Kamil Paşa, Ferit Paşa kabinelerinin devrilmelerinde büyük 

rolleri olmuştur. Bu işleri yaparken, izini belli etmezdi. Tanıyıp itimat ettiği, 

büyüklerden küçüklere kadar herkese hulul ederek, fikirleri hazırlayıp, kaleyi içerden 

fethederdi. Bu hali, çok eskiden Meşrutiyetten evvel de böyleymiş. O zaman da 

talebelerine İttihatçılık ve Hürriyet fikirlerini telkin edermiş, kendisine en son, 

Malta’dan kurtulduktan sonra Ankara’da gördüm. Artık politikadan çekilmişti. Numune 

Hastanesinde beş para almadan hastalara bakıyordu. Zaten para ile çalıştığı 

zamanlarda da hastalarının çoğundan para almazdı. Kimine asker der, kimine talebe, 
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kimine dost, arkadaş… hep bedava bakardı. Esad Paşa, işte böyle bir adam, örnek bir 

vatanseverdi.” (22). 

 

 İngiliz belgelerinde Dr. Mehmet Esat Paşa için yazılan not şöyledir: 

“Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi, Milliyetçi, İngiliz aleyhtarı, tehlikeli bir 

entrikacı ve propagandacı”. (10). 

 

Nutukta Atatürk’ün Esat Paşa’ya ilişkin sözleri:  

 “…Göz tabibi Esat Paşa hakkında kesin bir fikrim yoktur. Yalnız bazıları bu zatı 

son derece mahdudulfikir, pek fazla haris-i şan ü şöhret gösteriyorlar. Velhasıl, azim ve 

fikirlerinde istikrar ve isabet mevcudolmayan ve İstanbul’da düşman tazyiki altında 

düşünen rical ve zevatın nasihatları şayan-ı tetkiktir.” (53). 

 

 Hüsrev Gerede’nin Sami Önal tarafından kaleme alınmış anı kitabında 

Esat Paşa ile ilgili olanlar aşağıdadır: 

11 Ağustos 1919 

 …Yemekten sonra Mustafa Kemal Paşa’nın evine uğradık, İstanbul’dan 

geldiğini sandığımız Karakol Cemiyeti tüzüğünü okuduk… İstanbul Türk askerinden 

arındırılırsa boşta kalan büyük komutanların ulusal savunmayı sağlamaları için 

yapılmış bir tüzük. 

 

31 Ekim 1919 

 Refet Bey Karahisar’dan gönderdiği bir şifrede, Dr. Tevfik Rüştü’nün (Aras) 

halâ oralarda dolaştığını, sonunda bu adamı güç bela İstanbul’a gönderebildiğini, 

başta göz doktoru Esat Paşa (Işık) şaşkını olduğu halde bunların çiftçi Fırkası adı 

altında Teceddüd Fırkasını canlandırmaya çalıştıklarını, bu durumun içeriye ve 

dışarıya karşı çok kötü etki yaptığını bildiriyor. (Tevfik Rüştü aramıza sokulmak 

isterken o zaman gösterdiğimiz titizliği, sonradan kırmızı gömlekle Büyük Millet 

Meclisinde oturduğunu, on yıl Dışişleri Bakanı olarak Gazi ve İsmet Paşa’nın güvenini 

kazandığını anımsamamak mümkün mü?) 
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4 Kasım 1919 

 ….. 

 Göz doktoru Esat Paşa (Işık) tahakküm havası taşıyan, pervasızca kaleme 

alınmış, yüksekten atan bir telgraf çekmiş. Seçimlere karışmayın, diyor. Bu hırslı 

doktora karşılık verilmesi kararlaştırıldı, çok güzel bir cevap yazıldı. Kendisinden gelen 

telgrafla cevabımız İrade-i Milliye gazetesinde yayımlanacak. Ona da bunları İstanbul 

gazetelerine vermesi anımsatıldı. Kamuoyu karşısında güzel bir darbe yemiş olacak. 

 

İstanbul’dan Gelen Mektuplar 

 İstanbul’daki göz doktoru Esat Paşa’nın başkanlığını yaptığı Milli Kongre 

üyelerinden yazar Haşim Nahit, Mustafa Kemal Paşa’ya 5 Kasım 1919 tarihli bir 

mektup göndermiş. Diyor ki: “Dalkavukların ayartmasıyla müstebit olmayınız. Hiç 

olmazsa şimdilik iktidar mevkiine gelmeyiniz. Kuvayı Milliye Türkiye’nin akıbeti 

anlaşılmadıkça dağılmasın. Hürriyeti olmayan İstanbul’a gelmeyin.”… 

 

27 Kasım 1919 

 Ulusal Kongrede göz doktoru Esat Paşa’nın saydığı 60 dernekten altı tanesi bile 

yoktur. Hamdullah Suphi Almanya’da Türk karşıtı kesilmişken, İstanbul’a gelince Türk 

Ocağı’na giriyor ve Türkçü oluyor. Sonra da Milli Türk Fırkasının adayı gösteriliyor. 

Rauf Orbay da Hamdullah Suphi’nin askerden kaçmak için Almanya’ya gittiğini 

sandığını söyledi. (Vasıf Bey’in getirdiği bu bilgide bir sakatlık olacak. İstanbul 

Meclisinde tanıştığım Hamdullah Suphi Bey hakkında benim duyduğum, onun 

Türkçülük davasının ateşli bir savunucusu ve hatibi olmasıdır.) (54). 

 

4.7.7 Teşkilat-I Mahsusa Mensubu Esat Paşa 

M. Ali EREN tarafından  “www.bkd.org.tr/tarih/default.asp”  web sayfasında 

yayınlanan “Cumhuriyeti Teşkilat-ı Mahsusa Kurdu” adlı   yazıda  teşkilattaki 

ünlülerden birinin Esat Paşa olduğunu öğreniyoruz (55): 

 

“…… 

Teşkilat-ı Mahsusa: İlk Gizli Örgüt 

Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bağlı olarak 1913 yılında kurulan Teşkilat-ı 

Mahsusa'nın daire başkanı, Süleyman Askeri Bey idi. Dr. Philip H. Stoddard'a göre 
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1916 yılında personel sayısı 30 bin kişiye ulaşan örgüt ajanlarının büyük bir kısmı, 

uzmanlardan oluşmaktaydı. Örgütte doktorlar, mühendisler, gazeteciler, politikacılar ve 

subayların yanısıra, geçmişi oldukça karanlık ama sadakatlerinden kuşku duyulmayan 

gerilla savaşı uzmanları da yer alıyordu. Böylesine zengin bir "ajan kadrosu"na sahip 

olmasına rağmen Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan kitaplarda Teşkilat-ı 

Mahsusa'dan pek sözedilmemesi, sözedenlerin de yeterince bilgi vermemesi, Stoddard'a 

göre teşkilatın faaliyet alanı ve personel sayısını gizli tutmakla yükümlü olan Osmanlı 

devlet adamlarının bir taktik başarısıydı. Bu asrın ilk çeyreğinde faaliyet gösteren 

Teşkilat-ı Mahsusa, o yıllarda dünyanın en güçlü ve en etkin örgütlerinden biriydi. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere üç kıtada örgütlenen Teşkilat-ı Mahsusa 

ajanlarının pek azı örgüt mensubu olarak tanınıyordu. 

…….. 

Teşkilattaki Ünlüler: 

Enver Paşa, Binbaşı Süleyman Askeri, Eşref Kuşçubaşı, Rauf Orbay, Çerkes 

Ethem, Abdülaziz El-Sinusi, Dr. Esat Işık Paşa, Hüsamettin Ertürk, Mehmet Akif Ersoy, 

Cezayirli Emir Ali, Afyonlu Ali Çetinkaya, Ali Fethi Okyar, Binbaşı Mısırlı Aziz Ali Bey 

(sonradan Mısır ordusunda general), Nuri Killigil (Enver'in kardeşi sonradan önemli 

sanayici), Binbaşı Fuat Bulca (sonradan THK Başkanı).” (55). 

 

Teşkilat-ı mahsusa mensubu ve mim mim grubu üyesi olduğunu 28 Haziran 

1956 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde İKİ DEVRİN PERDE ARKASI yazı dizisinin 

“Hindli casus Mustafa Sagîr ne maksatla gelmişti?” bölümünde Teşkilat-ı Mahsusa ve 

M.M.Gurubu Başkanı Albay Hüsamettin Ertürk tarafından anlatılan ve Samih Nafiz 

Tansu tarafından yazılan yazıda Esat Paşa’nın örgütte önemli bir fonksiyona sahip 

olduğu anlaşılıyor (56): 

 

“….Umumi harp senelerinde Suriye’deki Osmanlı ordusunun kumandanı ve bu 

havalinin umumi valisi bulunan Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Şam’daki Hilal-i Ahmer 

şubesine kayıtlı tahminen 25 yaşlarında Nizameddin adındaki Hindli delikanlıyı, günün 

birinde Suriye’den İstanbul’a göndermiş ve eline bir mektup vererek onu Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti Reisi göz tabibi Dr. Esat Paşa’ya tavsiye eylemişti. Doktor Esat Paşa da bu 
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Hindli delikanlıyı evlâdı manevisi gibi bağrına basmış, onu Hilal-i Ahmer teşkilatında 

vazifelendirmiş ve maaşa bağlamıştı. Bütün bunlar kafi gelmiyormuş gibi teşkilatı 

mahsusa veya namı diğerle Umuru Şarkîye Dairesince de kendisine yardımda 

bulunulması ve gizli vazifelerde çalıştırılması ricasıyla bana göndermişti.  

Göz tabibi Dr. Esat Paşa gibi memleketin tanınmış değerli bir insanı tarafından bu 

derece desteklenen bir kimseye itimat etmek lazım geliyordu. Bu Nizammeddin adındaki 

genci bizim teşkilatı mahsusanın Hindistan işleri istihbarat şubesi müdürü olan İngiliz 

binbaşısı Hindli Miraceddin Bey’e göndermiş ve bu delikanlıya da lazım gelen talimatı 

vermiştim…..” (56). 

 

Esat Paşa, eşine Malta sürgününden yazdığı 29 numara ve 6 Temmuz 1921 

tarihli mektupta şöyle diyor: 

“Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetine çok şükür. Anadolu yavruları hukuku milliye 

ve hayatîyemizi hudâpesendâne bir sûrette müdafaa etmekte olmasından ahvâli 

siyasîyemiz inkişaf ediyor ve evvel ve ahir hiçbir vakit şüphe etmeyerek iddia ettiğim 

veçhile muhterem vatanımızın mazhar-ı saadet ve selâmet olacağına imanım var ve 

gördüğümüz felâketlerle çektiğimiz sıkıntıların pek yakın bir istikbâlde semere-i 

mükâfatını idrâk edeceğiz.” 

Bu mektubun ifadesindeki ruh hâli Paşa’nın ülkesindeki gelişmelerle ne denli 

ilgili olduğunu, çektiği sıkıntıları ve hatta hâlâ esarette bulunduğunu bile unutur gibi  

olduğunu gösteriyor (50). 

 

 

4.7.8 Siyasetten Çekilmesi 

 

Malta esirliğinden kurtulduktan sonra Ankara’ya geçen Esat Paşa’nın Ankara’da 

geçirdiği günleri ve siyasetle ilgili kararını Samet Ağaoğlu, şöyle aktarıyor: 

“…. 

Babamın bu arkadaşı da Malta’dan döner dönmez Ankara’ya geçti, orada 

şehirden oldukça uzak bir çiftlikte oturmaya başladı. Bu çiftlik şimdi Genel Kurmay 

Reisliği binasının olduğu yerdeydi. Sık sık oraya gidiyorduk. Paşa evinden pek 

çıkmıyor, Millî Mücadelenin başında onları yakından tanıdığı halde aralarında hemen 

hemen temas olmuyordu. Bunun bir sebebi Anadolu’nun o zamanlar çaşitli âmillerle, 
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tanınmış İttihatçılara karşı çekingen davranmasıydı. Fakat başka sebepler de vardı. 

Galiba çok eski zamandan beri tanıştığı Gazi ile yine çok eski zamanlardan kalma bir 

anlaşmazlığı mevcuttu. Göz Doktoru Ankara’da kat’i kararını verdi. Artık siyasetle 

uğraşmayacaktı. Zaferden sonra kendisine hizmet teklifleri oldu. Hiçbirini kabul etmedi. 

İttihat ve Terakki Fırkası’nı yeniden canlandırmaya çalışan eski arkadaşları da ona 

başvurdular. Buna da yanaşmadı. Ona göre İttihat ve Terakki’nin vazifesi de, ömrü de 

sona ermiş bulunuyordu. Şimdiden sonra yalnız okuyacak, hastalarıyla meşgul olacaktı. 

İstanbul’a gitti. Kadıköy’de kendi evinde muayenehanesini açtı, basit, mütevazi bir 

hayat yaşamaya başladı. Eski şöhreti unutulmuştu. Hastaları azdı, hatta arayanı bile 

yoktu. Fakat aklına hiçbir zaman tekrar meydana çıkmak, ben varım demek 

gelmiyordu” (57). 

Şeref Çavuşoğlu’nun “Yakın Tarihimiz” adlı derginin 9 Ağustos 1962 tarihli 

sayısında yazar Kandemir’e Paşa ile ilgili hatıralarını anlatırken Esat Paşa’nın Malta 

sürgünü vesilesiyle söylediği ve hepimizin kulağına küpe olacak şu sözlerle bu bölümü 

bitirelim: 

“Evlâdım! Bu bir eski masaldır ki bizim için kalan değeri bir acı hatıradan 

başka bir şey değildir. Fakat siz gençler için her zaman her an şu mânâsı vardır: 

“Yenilmeyeceksin!” 

 
 

4.8 Esat Paşa’nın Kültür Hayatımıza Katkıları 

  

 Esat Paşa şiire ve müziğe özel bir ilgi duymuştur (12,13). Hem aruz hem hece 

vezniyle yazılmış şiirleri vardır. Bunların büyük kısmını Malta’da sürgünde iken 

yazmıştır (12,13,19,50,58). Kimi şiirleri, vecize (özlü söz) anlatımı olan filozofik 

söylemlerdir. 

  

 4.8.1 Şiirleri  

 

Kalmadı saçtan başımda ama, zindeyim 

Irkımın mensubuyum, Türk pence-i puladıyım 

Milletim etsin teâlî, işte budur gayem benim 

Her şümûl ile mücahit bir vatan evlâdıyım. 
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                VATAN 

Öyle mahbûb-i cihânsın kim nazîrin yok senin  

Fikr ü kalbim rûh u cismim hep senindir ey Vatan 

Azmedip kasdetmeğe toplansa âğyar bir yere  

Târumâr-ı hiss-i istirkâb olurlar ey Vatan 

 

 Hiç olur muydu esîr-i ehl-i garb enzârının 

 Rûy-ı arzda ger olaydı bir nazîrin ey Vatan 

 Çok mu kan dökse yolunda hep senin evladların 

 Uğruna can vermede zevk u safâ var ey Vatan 

 

Kâfir-i nîmet olan eşhastan olma münfail 

Onların vicdânı yoktur pek denîdir ey Vatan 

Bünye-i İslâmı teşkil eyleyen ensâlde  

Çok görünmez birkaç erbâb-ı denâet ey Vatan 

 

 Olmasa çirkinlik aslâ zümre-i mahlûkta 

 Kıymeti pek dûn olurdu hüsn-ü ânın ey Vatan. 

 Malta, 17.6.1920 

 

 

Kızı Tomris’e ithafen yazdığı şiir: 

 

 

       TOMRİS’E 

 

Annem, babam, kardeşim 

Ey sevgili yoldaşım 

Cümlemizi besleyen 

Nazlı ninni söyleyen 

Asıl ana, vatandır. 
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Öksüzleri güldüren 

Bayramları getiren 

Hepimizi giydiren 

Güzel hediye veren 

Asıl ana, vatandır. 

Camide kandil yakan 

Kaleye bayrak asan 

Size oyuncak alan 

Şevkimizi arttıran 

Asıl ana, vatandır. 

 

Vatanımız cennettir 

Bizim için nimettir 

Allah’ın emri böyle 

Vazifemiz sevmektir. 

Asıl ana, vatandır. 

 

 

 

   ** 

Oğlu Hasan için yazdığı “ÇİFTÇİ HASAN” şiiri: 

 

Ben çiftçiyim saf havayı severim 

Çayırlarda tarlalarda gezerim. 

Av olursa tâ uzaktan sezerim 

Kurt çıkarsa yumruğumla ezerim. 

 

Bana çiftçi Hasan derler ağayım 

Her sabah ben inekleri sağayım 

Ambarımı doldurayım, varayım 

Sonra gelip tamburamı çalayım. 

 

Çalışırım emeğimle yaşarım 

Şehri sevmem hemen köye kaçarım 

Sabanımla çetin tarla açarım 

Mahâretle tohumları saçarım. 

 

Selâm verip ellerimi öperler 

Çoluk çocuk kadın erkek varırlar. 

Köy babası yiğit derler, severler.  

Ağam derler bana hürmet ederler 

Malta, 29.6.1920 
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Aşağıdaki şiirde vatanına, evine, çocuklarına duyduğu yakıcı hasreti anlamak 

mümkündür: 

Hadika-i vatanda 

Bir yuvacık vardı 

Kuşları yavrulardı 

Nevâzişle öterdi 

Çiftçi Hasan (oğlu) tüfenk atarak 

Nânuş (kızı Tomris’e taktığı ad) terânelerle 

Raksa şitâb ederdi 

Esip bir bâd-ı hazân 

Dağıttı bu yuvayı 

Artık işitmez oldum 

O dilnevâz nevâyı 

Bir gün gelirse bahar 

Taze yuva yaparız 

Ânın içine girip 

Yavrularla yatarız 

Malta, 10 Mayıs 1920 

 

Eşine bir önceki mektupta yazmaya başladığı şiiri 66 numaralı mektubunda aşağıdaki 

ifadeyle tamamlayarak sunuyor: 

“Sende bilirsin ki ben şair değilim. Bu cihetle çok sanat arama, ancak samimiyetinden 

hiç şüphen olmasın.” 

 Şüphesiz nesl-i necibin zâde-i mahsulüsün 

 Her cihetle gönlümün merhumu hem makbulüsün.  

 Sen peri-i şiirimin en ruhlu medlulüsün  

 Takatım yoktur seni tasvir ve tevkir etmeye. 

 

Bayramda Malta’da yazdığı 21 Numara ve 24.6.1920 tarihli mektuptaki şarkı: 

Varlığımdan bihaber âvâre her dem münkesir 

Her taraftan hâtırı nâşâd-ı kalbi müsterir        

Görmedim râhat cihanda bilmedim ârâm nedir    

Âteş-i aşk-ı vatandır gönlümü teshir eden 
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Ayrılıp yurddan vatandan şimdi düştüm gurbete 

Bî amân düşman elinden zahm ü zulm-ü nahvete 

Ben fakat feryâd etmem, inlemem ölsem dahî 

Ateş-i aşk-ı vatandır gönlümü teshîr eden 

 

 4.8.2 Özlü Sözler Anlatan Beyit ve Dörtlükleri 

İsteğimle hiç olur muydum bu alemde tabip 

Vâkıf olsam âlemin bunca devasız derdine 

** 

Kıymetin fehmetmek istersen cihaz-ı ru’yetin  

Ma’kes-i ervâh olan bu şûle-i enzara bak 

Varsa istidâd eğer tahlil-i enzar etmeğe 

Annenin çeşmindeki âb-ı tahassüs bâra bak. 

** 

 Acırım hallerine ben o zaîf gözlülerin 

 Hurda eşyayı görür nûr-ı hakikatı görmez. 

 (nûr-ı hakikat: gerçeğin ışığı) 

** 

Îtidâli îtiyâd etmiş olanlar çok yaşar 

İbtilâdır öldüren vaktinden önce ademi. 

** 

 Keşf-i esrar-ı hakikat etmek istersen eğer 

 Hâdisât-ı âlemi hakkiyle tahlil etmeli. 

** 

Bir şahıs olsa da medîdülbasar    

Bir de gözlük takarak etse nazar 

Kalkmayınca zıll-ı cehil aradan 

Edemez tefrîk akı karadan. 

(Bir kısa görüşlü (hipermetrop) gözlük takıp baksa da, cehalet aradan kalkmadıkça akı 

karadan bile ayırdedemez.)  

** 
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Cehl ile kör olanın açamaz gözlerini 

Ne o hörmetli tokat, ne de kemal bıçağı 

 

 4.8.3 Filozofik Tahlilleri: 

 Eşi Makbule hanım’a Malta’dan yazdığı mektuplardan:  

 

Numara 20,  21.6.1920 tarihli: 

“Bil ki bu dünyanın ne işi, ne gailesi biter. 140 yaşında vefat edenlerin dahi 

cesedini ihtiva eden makberelerde, dünyadaki işlerini bitirmiş de kabre girmiş kimse 

yoktur. Dünyada en büyük iş, sıhhat ve huzurunu düşünmektir. Ben eminim bu 

nasihatten biraz da kendine versene, diyeceksin. Hakkın var. Fakat ben erkek olmak 

dolayısıyla bir çok vezaifi mühime ve mübrime ile mükellefim. Odamda büyücek bir 

şişe içinde, muhtelif renkte balıklarım var. Bunların her biri birinizi temsil eder. Onların 

suyunu günde iki defa değiştiririm. Ara sıra yiyecek verir karınlarını doyururum… bu 

benim en büyük eğlencemdir.” 

 

 Numara 53,   5.1.1921 tarihli: 

 “ Sevdiğim en iyi dersler mekteb-i felâkette tahsil ediliyor. Ben de bundan çok 

istifade ettim. Bilsen neler öğrendim ve aynelyakîn neler gördüm. Ve bu acı derslerin 

tesirleriyle dimağım ne kadar tenevvür etti. Eğer bir asır yaşamış ve yüzlerce kütüphane 

okumuş olsaydım, bu kadar istifade edemezdim. Doğru söylemek lâzım ise bu hususta 

çok kârlıyım. Maahazâ bu da geçer yâ Hû! Sen daima emin ve metin ol! Hiç düşünme 

ve merak etme! Bu siyah günler geçecek, şems-i adalet parlayacak. Vatan selâmete 

erecek. İyi günler gelecek.  

 

Numara 57, 30.1.1921 tarihli: 

“Bil ki, asrın medenî vicdanlarını ölçüyorum ve gittikçe insanların nerelere 

kadar alçalabilecekleri hakkında malûmat ediniyorum. Ve zannediyorum ki, Malta 

benim için bir dershane veyahut bir tecrübe mektebi oldu. Hele garp medeniyeti 

hakkında fikrim tamamen tenevvür etti. Medeniyet kelimesinin manasını pek iyi 

anladım zannediyorum. Hayatım müsaade ederse istikbalde bu derslerden çok istifade 

edeceğim.” 
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 Numara:64       19.2.1921 tarihli: 

 “16 Şubat tarihli telgrafını aldım, bununla sıhhatim hakkında benden tıbbi rapor 

talep ediyorsun. Eğer benim tahliyem için böyle bir rapor senden istemişlerse, hiç şüphe 

etme bu seni teselli etmek, oyalamak içindir ve emin ol ki bundan hiçbir netice çıkmaz.  

Cesur ol, kimseye ab-ı ruy dökme. 

Türk kanı taşıyan, ölürken bile ağyara (yabancılar) karşı ah demez, hayatın 

kıymeti vekar ve haysiyet ile kâmildir. Fikret merhumun dediği gibi “Vallahi, yaşamak 

yerde sürüklenmeye değmez”. Bahusus böyle bir zamanda insaniyet, ahlâk, vicdan gibi 

evsaf-ı lazıme-i beşeriye tezyin-i kelâm için ara sıra kullanılır esassız ve boş 

kelimelerden ibaret kalmış, menâfi-i maddiye insanlara yegâne hâkim olmuş. (Özellikle 

böyle bir zamandaki insancıl duygular, ahlâk, vicdan gibi insanlık için gerekli özellikler 

sözü süslemek için kullanılır temelsiz ve boş kelimelerden ibaret kalmış. İnsanlara tek 

hâkim olan şey maddî çıkarlar olmuş.) 

  Medeniyet maskesi altında icra edilen cinayetleri alkışlarla selamlayıp, en büyük 

dirayet adamı aldatmak olmuş velhasıl insanlık ne demek olduğu unutulmuş bir asırda 

yaşamak için uğraşmak hususiyle haysiyet ve izzet-i nefsinden fedakârlık etmek bir akl-

ı selimin kârı değildir. Bu cihetle senden son defa rica ederim. Benim tahlisim için 

uğraşma, kimseye müracaat etme. Bir an önce halas olmak ve bunu düşünmek senin için 

pek meşru haktır. Fakat mademki bu babdaki teşebbüsler neticesizdir, hiç olmazsa izzet-

i nefsini feda etme. Biz hamd olsun Müslümanız. Allah mukadder olanı verecektir.” 

 

 Numara:85     8.6.1921  tarihli: 

 “Azizem, 

Bugün bayram Alem-i İslamın mukaddes ve mesut olan günü. Halbuki zavallı Türkler, 

hâlâ 12 senedir kanlı bayramlardan ve felaketlerden başka bir şey görmediler. İşte bu 

bayram da böyle ve daha bilmem ne kadar devam edecek.” 

 

 Numara:87    24.6.1921  tarihli: 

 “Ruhumun manevi teessürlerini bertaraf etmek üzere çok felsefe okuyorum ve 

bir filozof gibi yaşıyorum. Hatır sormayan dostlara gücenme. Bilâkis mahrum oldukları 

evsaf-ı insaniyeden dolayı onlara acı.” 
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 Bir derste öğrencilerine söyledikleri:  

  “Bizi kemiren en büyük hastalık cehalet hastalığı. Efendiler, yine söylüyorum 

ve defalarla söyledim, bizim en büyük düşmanımız ve bizi kemiren marazın mikrobu 

emin olun cehalettir.” 

 

  

 Servet-i Fünun  gazetesinde Cehalet Seyyieleri yazı dizisi içinde, Körlerin talim 

ve terbiyesi gibi gerek sosyal gerek tıbbi sorunlarla ilgili yazıları yayınlanmıştır. Yine 

aynı gazetede aynı yazı dizisi içinde halkı cehalet ve hastalıklara karşı uyarıcı yazıları 

yayınlanmıştır. 

 

  

 Süheyl Ünver, hocası Esat Paşa’ya soruyor:  

 -Niye Işık soyadını aldınız?  

 -Küfre giden yol sönsün. İslâmiyet parlasın. İslâmiyeti mahveden cehil kalksın   

       diye “IŞIK” koydum. 

 

 

 

Öğrencileri, şiire düşkün Esat hocalarına klinikte çekilmiş bir resmi, 

arkasına aşağıdaki iltifat dolu şiiri yazarak hediye etmişler: 

 

Her kelâmı ayrı hikmet, her sözü “dürr-ü güher” olan    

Muhterem Esad Paşa sâhib-i izz ü vekar’ ın  

Sâde bu Darülfünunda on dokuz binden mezîd 

Hastaya oldu tedavi ettiği miktar resid 

Mültefit, nâzik, şefik, ciddî, mürüvvetli, reşid 

Bu maiyette geçen günler bizim için yevm-i iyd 

(Her sözü ayrı hikmet, her sözü inci ve cevher olan, değer ve vakar sahibi Muhterem 

Esat Paşa’nın, yalnızca bu bilim yuvasında tedavi ettiklerinin sayısı on dokuz bini geçti. 

İltifat eden, nazik, şefkatli, ciddi, iyiliksever, olgun. Onun yanında geçen günler bizin 

için bayram günüdür.)   
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5. TARTIŞMA  

 

Esat Işık Paşa’ nın yetiştiği dönem, Dünyada olduğu gibi aynı zamanda 

ülkemiz için de güç bir dönem olan çalkantılarla dolu bir kriz devresidir. Bu dönem, 

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu olan 

savaşlarla, güçlükler ve acılarla dolu bir dönemdir. 

Aklı başında, ülkesini düşünen, ülkesinin geleceği ile kaygılanan her Osmanlı 

Türkü gibi Esat Paşa da doğup büyüdüğü Osmanlı İmparatorluğu’ nun son 

zamanlarındaki gelişmeleri kaygıyla ve dikkatle izlemiş, bu konuda hem bir vatansever, 

hem de bir bilim adamı olarak elinden gelen gayreti göstermiştir. O denli çalışkandır ki, 

göz ihtisası için gittiği Paris Tıp Fakültesinde, Tıp Fakültesine ayrıca öğrenci olarak 

devam etmiş, İstanbul Tıbbiyesi ile Paris Tıp Fakültesi fark derslerini tamamlamış, Göz 

Hastalıkları Uzmanlığı yanında Paris Tıp Fakültesinden de mezuniyet diploması 

almıştır. 

Türk Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyetinin kurucularındandır. Çeşitli tıbbî 

derneklerin üyesi de olan Esat Paşa, Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde  şimdiki 

Sağlık Bakanlığına eşdeğer olan, Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi (Sağlık Genel 

Müdürlüğü) görevini de yapmıştır.  Müdafaa-i Milliye Cemiyetinin de kurucularından 

olan Esat Paşa’nın başında bulunduğu Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti, 17 Ekim 1334 

(1918) tarihindeki toplantısında memleketin buhranlı ve tehlikeli günler yaşadığını göz 

önüne almış, programındaki belli görevlerin üstüne çıkmıştır. Bütün millî kuvvetlerin 

toplanıp, memleketi kurtarmada, elbirliğiyle çalışmaya öncü olması kararlaştırılmış, 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâli üzerine nasıl davranılacağı enine boyuna 

görüşülmüş ve sonunda, vilayetlerde harekete geçmeye hazırlanan toplulukların 

temayüllerine vâkıf, ahlâkı, bilgisi, görgüsü ve hamiyeti milletçe tanınmış kişilerden bir 

Millî Şûra (Kongre) oluşturulması karar altına alınmıştır.  

Müttefikler tarafından Türklere şartlarını kabul ettirebilmek için “İstanbul’un 

işgâli ve milliyetçi liderlerin yakalanmaları” ilke olarak kabul edilmişti. Millî 

Kongre’nin gayet çetin ve aralıksız devam eden çalışmaları, İstanbul’un işgâl tarihi 16 

Mart 1920 ye kadar sürmüştür. O günün gecesi Esat Paşa’nın evi silahlı İngiliz 

askerleri tarafından basılmış, gecelik kıyafetini değiştirmeye bile fırsat bırakmadan 
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öylece yatağından kaldırılıp diğer bazı vatanseverlerle birlikte bir harp gemisi ile 

Malta’ya sürülmüştür. İngiltere, Malta sürgünlerini yargılamak, mahkum ettirmek hatta 

idam ettirebilmek için çok gayret sarfetmiştir. Bu nedenle, bu esaret dönemi Esat Paşa 

için de, diğer tutsak tutulan Osmanlı ileri gelenleri için de ciddi bir ruhsal travma ve 

psikolojik savaş sayılır. 

Malta sürgünleri aleyhinde delil toplanması, gerçekten tam anlamıyla “dağın bir 

fare doğurmasına” benzer. İngilizler gülünç duruma düşerler. Hazin olan da hukuk 

kurallarıyla pervasızca alay edilmiş olmasıdır. 

Malta sürgünü dönüşünde Ankara’ya geçen Esat Işık, Ankara Hükûmetinin  

ittihatçılara soğuk davranması nedeniyle İstanbul’ a dönmüş, Mekteb-i Tıbbiye’de 

müderrisliğe devam etmiş, siyaseti tamamen bırakarak hayatının geri kalan döneminde 

sadece göz hekimliği yapmıştır. Bu dönemde daha önce yaptığı gibi çok sayıda öğrenci 

ve göz hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Hocalığı Üniversite Reformuna, göz hekimliği 

ölene kadar sürmüştür. 1933 Üniversite reformunda emekliye ayrılmış, bu tarihten sonra 

sadece Moda’ daki evinde hasta bakmıştır. En son 3.1.1936 tarihinde  Kadıköy’den 

gelen Hasan isminde bir çocuğu 30208 müracaat numarası ile muayene etmiş, bundan 

sonra hasta bakmamıştır. Bu tarihten 10 ay sonra vefat etmiştir. 

Bir bilim adamı olarak Ülkemizde modern anlamda ilk “Göz Hastalıkları 

Kliniği”ni kurma onuru onundur. Bir hoca olarak çok sayıda uzman ve öğrenci 

yetiştirmiştir. Hocalığının yanı sıra Dârülaceze’ de ve Hamidiye Etfâl Hastanesi’ nde 

fahrî görev yapmıştır. 

Helmholtz’un bulduğu oftalmoskop aletinde modifikasyon yaparak “Esat 

Oftalmoskopu” adlı aleti geliştirmiştir (Ekler: Resim 9,10,11). Ayrıca, temaruz yapan 

hastalar için “Stéréscope Essad” adıyla bilinen bir alet daha geliştirmiştir.  

Esat Işık, aruz ve hece vezinleriyle şiirler yazmıştır. Sanatseverliği yanında 

bilimsel ve siyasî yönünün güçlülüğünü de izlediğimiz Esat Işık, işgâlci devletlerin 

askerlerinin cirit attığı İstanbul’ da, müttefiklerin gözü önünde politik faaliyetlerde 

bulunma cüret ve yürekliliğini göstermiş, kendisi ve ailesinin mağduriyeti pahasına 

Millî Mücadelemize katkılar yapmış bir kahramandır. 

Esir tutulduğu Malta adasında, millî değerlerini kaybetmemiş, zamanını boşa 

harcamamış, Türkçe yazılmış tıp kitaplarının azlığını telâfi etmek için (eşine yazdığı 

mektuplardan anlaşıldığı üzere) resimlerle de tamamladığı yaklaşık 600 sayfalık bir 

Oftalmoloji kitabı yazmıştır. Bu kitaba bütün çabalara karşı ulaşılamamıştır. 
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Politikayı tümüyle terk ederek hocalık ve göz hekimliği yaptığı dönemde vatan 

sevgisi, Ülkemize hizmet etmenin kutsallığı, ahlakî değerlerin üstünlüğü ile ilgili olarak 

öğrencilerine devamlı telkinlerde bulunmakla aslında “Oftalmoloji” yanında “Tıbbi 

Etik” konusunda da dikkatleri çekmiş, davranışları ve hayat çizgisi ile de örnek 

olmuştur. 
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hasta çocukların muayenesi (48 no.lı kaynaktan) 

Resim 18: Hamidiye Etfâl Hastahane-i Âlisi ameliyathanesinde bir cerrahi 
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Resim 21: Kütahya sürgünü dönüşünde Çiftçiler 
Derneği Başkanı olarak kendisiyle yapılan röportaj. 
Memleket gazetesi 23.7.1919. (Bayezıt 
Kütüphanesi)

Resim 19: Millî Kongreyi 
kurduğu yıllarda. (22 no.lı 
kaynaktan) 

Resim 20: Dr. Esat Paşa Kütahya 
sürgününden dönerken uğurlanıyor. 
Sağında Ahmet Emin Yalman.
(Dr.M.Soytürk’ten) 
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Resim 22: Tutuklanarak 
Malta’ya sürgüne gönderildiği 
sabah. İngilizler, giyinmesine 
bile müsaade etmeden gecelik 
pijamasıyla, biri şıpıdık terlikli 
diğer ayağı yalınayak soğuk bir 
Mart (17 Mart 1920) sabahında 
Paşa’yı götürüyorlar.  
(12 no.lı kaynaktan) 

Resim 23: Esat Paşa’nın Malta 
Adasındaki sağlık kurulu raporu. 
Paşa, Malta’ya hasta olarak 
ulaşıyor. Hastalığı daha da 
ilerliyor. İngiliz doktorların, 29 
Haziran 1920 tarihli sağlık 
kurulu kararıyla da yurduna geri 
dönmesinin uygunluğu 
onaylanıyor. Fakat.…Vatana 
kavuşmak, ancak 1 Kasım 1921 
de mümkün olacaktır. (Esat 
Paşa’nın torunu Sn.Zeynep 
Atikkan-Gültekin’den) 
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Resim 24 ve 25: Sabah (solda) “Tevkifat” (Tutuklamalar) ve Yeni Gazete 
(sağda) “Yeni tevkifler”  başlıkları ile Esat Paşa ve diğer Osmanlı ileri 
gelenlerinin tutuklanma haberlerini veriyor. (Bayezıt Kütüphanesi) 

Resim 26: Malta sürgünündeki odasında çekilmiş resmi. 

                                   (12 no.lı kaynaktan) 



 

 

107

    
 

 

 

     
 Resim 29: Ölüm haberini  veren 
gazetelerden bir küpür,  
2 Kasım 1936-Cumhuriyet.            
(İ.Ü. İstanbul TF Deontoloji ve Tıp 
Tarihi AD Esat Işık dosyasından) 

Resim 28: Esat Paşa emekli oluyor     
                        1933.  
                  (12 no.lı kaynaktan) 

Resim 30: Esat Paşa’nın maskı.  
(Aslı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Deontoloji ve Tıp Tarihi A.D. dadır.) 

Resim 27: Esat Paşa’nın 1931 yılında 
çekilmiş resmi. (İ.Ü.İstanbul TF Deontoloji 
ve Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından)  
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Resim 31 ve 32: Cumhuriyetin kurulmasından sonra solda 18.9.1926 tarihli Milliyet
gazetesinde “İngilizlerin Aleyhinde” başlıklı röportaj, sağda 17.3.1928 tarihli Milliyet 
gazetesinde İstanbul’un işgâlinin yıldönümü münasebetiyle yapılan röportajda İngilizler 
tarafından tutuklanıp sürgüne gönderildiği işleniyor. (Bayezıt Kütüphanesi) 

Resim 34: Esat Paşa’nın Parolası: 
      “Yenilmeyeceksin”. 

 (33 no.lı kaynak) 

Resim 33: Ş.Çavuşoğlu Esat Paşa’nın 
              neler yaptığını anlatıyor.      

 (22 no.lı kaynak) 
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Resim 37: Akil Muhtar Özden’in, 
arkadaşı Esat Paşa için, kendi el yazısı ile 
yazdıkları. (İ.Ü. İstanbul TF Deontoloji ve 
Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından)

Resim 38: Süheyl Ünver Hoca, hocası 
Esat paşa için yazdıklarını daktiloya 
çekmiş ve imzalamış. (İ.Ü. İstanbul TF 
Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık 
dosyasından) 

Resim 36: Esat Paşa, Yakın Tarihimiz 
dergisinin 9 Ağustos 1962 sayısının 
kapağında. (33 no.lı kaynak kapak 
sayfası)

Resim 35: Esat Paşa, Abdi İbrahim 
İlaç Firmasının 1951 yılı takviminin 
Mayıs ayı yaprağında. (İ.Ü. İstanbul 
TF Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat 
Işık dosyasından) 
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Resim 40:  1895 yılında Besim Ömer Paşa’nın evinde çekilmiş resimde   
Öndekiler: Solda Tevfik Fikret, Besim Ömer Paşa kucağında Halûk, Esat Bey; 
Arkadakiler: Solda Kemal Ömer, Hüseyin Kâzım, H. Nazım, Agâh Ömer Bey. 

(12 no.lı kaynaktan)

Resim 39: Süheyl Ünver Hocamız, hocası Esat Paşa’nın evinin bulunduğu 
sokağa “Dr.Esat Işık” isminin verilmesi için İstanbul  Belediye Başkanlığına 
başvuruyor. Aldığı olumlu cevap.   

(İ.Ü. Cerrahpaşa TF Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından) 
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Resim 41:  Esat Paşa’nın eşine yazdığı 14 numaralı mektubun  orijinal hali. 

(İ.Ü. Cerrahpaşa TF Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından) 
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 Resim 45: Ailesiyle tekne gezintisinde. (İ.Ü. Cerrahpaşa TF 

Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından) 

Resim 44: Ailesi ve akrabalarıyla Çamlıca’daki çiftlikte. (İ.Ü. 
Cerrahpaşa TF Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık dosyasından) 

Resim 43: Arkadaşlarıyla bir kır gezintisinde(İ.Ü. 
İstanbul TF Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Esat Işık 

Resim 42: Eşi Makbule Hn. 

(Zeynep Atikkan-Gültekin’den) 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Hıdır Kadircan Soyadı  KESKİNBORA 
Doğum Yeri  Mardin Doğum Tarihi  6 Nisan 1959 
Uyruğu  T.C.   
Tel  0532- 275 87 95 Email  keskinbora@superonline.com 

Eğitimi 

Eğitim Düzeyi   Lise / Fakülte, Üniversite Mezuniyet Yılı 
Doçentlik Göz Hastalıkları  1999 
Doktora İstanbul Eğitim Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği 1987 
Yüksek Lisans   
Fakülte/Yük.Okul Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi 1982 
Lise  Mardin Lisesi 1976 

İş Deneyimi  

 Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 
1. Sağlık Ocağı Tabibi Erzurum, Olur, A.Karacasu Köyü 

(mecburi hizmet) 
1982 

2. Sağlık Merkezi Baştabibi      Erzurum, Oltu  (mecburi hizmet) 1982-1983 
3. Verem Savaş Dispanseri 

Baştabibi 
Erzurum Oltu (mecburi hizmet) 1983-1984 

4. Göz Hastalıkları Kliniği   
Asistanı 

SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Göz 
Kliniği              

1984-1987 

5. Tabip Asteğmen MSB Isparta Asker Hastanesi                 1987-1988 
6. Uzman Hekim Batman Devlet Hastanesi Göz Kliniği 

(mecburi hizmet) 
1989-1990 

7. Uzman Hekim SSK Eyüp Hastanesi Göz Kliniği 1991-1993 
8. Sorumlu  Uzman, Doçent Okmeydanı Eğitim ve Araş.Hastanesi 1994-2001 
9. Göz Kliniği Şef Yardımcısı,  

Şef Vekili 
Bakırköy Eğitim ve Araş. Hastanesi 2001-2004 

10. Anabilim Dalı Başkanı Mersin Ü.T.F.Göz Hastalıkları AD 2004-2005 
11. Doktora Öğrencisi İ.Ü.İ.T.F.Deontoloji ve Tıp Tarihi AD 2002-2006 

Yabancı Dilleri 

 Okuduğunu Anlama Konuşma Yazma 
İngilizce Çok iyi İyi İyi 
Almanca Orta  Orta Orta 
Fransızca - - - 
Arapça Orta İyi Orta 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 
Word İyi 
Powerpoint İyi 

 Yayınları/Tebligleri, Sertifikaları/Ödülleri  
2. YAYINLARIM 

2.1 Uzmanlık Tezi: 
Alt oblik kası hiperfonksiyonu görülen çeşitli şaşılık olgularında kliniğimizde  uyguladığımız 
geriletme ameliyatları, İstanbul, 1987. 

 

2.2 Yabancı Dergilerde yayınlanan : 
 

2.2.1  Keskinbora H.K. Simultaneous bilateral cataract surgery (letter). J Cataract    
          Refract Surg 1999; 25(3);304-305. 
 
2.2.2  Keskinbora H.K. Mini-nuc technique (letter). J Cataract Refract Surg     
          2000;26(8):1107. 
 
2.2.3  Keskinbora H.K.  Long-term results of multizone photorefractive keratectomy  
          for myopia   –6.0 to –10.0 diopters.   J Cataract Refract Surg 2000;26(10):1484-      
          1491. 
 
2.2.4  Lawless, M.A., Schipper I., Balazsi G., Amoils P., Pallikaris I., Spaeda L.,  
          Keskinbora H.K. A 38-year-old man had unilateral PRK 5 years ago in the left      
          eye for approximately –17.0 diopters. The BSCVA is now 20/200 with –8.00 –  
          4.75 x 5, and the thin cornea shows epithelial hyperplasia and a 4.0 mm scar (haze   
          3). The patient asks for visual improvement innthe left eye and potential treatment   
          in the right eye. J Cataract Refract Surg (consultation section)     
          2002;28(11);1899-1903. 
 
2.2.5 Keskinboa H.K., Karakuscu-Pulur N. Long-term course of bimedial recession for  
         congenital esotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2004;41:351-355. 

 
2.2.6  Keskinbora H.K. Mini-nuc technique in phacoemulsification (letter). J Cataract   
  Refract Surg 2004(11);30:2454. 

 
2.2.7 Keskinbora H.K., Büyükbabanı N., Terzi N. Desmoplastic trichilemmoma: a rare  
 tumor of the eyelid. Eur J Ophthalmol 2004(6);14:562-564.  
 
2.2.8 Keskinbora H.K.  Long-term outcome of silicone expander for Brown syndrome. 

Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus dergisi tarafından kabul edildi. 
Kabul yazısı eklidir. 

 

2.2.9 Argin M.A., Yilmaz A., Arslan E., Keskinbora K. Eyelid ptosis associated with an 
undetected foreign body and a remote entrance wound. Ophthalmic  Plastic 
Reconstructive Surgery dergisinin 22.ci cildinde (2006) (brief report) olarak  
yayınlanacak. 
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2.3  Ulusal Dergilerde Yayınlan Makalelerim : 
 

2.3.1  Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu S.: Kliniğimizde      
     uyguladığımız 9 ön kamara lens implantasyonu erken sonuçları, T. Oft. Gaz.     
     1985; 15(3): 257-259. 
 

2.3.2  Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Aralp H.: Kliniğimizde uyguladığımız  
          iki arka kamara lens implantasyonu, T. Oft. Gaz. 1986; 16(3):332-333. 
 
2.3.3  Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu A.R.: Bir intraorbital nörofibrom olgusu,    T.   
           Oft. Gaz. 1987; 17(1):104-106. 

 
2.3.4  Keskinbora H.K., Kürkçüoğlu A.R.: Dokuz olguluk inraoküler lens ,    
           implantasyonu serimizin geç sonuçları, T. Oft. Gaz. 1987; 17(4):650-652. 

 
2.3.5 Çelik G.A., Keskinbora H.K.: Herpetik Keratitis, Dirim, 1992;67(1-2):14-16. 
 
2.3.6 Kürkçüoğlu A.R., Keskinbora H.K., Yücel S.: Alt oblik kası hiperfonksiyonu 

 bulunan şaşılık olgularımızda cerrahi tedavi. Oftalmoloji 1992; 1(3):226-228. 
 

2.3.7 Şener A.B., Keskinbora H.K., Aktunç T., Bahçecioğlu  H.: Vitreoretinal 
cerrahiyle beraber Worst iris-claw göz içi lens implantasyonu T. Oft. Gaz. 
1993;23(5):425-427. 

 
2.3.8 Keskinbora H.K.: Bir kapalı açılı juvenil glokom olgusu. Taksim Hastanesi Tıp 

Bülteni 1993; 23(2):70-71. 
 

2.3.9 Keskinbora H.K.: Sturge-Weber sendromu. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1993; 
23(2):87-88. 

 
2.3.10 Keskinbora H.K.: A-V pattern stabismus tedavisinde horizontal kasların vertikal 

deplasmanı. 1993, T. Oft. Gaz. 23(5):410-414. 
 

2.3.11 Keskinbora H.K.: İnferior oblik kası hiperfoksiyonunda disinsersiyon.     T. Oft.  
 Gaz. 1993; 23(5):415-418. 
 

2.3.12 Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Alt oblik kası geriletmelerinde başarıyı  
etkileyen faktörler. 1993, T. Oft. Gaz. 23(5): 419-422. 
 

2.3.13 Bahçecioğlu H., Keskinbora H.K., Aktunç T., Şener B., Kaner G., Erçıkan C., 
Aktunç R.: Macular pucker’da pars plana vitrektomi ve histopatolojik 
incelenmesi. T. Oft. Gaz. 1993; 23(5):428-431. 

 
2.3.14 Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: herpes simpleks keratitinde klinik seyir. T. Oft. 

Gaz. 1993; 23(6) 433-437. 
 

2.3.15 Aktunç T., Keskinbora H.K., Aktunç R., Şener B., Kaner G., Bahçecioğlu  H.: 
Epiretinal membran patogenezi ve histopatolojik incelenmesi.       T.Oft. Gaz. 
1993; 23(6):474-477. 

 
2.3.16 Karakaşlar O., Keskinbora H.K.: Göz içi lensli olgularda yara yeri açılması. 

Sendrom (Oftalmoloji eki) 1993; 1(1):5-7. 
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2.3.17 Keskinbora H.K.: Wagner sendromu. Sendrom (Oftalmoloji eki) 1993; 1(2):22-

23. 
 

2.3.18 Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Perforan travmatik kataraktlarda arka kamara 
intraoküler lens implantasyonu. T. Oft. Gaz. 1994; 24(2):129-133. 

 
2.3.19 Keskinbora H.K.: Simultane bilateral PEKKE-İOL implantasyonu. T. Oft. Gaz. 

1994; 24(2):165-167. 
 

2.3.20 Keskinbora H.K.: İleri derecede alt oblik kası hiperfonksiyonunda denervasyon 
ve ekstirpasyon. T. Oft. Gaz. 1994; 24(3):289-291. 

 
2.3.21 Keskinbora H.K.:Keratokonusta asferik yüksek gaz geçirgen sert kontakt lensler. 

T. Oft. Gaz. 1994; 24(6):505-510. 
 

2.3.22 Keskinbora H.K., Karakaşlar O.: Tek gözlü katarakt olgularında intraoküler lens 
implantasyonu. T. Klin. Oftalmoloji 1994; 3(4):253-255. 

 
2.3.23 Keskinbora H.K.: Dakriyosistorinostomide tüp entübasyonu modifikasyonu-  
            226 olguluk bir çalışma-.T. Oft. Gaz. 1994; 24(6):573-576. 
 
2.3.24 Keskinbora H.K., Ayoğlu i., Arslan M.O.: Abdusens paralizisini ve Jensen    

Operasyonu. T. Oft. Gaz. 1995; 25(2):152-155. 
 

2.3.25 Keskinbora H.K., Mudun A.B., Ayoğlu İ., Sönmez G., Carin M., Arslan M.O.:  
Behçet hastalığında HLA antijenleri, Retina-vitreus   1995; 3(2):170-176. 

 
2.3.26 Keskinbora H.K., Arslan M.O.: Blow-out fraktür ön tanısı alan bir intraorbital 

hematom olgusu. T. Oft. Gaz. 1995; 25(1): 83-87. 
 

2.3.27 Keskinbora H.K., Kılıçoğlu Ö.F., Onurlu S., Cinhüseyinoğlu N., Altın F., 
Akbıyık A., İplikçioğlu A., Arslan M.O.: Katarakt cerrahisinde farklı kesi ve 
sütür uygulamalarının cerrahi astigmatizmaya etkisi. T. Oft. Gaz. 1995;   
25(3):192-197. 

 
2.3.28 Keskinbora H.K., Yılmaz O. S., Eryaman E., Özarpacı S., Arslan MO. 

Endoskopik dakriyosistorinostomi. Okmeydanı Tıp Dergisi 1999;16:28-30. 
 

2.3.29 Keskinbora H.K., Ayoğlu İ.,Mudun B., Arslan M.O.: Şaşılık cerrahisi sonrası 
ardıl kayma gelişim Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 1996;14:9-10. 

 
2.3.30 Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Onurlu S., Arslan M.O.: Kompansatuvar Baş   

Pozisyonu Bulunan Duane Sendromu olgularında cerrahi tedavi. T. Oft. Gaz. 
1996;26(6):333-338. 
 

2.3.31 Mudun A.B., Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Ünal Ş., Bürümcek E., Durlu Y., 
Arslan M.O.:Behçet hastalığına bağlı uveitlerde yüksek doz kısa süreli 
klorambusil tedavisinin geç sonuçları., T. Oft. Gaz. 1997; 27(3):189-192. 

 
2.3.32 Keskinbora H.K.: Okuler Hipertansiyon Türkiye Hastane Tıp Dergisi 1997; 

3:62- 65. 
 
2.3.33 Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Mudun A.B., Arslan M.O.: Çocukluk çağında    
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uveitler. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 1997; 5:124-128. 
 

2.3.34 Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Mudun A.B., Cinhüseyinoğlu M.N.,Arslan   M.O.      
Behçet hastalarında göz içi lensi uygulama sonuçlarımız.  Okmeydanı Tıp Dergisi 
1999;16:16-18. 
 

2.3.35 Keskinbora H.K., Yılmaz E., İpçioğlu A., Arslan M.O.: Mini-nuc tekniğine 
geçiş. T. Oft. Gaz. 1998; 28:4-7. 

 
2.3.36 Keskinbora H.K., Yılmaz A., Ayoğlu İ., Yılmaz E., Arslan M.O.: Brown       

sendromu cerrahi tedavisinde silikon ekspander uygulaması. T. Oft. Gaz.  
1998;28:247-254. 

 
2.3.37 Keskinbora H.K.: Nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar, Türkiye Hastane Tıp 

Dergisi, 1998; 4:21-31. 
 
2.3.38 Keskinbora H.K., Yalçın E., Ergen A., Arslan M.O.: Behçet hastalığında retinal 

vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi. T. Oft. 
Gaz. 1999; 29:449-453. 

 
2.3.39 Keskinbora H.K. Orta dereceli miyopide multizon fotorefraktif  keratektomi 

uzun dönem sonuçları.  T. Oft. Gaz. 2000;30:240-248. 
 

2.3.40 Keskinbora H.K. Yüksek miyopide multizon fotorefraktif keratektomi uzun 
dönem sonuçları. T.Oft. Gaz. 2000;30:329-336. 
 

2.3.41 Keskinbora H.K. Excimer laser aygıtlarının teknik özellikleri. T. Oft. Gaz. 
2000;30:337-342. 
 

2.3.42 Keskinbora H.K. , Şam M.T., Arslan M.O. Olgun kataraktlarda tripan    
mavisi uygulaması ile kapsüloreksis. T.Oft.Gaz. 2001; 31:36-39. 
 

2.3.43 Keskinbora H.K., Sönmezer B., Şam M.T., Tığ C., Arslan M.O. Matür  
(beyaz) kataraktlı olgularda ameliyat esnasında karşılaşılabilecek sorunlar.  
MN Oftalmoloji 2002; 9:122-125. 
 

2.3.44 Keskinbora H.K., Sönmezer B.  Konjenital Oküler Motor Apraksi.   
MN Oftalmoloji 2002;9:307-309. 
 

2.3.45 Keskinbora H.K., Simultane bilateral katarakt ekstraksiyonu ve intraoküler lens 
implantasyonu. T.Oft.Gaz. 2003; 33(3/1):475-480. 

 
2.3.46 Keskinbora H.K., Yıldırım-Hür H. Orbita ve Temporal fossa yerleşimli  

dermoid kist (halter dermoid kisti) T Klin Oftalmoloji 2003;12:22-226.   
 

2.3.47 Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K. Bikanaliküler silikon tüp entübasyonundan 
sonra görülen inflamatuvar kitle. Göztepe Tıp Dergisi 2003;18:187-188. 

 
2.3.48 Keskinbora H.K. Karakuşçu-Pulur N.: Konjenital esotropyada iki taraflı iç  

rektus kası geriletmesinin uzun dönem seyri. T Oft Gaz. 2003;33:761-766. 
 

2.3.49 Keskinbora H.K., Öncel Ö. Ölümle sonuçlanmış bir strabismus ameliyatı   
olgusunun tıbbi deontolojik ve tıbbi etik açıdan irdelenmesi. Türk Oftalmoloji   
Gazetesi’nde yayınlanacak. Kabul yazısı eklidir. 
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2.3.50 Keskinbora H.K., Üvey D, Gökçe A.N. Cerrahiyet-ül Haniyye’de göze inen 

suyun tedavisi ve katarakt cerrahisi tarihçesine kısa bir bakış. Türk Oftalmoloji 
Gazetesi’nde yayınlanacak. Kabul yazısı eklidir. 

 
2.3.51 Keskinbora H.K. Nistagmus. Türkiye Klinikleri- Oftalmoloji Dergisinde Şaşılık  

Özel sayısında yayınlanacak. Kabul yazısı eklidir. 
 

2.4  Uluslarası kongre/ Sempozyum/ Konferans bildirileri : 
 

2.4.1 Aktunç T, Şener AB, Keskinbora HK, Bahçecioğlu H, Üstüner A. İris claw    
      lens implantation after posterior segment surgery. X. Congress of     
      European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paris,  6-10  
      September, 1992, free paper. 
 

2.4.2 Bahçecioğlu H, Aktunç T, Şener B, Keskinbora HK, Aktunç R, Erçıkan C.   
      Pars plana vitrectomy in lens luxation.  X. Congress of European Society   
      of Cataract and Refractive Surgeons, Paris, 6-10 September 1992, free   
      paper. 
 

2.4.3 Keskinbora H.K. Long term follow-up in mini- nuc technique. XVII.     
      Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons,  
      Vıenna, 5th-8th September 1999, Free paper. 
 

2.4.4 Keskinbora H.K., Karahan H. Simultaneous bilateral planned  
      extracapsuler cataract extraction and intraocular lens implantation. XVII.   
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2.4.7 Keskinbora H.K., Yıldırım H., Yuzbasıoglu E, Erenberk A. Do we need   
      parenteral antibiotic premedication in cataract surgery. XX. Congress of    
      European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Nice, 7th-11th   
      2002, poster. 
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2.4.9 Keskinbora H.K., Karakuscu-Pulur N. Long term outcome of silicone   

       expander for Brown syndrome. 29 th. Meeting of the European    
          Strabismological Association. İzmir, 1st-4th June, 2004, free paper. 
  
 
 
 



 

 

119

2.5  Ulusal Kongre/ Kurs / Sempozyum bildirileri: 
 
 

 2.5.1 Keskinbora H.K.,Kürkçüoğlu A.R.: Dokuz olguluk intraokuler lens  
         implantasyonu serimizin geç sonuçları, XX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  
         Bülteni, Bursa, 1986, s.430-432.    
 

2.5.2 Keskinbora H.K., Aralp H, Usta S.: Alt oblik kası hiperfonksiyonu görülen  
         çeşitli şaşılık olgularında uyguladığımız geriletme ameliyatları, XXI.  
         Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, İzmir, 1987, cilt 1,s.589-583. 
 

2.5.3 Keskinbora H.K.: Juvenil glokom, XXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi  
         (Ürgüp) Bülteni, Konya, 1988, cilt 1, s. 100-102. 
 

2.5.4  Keskinbora H.K.: Dakriyosistit cerrahisinde plastik tüp kullanımı, XXIV.  
                      Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Ankara, 1990, cilt 2, s.26-27. 

 
2.5.5 Bahçecioğlu H., Aktunç T., Keskinbora H.K., Aktunç R., Erçıkan C.:  

      Lens luksasyonlarında pars plana vitrektomi, XXVI. Ulusal Türk  
              Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Bursa, 1992, Cilt 2, s.720-723. 
 

2.5.6 Keskinbora H.K., Karakaşlar O., Çokuğraş A.: Çocuklarda izole nervus   
       abdusens paralizisi ve Jensen operasyonu. XXVII. Ulusal Oftalmoloji   

                  Kongresi Bülteni, Marmaris, 1993, cilt III, s.1691-1695. 
  

2.5.7 Karakaşlar O., Keskinbora H.K., Erdem S., Pakter  S.: Küçük kesili    
      manuel PEKKE-İOL olgularımızın erken sonuçları. XXVII. Ulusal     
      Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Marmaris, 1993, cilt I, s.383-387. 

 2.5.8 Aktunç T., Aktunç R., Keskinbora H.K., Bahçecioğlu H., Arslan O., Aras  
       C. : Çocuklarda silikon yağı kullanımı. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  

                Bülteni, Marmaris, 1993, cilt II, s.1156-1159. 
 
2.5.9 Aktunç R. Keskinbora H.K., Aras C., Aktunç T., Bahçecioğlu H.: Vitre içi  
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       değerlendirme, XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Marmaris,   

                 1993; cilt II, s.1051-1055. 
 

2.5.10 Aktunç T., Aktunç R., Bahçecioğlu H., Keskinbora H.K., Aras C., Devranoğlu     
            K.: Argon laser trabeküloplasti ve dışa akım kolaylığı arasındaki ilişki, XXVII.     
            Ulusal Oftalomoji Kongresi Bülteni, Marmaris,1993, cilt II, s. 1195-1201. 

 
2.5.11 Yalçın M., Ertan O., Keskinbora H.K., Selamoğlu K., Akdoğan M.: Perforan    
            glob travmalarında prognostik faktörler, XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi    
            Bülteni, Marmaris, 1993; cilt I, s. 751-756.      

 
2.5.12 Bahçecioğlu H., Aktunç T., Aras C., Aktunç R., Hadjipour K., Devranoğlu K.,  

Arslan O., Keskinbora H.K. : Persistan hiperplastik  primer vitreus (PHPV) lu 
olgularda pars plana vitrektomi (PPV) uygulamalarımız. XXVII. Ulusal 
Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Marmaris, 1993; cilt  II, s.1138-1141. 

 
2.5.13 Aktunç R., Keskinbora H.K., Aras C., Aktunç T., Bahçecioğlu H.: Pars  

        plana lensektomi uyguladığımız konjenital ve gelişimsel kataraktlara eşlik   
        eden fundus bulguları. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,    

                  Marmaris, 1993; cilt II, s.1411-1414. 
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2.5.14 Karakaşlar O., Keskinbora H.K.: Monoküler hastalar ve göziçi lens  

        implantasyonu. XXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, Marmaris,   
                      1993; cilt II, s.1282-1285. 
 

2.5.15 Ayoğlu i., Mudun A.B., Keskinbora H.K., Durlu Y., Arslan M.O.: Göz  
        tutulumu olan ve olmayan Behçet hastalarının klinik özellikleri. XXVIII.   
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2.5.16 Keskinbora H.K., Ayaoğlu İ., Mudun A.B., Durlu Y., Arslan M.O.: Behçet   

hastalığında kalıcı görme kaybı nedenleri. XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 
Bülteni, Antalya, 1994; Cilt 3, s.743-744. 
 

2.5.17 Ayoğlu İ., Keskinbora H.K., Mudun A.B., Arslan M.O.: Şaşılık cerrahisi  
      sonrası ardıl kayma gelişimi. XXIX.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program  
       Kitabı, Antalya, 1995:22. 

 
2.5.18 Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Onurlu S., Yalçın M.: Anormal baş pozisyonu 

 bulunan Duane sendromu olgularında cerrahi tedavi. XXIX. Ulusal Oftalmoloji 
 Kongresi Program Kitabı, Antalya, 1995:23. 
 

2.5.19 Özarpacı S., Mudun A.B., Ayoğlu İ., Keskinbora H.K.: 16 yaş uveit  
       olgularımızın değerlendirilmesi. XXIX.Ulusal Oftalmoloji Kongresi  
      Program Kitabı, Antalya, 1995:69. 
 

2.5.20 Onurlu-Yılmaz S., Eryaman E., Keskinbora H.K.: Endoskopik  
         Dakriyosistorinostomi. XXIX.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program  

     Kitabı, Antalya, 1995:103. 
 

2.5.21 Keskinbora H.K., Mudun A.B., Ünal Ş., Ayoğlu İ., Bürümcek E., Arslan   
        M.O.: Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin    
       değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi. XXXI. Ulusal Oftalmoloji   

        Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, 1997:43. 
 

2.5.22 Mudun A.B., Keskinbora H.K., Ayoğlu İ., Ünal Ş.: Behçet hastalığına bağlı 
 uveitlerde yüksek doz kısa süreli Klorambusil tedavisinin geç sonuçları. XXXI. 
 Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, 1997:43. 
 

2.5.23 Ayoğlu İ., Mudun A.B., Keskinbora H.K., Cinhüseyinoğlu M.N., Arslan  M.O.: 
Behçet hastalarında GİL uygulama sonuçlarımız. XXXI. Ulusal  Oftalmoloji 
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, 1997:109. 

 
2.5.24 Keskinbora H.K.: Orta dereceli miyopide multizon fotorefraktif keratektomi  

 uzun dönem sonuçları. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, 
 Bursa, 1998, Refraktif Cerrahi sözlü sunum kısmı. 

 
2.5.25 Keskinbora H.K., yalçın E., Ayoğlu İ., Arslan M.O.: Üst oblik paralizisi 

 bulunan olgularımızda cerrahi tedavi. XXXIII. Ulusal oftalmoloji Kongresi 
 Son Duyuru ve Program Kitabı, İzmir, 1999:114. 

 
2.5.26 Ayoğlu İ., Yalçın E., Keskinbora H.K., Arslan M.O.: Ambliyopi  

        tedavisinde Kapam ve Penalizasyonun yeri. XXXIII. Ulusal oftalmoloji   
       Kongresi Son Duyuru ve Program Kitabı, İzmir, 1999:171. 
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2.5.27 Şam M.T., Cinhüseyinoğlu M.N., Keskinbora H.K., Onurlu S., Arslan   
       M.O.: Transskleral fiksasyonlu GİL implantasyon sonuçlarımızın            
        değerlendirilmesi. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Final Duyuru ve      

       Program Kitabı, Antalya, 2000:74. 
 
2.5.28 Keskinbora H.K., Sönmezer M.B., Şam M.T., Tığ C., Arslan M.O.: Matür      

        (beyaz) kataraktlarda cerrahi. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Final             
        Duyuru ve Program Kitabı, Antalya, 2000:134. 
 
2.5.29 Yalçın E., Ayoğlu İ., Keskinbora H.K. : Herediter ekstraokuler kas     
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        Program Kitabı, Antalya, 2000:137. 
 
2.5.30 Keskinbora H.K., Erenberk A., Yıldırım-Hür H., Yüzbaşıoğlu E.: Şaşılık  

      birimi kayıt ve takip formu. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program   
       ve Özet Kitabı, Ankara, 2002:62. 
 
2.5.31 Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K.: Nöro-oftalmoloji olgularımızdan.   

       XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Ankara,  
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2.5.32 Yıldırım-Hür H., Keskinbora H.K.: Dermoid kist olgularımız. XXXVI.   

       Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı, Ankara, 2002:217. 
 
2.5.33 Keskinbora H.K., Yıldırım-Hür H., Yüzbaşıoğlu E., Erenberk A.: Orbital   

      cerrahi uyguladığımız olgularımızdan. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi  
      Program ve Özet Kitabı, Ankara, 2002:217. 
 
2.5.34 Karakuşçu-Pulur N., Keskinbora H.K. Simultane bilateral katarakt     

       ekstraksiyonu ve göziçi lens uygulaması, XXXVII. Ulusal Oftalmoloji      
        kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003:85. 
 
2.5.35 Karakuşçu-Pulur N., Keskinbora H.K. Yüksek miyop hastalarda clear lens 

 ekstraksiyonu, XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı, 
 İstanbul, 2003, s. 273. 

 
2.5.36 Helvacıoğlu İ.F., Keskinbora H.K. , Erşahin C. Kliniğimizde uygulanan  

        şaşılık cerrahisi sonuçları, XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program   
        ve  Özet Kitabı, İstanbul, 2003:246. 
 
2.5.37 Helvacıoğlu İ.F., Keskinbora H.K. ,Yıldırım H., Terzi N., Köprübaşı A.                   

        Paralitik şaşılık olgularının klinik özellikleri.  XXXVII. Ulusal Oftalmoloji  
        Kongresi Program ve  Özet Kitabı, İstanbul, 2003:243-244. 
 
2.5.38 Keskinbora H.K., Yıldırım H., Helvacıoğlu F., Köprübaşı A., Terzi N.:   
        Kapak kitleli olgularımız. XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Program ve     
        Özet Kitabı, İstanbul, 2003:225. 
 
2.5.39 Terzi N., Keskinbora H.K.,Yıldırım H. Orbital apeks sendromuna yol  

         açan mukormikozis. XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve     
          Özet Kitabı, İstanbul, 2003:251. 

 
2.5.40 Keskinbora H.K. Tek skleral sütürle kombine ameliyat. XXXVII. Ulusal  
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2.5.41 Köprübaşı A. Keskinbora H.K., Yıldırım H., Erşahin C., Yüzbaşıoğlu E.,      

        Erenberk E., Terzi N., Helvacıoğlu İ.F. Kliniğimizde yapılan katarakt   
        operasyonları sırasında gelişen komplikasyonlar: Cerrah ve cerrahi ile   
        ilintisi.   XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı,  

                    İstanbul, 2003:281. 
  
 2.5.42 Yüzbaşıoğlu E., Keskinbora H.K., Yıldırım H., Terzi N., Köprübaşı A.,  

         Helvacıoğlu F. 50 yaşından küçüklerde oluşan kataraktlara yönelik    
         sorgulama. XXXVII. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet   
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2.5.43 Yıldırım H., Keskinbora H.K. Eksternal dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. 
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         Kongresi Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003:267. 
 

2.5.45 Keskinbora H.K. , Şam M.T., Arslan M.O. Olgun kataraktlarda tripan    
         mavisi uygulaması ile kapsüloreksis. TOD İstanbul   Şubesi XXIII. Bahar   

  Sempozyumu, serbest tebliğler, İstanbul, 26 Mayıs 2000. 
 

2.5.46 Keskinbora H.K., Yıldırım H. Nöro-oftalmoloji  olgularımız. Ulusal     
          Oftalmoloji Kursu, 6 Nisan 2002, Nöro-oftalmoloji olgu tartışması, 
 

2.5.47 Keskinbora H.K., Yıldırım H., Yüzbaşıoğlu E., Erenberk A.: Geriatrik yaş 
 grubunda sıkça karşılaşılan problem: Kapak kitleleri.  TOD İstanbul Şubesi 
 XXV. Bahar Sempozyumu, serbest tebliğler, İstanbul, 10 Mayıs 2002. 

 
2.5.48 Terzi N., Helvacıoğlu İ.F., Keskinbora H.K.Üst oblik kas felcinde cerrahi   

         tedavi. TOD İstanbul   Şubesi XXVI. Bahar Sempozyumu, serbest tebliğler, 
 İstanbul, 9 Mayıs 2003. 
 

2.5.49 Keskinbora H.K., Üvey D. Anadolu’da pterigium tedavisi tarihçesine kısa bir   
  bakış. 38. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya,  
  2004:198. 
 

2.5.50 Keskinbora H.K., Öncel Ö. Ölümle sonuçlanmış bir strabismus ameliyatı  
olgusunun Tıbbi Deontolojik ve Tıbbi Etik açıdan irdelenmesi. 38. Ulusal  

  Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2004:198. 
 

2.5.51 Karakuşçu-Pulur N., Keskinbora H.K. Schnyder Kristalin Korneal Distrofi.   
  38. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2004:271-
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 2.5.52 Keskinbora H.K. XV. Yüzyılda Anadolu’da üst kapak gevşemesinin koterle 
  tedavisine kısa bir bakış. IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp  
  Kongresi, serbest tebliğ, Manisa, 11 Mayıs 2005. 
  
 2.5.53 Yeşilli M, Keskinbora H.K. XV. Yüzyılda Anadolu’da göz hareketlerine ve 
  kaslarına dair bilinenler. 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet 
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 2.5.54 Yeşilli M, Keskinbora H.K. XV. Yüzyılda Anadolu’da şaşılık nedenleri ve 
  tedavisine ilişkin bilinenler. 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet 
  Kitabı, Antalya, 2005:165. 
 
 2.5.55 Keskinbora H.K. Gözün yukaruki kabaklarınun istirhasın beyan ider (üst göz 
  kapağı gevşemesi hakkında). 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet 
  Kitabı, Antalya, 2005:165. 
 
 2.5.56 Keskinbora H.K., Öncel Ö. 2005 mali yılı bütçe uygulama talimatı, tıbbi  
 deontoloji nizamnamesi, hasta hakları yönetmeliği ve tıbbi etik kuralları. 39.  
 Ulusal Oftalmoloji kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, 2005:165-166. 
 
         2.5.57 Keskinbora H.K. Göz travması da bulunan çocukların terminal dönemlerinde 
          etik sorunlar.    İ.Ü. İstanbul TF. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD, Tıp Etiği Günleri, 
          Terminal Dönemde Çocuk: Etik sorunlar, 1 Kasım 2005. 
 
2.6 Diğer Yayınlar (Kitap, Ders Notları) 
 
2.6.1 Kitap:  
 

2.6.1.1     Keskinbora HK, Oftalmolojide Sorularla Eğitim ,  İstanbul, Nobel Tıp  
Kitabevleri, 2004.   

 
2.6.1.2 Keskinbora HK, Oftalmolojide Sınava Doğru,  İstanbul,  Nobel Tıp 

Kitabevleri, 2005. 
 

3) Ödülleri 
3.1 1976 yılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liselerarası 
yarışmaları Güney-Doğu Matematik birincisi 
3.2 1976 yılı TÜBİTAK Liselerarası yarışmaları Güney-Doğu Fizik İkincisi 
3.3 1976 yılı TÜBİTAK Liselerarası yarışmaları Güney-Doğu Kimya Birincisi  
3.4 1975 yılı TÜBİTAK’ın Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Bilimsel Yaz Okuluna 
katılım   
3.5 1976 yılı TÜBİTAK’ın Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Bilimsel Yaz Okuluna 
katılım  
 
 
 
4) Aldığı burslar, uzun süreli kurslar ve stajlar:  
4.1 Lise ve bütün Üniversite öğrenimim boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) Öğrenim Bursu  
4.2 Fakülte öğreniminin 4.cü, 5.ci ve 6.cı sınıflarında Hacettepe Ü. TF ve İstanbul Ü. 

Çapa TF Göz Kliniklerinde seçmeli ve gönüllü stajlar 
4.3 1 Mart-1 Haziran 1992 tarihleri arasında, üç ay tam gün görevli olarak İ.Ü. Kornea 

Transplantasyon ve Vitreoretinal Cerrahi Araştırma Merkezinde kurs 
4.4 1993 yılı- İ.Ü.Cerrahpaşa TF Göz Kliniği ve Araştırma Merkezinde 6 ay, haftada bir 

gün çalışmalara katılım  
4.5 15.X.2004–14.XII.2004 SB Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz 

Bankasında “Göz Bankası Müdürlüğü ve Laboratuvar Yöneticiliği” Kursu 
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5) Üyesi olduğu meslek kuruluşları: 
 
5.1 Tıp alanındaki Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar: 

1- Türk Tabipler Birliği, 
2- Türk Oftalmoloji Derneği (TOD),  

(Türk Oftalmoloji Derneği’nin Nöro-Oftalmoloji biriminde yönetim kurulu     
üyesi, eğitim ve web sayfası sorumlusu. Ayrıca, Katarakt ve Refraktif  
Cerrahi  birimi ile Oküler Travma birimi aktif üyesi.) 

3- Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği, 
4- American Academy of Ophthalmology (AAO), 
5- European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 
6- International Society of Refractive Surgery (ISRS), 
7- Türk Tıp Tarihi Kurumu 
8- Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 

 
5.2 Tıp alanı dışındaki kuruluşlar: 

1-  Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD), 
2- Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) 

 

6)  Özel İlgi Alanları (Hobileri):  
 1. Türk Musikisi ( Ud, solist) 
 2. Kitap okuma 
 3. Şiir (3 adet yayınlanmış şiir kitabı vardır)  
 4. Fotoğraf çekimi. 

 
 
 
 


