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Özet 
Jozef Zachariasz Bem, 1774 y�l�nda Polonya’n�n Tarnow �ehrinde do�mu� ve ald��� askeri e�iti-
min ard�ndan Polonya ordusunda göreve ba�lam��t�r. Askerlik hayat� boyunca Polonya ordu-

sunda, Portekiz’de ve Macaristan ordusunda çal��an ve genellikle Ruslara kar�� sava�an General 
Bem, 1849 tarihinde yaral� olarak Osmanl� Devletine s���nm�� ve �slâm dinini kabul ederek Murat 

Pa�a ad�n� alm��t�r. 1851 tarihinde Halep de vefat eden Murat Pa�an�n kemikleri, 1929 y�l�nda 
Türkiye üzerinden Polonya’ya nakledilmi�, nakil s�ras�nda Türk-Yunan s�n�r�nda ya�anan bay-
rak krizi nedeniyle Türkiye ile Polonya aras�nda k�sa süreli bir diplomatik kriz ya�anm��t�r. Bu 

çal��mada ad� geçen kriz dönemi belgeleri ile ele al�nacakt�r.  
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THE FUNERAL TRANSPORTATION OF GENERAL JOZEF BEM (MURAT PASHA) (1929) 

 
Summary 

Jozef Zachariasz Bem, was born in 1774 in Tarnow, Poland and after receiving military training, 
he started to work in the Polish army. General Bem, had been worked for Poland, in Portugal 
and Hungary armies throughout his military life and often fought against the Russians, took 
refuge to the Ottoman Empire as an injured one and accepted the Islamic religion and was 
named as ‘Murat Pasha’ in 1849. The bones of Murat Pasha, died in Aleppo in 1851, were 
transferred to Poland, via Turkey in 1929. Turkey and Poland had experienced a short-lived 

diplomatic crisis during the transportation due to the flag crisis between Turkish-Greek border. 
In this study, the crisis period aforementioned here, will be discussed with the documents. 
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G�R�� 
Avrupa’da 1789 Frans�z Devrimi sonras�nda de�i�meye ba�layan s�n�rlar ve 

olu�an dengeler konusunu çözümlemek amac�yla 1814 tarihinde Viyana’da bir 
araya gelen büyük devletler (�ngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya) Napoleon’u 
yenip, Fransa’y� devrimden önceki s�n�rlar�na sokmakla, ortaya ç�km�� olan hürri-
yetçilik fikirlerini de yenilgiye u�ratt�klar�n� sanm��lard�r. Bunlar Viyana’da Av-
rupa’n�n toprak ve s�n�r düzenlemelerini kendi politik ç�karlar�na göre yaparlar-
ken, ayn� zamanda bundan sonra patlak verebilecek herhangi bir hürriyetçilik 
hareketini beraberce bast�rmak hususunda da anla�m��lard�r1. 

Viyana Kongresinde, bu çal��man�n kapsam� içerisinde bulunan konular� etki-
leyen olay ise dönemin Rus Çar� Aleksandr’�n Lehistan’�n tamam�n�n Rusya’ya 
b�rak�lmas�n� istemesidir. Di�er devletler bu iste�e kar�� ç�km��, hatta ortaya ç�kan 
gerginlik Rusya ile Prusya aras�nda sava� ç�kmas�n� gündeme getirmi�tir. Kongre-
nin sonunda Rusya, Var�ova dâhil Lehistan’�n büyük k�sm�n� alm��, Çar 
Aleksandr “Leh Kral�” unvan� ile taç giymi� ve Lehistan Krall��� Rusya’ya kat�l-
m��t�r. Ayn� kongrede Lehistan’�n taksimat� devam etmi�, Poznan ve çevresi Prus-
ya’ya, Galiçya Avusturya’ya verilmi�, Krakow serbest �ehir ilan edilmi�tir2. 

Çar Aleksandr zaman�nda Lehistan’a bir nevi muhtariyet hakk� tan�nm��, Di-
yet Meclisi (Seym)’nin toplanmas�na izin verilmi�tir. Çar Aleksandr’dan sonra 
Rusya taht�na oturan I.Nikola (1825-1855) zaman�nda da Rusya’n�n Lehistan poli-
tikas�nda bir de�i�iklik olmam�� bu durum Leh milliyetçilerinin önderli�inde bir-
çok �ehirde gizli cemiyetlerin kurulmas�na, Rus idaresine kar�� mücadeleye haz�r-
lan�lmas�na neden olmu�tur. 1830 y�l�n�n sonlar�nda Leh milliyetçileri Var�ova’da 
Ruslara kar�� geni� çapl� bir ayaklanma ba�latm��, ülkenin hemen tamam�na yay�-
lan bu hareket neticesinde pek çok yerde Rus idaresi kald�r�lm��t�r. Leh milliyetçi-
leri kurduklar� bir hükümet ile de Rus Romanov sülalesinin Lehistan üzerindeki 
haklar�n� iptale karar vermi�lerdir. Fakat bu durum çok uzun sürmemi�, Çar 
I.Nikola 1831’de General Dibiç, ard�ndan Mare�al Paskeyeviç’i Lehistan üzerine 
yollayarak Leh kuvvetlerini yenmi�tir. 1832 y�l�nda ç�kar�lan bir kanuna göre de, 
Lehistan tüm özel statülerini kaybetmi� ve s�radan bir Rus eyaletine dönü�türül-
mü�tür. Ard�ndan ülke çap�nda ciddi bir Rusla�t�rma faaliyeti ba�lat�lm��, binlerce 
Lehli hapse at�ld�ktan sonra, büyük bir k�sm� Sibirya’ya sürgüne gönderilmi�tir. 
Leh çiftlikleri Rus köylülerine da��t�lm��, kurtulu�u bat�da arayan binlerce Leh-
li’de Avrupa’n�n çe�itli ülkelerine iltica etmi�tir3. 

Çal��ma konumuzun alt yap�s�n� olu�turan bir mesele de, Avrupa’da 1848 y�l� 
ihtilâlleridir. Ya�l� k�tada 1830’larda meydana gelmi� olaylar, 1840’larda ayn� se-
beplerden beslenerek yeniden ortaya ç�km��t�r. �çerisinde pek çok �rk ve mezhep-
ten insan bar�nd�ran Avusturya-Macaristan �mparatorlu�u da, 1848 ihtilallerinden 

1  Fahir Armao�lu, 20.Yüzy�l Siyasî Tarihi, Alk�m Yay., �stanbul 2005, s.7. 
2  Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993, s.309. 
3  Age., s.329-330. 
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nasibini alan bir ülkedir4. 13 Mart 1848’de Viyana’da halk�n anayasa ve özgürlük 
için ayaklanmas� ile ba�layan olaylar sonras�nda Ba�bakan Metternich istifa ederek 
�ngiltere’ye kaçm��, �mparator Ferdinand ise halk�n isteklerini kabul edece�ini ve 
anayasay� yürürlü�e koyaca��n� ilan etmi�, �mparatorluk içerisinde ya�ayan Ma-
carlar�n da; kendisine ba�l� kalmak kayd� ile ayr� bir hükümet kurmalar�n� kabul 
etmi�tir5. 

Büyüyen olaylar sonunda ülkesini terk eden Ferdinand’dan sonra toplanan 
Kurucu Meclis’te ülkenin tüm az�nl�klar�ndan temsilciler vard� ve bu meclis, �m-
paratoru yeniden göreve ça��rm��t�r. Ferdinand ise Viyana’y� i�gal ettirerek mecli-
si da��tm��t�r. Ferdinand’�n bu hareketinden sonra olay farkl� bir boyut alm�� özel-
likle Macarlar ba�ta olmak üzere �mparatorlu�u olu�turan tüm milletler ba��ms�z-
l�k hareketlerine giri�mi�lerdir. Macaristan bu s�rada tam ba��ms�zl���n� ve cum-
huriyeti ilan etmi�, bunun üzerine de Avusturya, Rusya ile bir ittifak kurarak Ma-
carlar�n ve onlar�n saf�nda çarp��an Polonyal�lar�n üzerlerine gitmi�tir. 1849’da 
Macaristan’a giren büyük bir Rus ve Avusturya ordusu olaylar� kanl� �ekilde bas-
t�rarak nihayetlendirmi�tir6. 

 
JOZEF BEM’�N HAYATI VE OSMANLI DEVLET�NE SI�INMASI 
Yukar�da bahsedildi�i gibi 1849’da Rus-Avusturya ordular� Macar ba��ms�zl�k 

hareketini sonland�r�rken, bu sava�ta Macar taraf�nda yer alan ki�ilerden birisi de 
Jozef Zachariasz Bem’dir. 14 Mart 1774 y�l�nda bugünkü Polonya’n�n Tarnow �eh-
rinde do�an Bem, Fransa’n�n Polonya’n�n bir k�sm�n� almas� ile ailesiyle birlikte 
Krakow’a ta��nm�� ve burada askeri okulu bitirmi�tir. Ard�ndan asker olarak bu-
lundu�u bölgedeki Polonya hükümetlerine hizmet eden Bem7, Napoleon’un 
1812’deki Rusya seferinde de Polonya topçu birlikleri ile Fransa yan�nda görev 
alm��t�r. 1813 Danzig savunmas�nda da kendisini gösteren Bem, 1815 tarihinde 
yeniden Polonya ordusunun hizmetine girmi�tir8. Viyana Kongresinden sonraki 
dönemde ise askeri okullarda ö�retmenlik yapan Bem, ayr�ca matematik ve mü-
hendislik alanlar� ile de ilgilenmi�tir. Bir dönem Ukrayna ‘da Lviv ve Brody kent-
lerinde de ya�am�� ve özellikle motorun askeri teknolojide kullan�m� üzerine ça-
l��malar yapm��t�r. 1830 y�l�ndaki Polonya ba��ms�zl�k hareketinde Polonya ordu-
sunda yerini alm�� olan Jozef Bem, general rütbesi ile oldukça ba�ar�l� i�ler gerçek-
le�tirmi� fakat Polonya’n�n Rusya kar��s�nda yenilgisine engel olamam��t�r. 1831 
y�l�nda Paris’e, oradan da 1833’te Portekiz’e geçen Bem, 1848 y�l�nda Avusturya-
Macaristan içerisindeki hareketlili�e sessiz kalmam�� ve hemen Macarlar�n saf�nda 

4  1848 y�l�na gelindi�inde Avusturya Macaristan �mparatorlu�u Avrupa’n�n ilerlemi� ülkelerine oranla geri kalm�� bir konumda idi. 
�mparatorlukta sanayi ve ula��m çok yava� geli�iyordu. �lk demiryolu 1828 y�l�nda dö�enmi�ti ve 1840 y�l�na gelindi�inde ancak 
144 km demiryolu yap�labilmi�ti. Özellikle Macaristan ve Slav bölgelerinin büyük bölümünde kölelik devam etmekteydi. Ayr�nt�l� 
bilgi için bkz. N.V.Yeliseyeva-A.Z.Manfred, Yak�n Ça�lar Tarihi, Konuk Yay., �stanbul 1978, s.124-126.  

5  Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Der Yay., �stanbul 2008, s.136. 
6  Age., s.136. 
7  http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bem (03.10.2010). 
8  Ana Britannica, Bem, Josef Zacharias, Ana Yay., C.3, �stanbul 1986, s. 583. 
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yerini alm��t�r. Özellikle Transilvanya’n�n müdafaas� konusunda elindeki say�ca 
az kuvvetlerle yapt�klar� büyük bir askeri ba�ar� olarak an�lm��t�r9. 

General Bem’in Osmanl�’ya s���nmas�n� sa�layan olaylar silsilesi yukar�da be-
lirtti�imiz; Avusturya’da 1848 y�l�nda ya�anan kar���kl�klar neticesinde olmu�tur. 
Avusturya’da 1848 y�l�nda ba�layan olaylar k�sa bir süre sonra Macar özgürlük 
sava��na dönü�mü�tü 10 fakat Macarlar�n da kendi içerisinde birtak�m s�k�nt�lar� 
mevcuttu. O dönemde Macaristan’da Macarlardan ba�ka S�rp, H�rvat, Slovak ve 
Romenler ya�amaktayd�lar ve bu milletler de Macaristan’dan ayr�lmak istemek-
teydiler11. Avusturya ile Macaristan’�n çeki�mesi önceleri Macarlar�n lehine bir 
yön alm��ken, 29 May�s 1848’de H�rvatistan Macaristan’dan ba��ms�zl���n� ilan 
etmi�, bunu çok geçmeden güney bölgelerdeki S�rp isyan� ve Romenlerin Avus-
turya’y� tan�d�klar�n� ilan eden deklarasyonu izlemi�tir.  

Macarlar�n özgürlük sava��nda kazan�lan en büyük zafer 21 May�s 1849’da 
Budin kalesinin al�nmas� olmu�tur. O tarihlerde Macar ordusu 152 bin ki�i ve 450 
toptan olu�makta idi. Kar��lar�na ç�kacak olan ve Avusturyal� Baron Gyula ve 
Var�ova Prensi Paskieviç12 yönetimindeki Rus-Avusturya ordusu ise 370 bin ki�i 
ve 1200 toptan müte�ekkildi13. 13 A�ustos 1849 tarihinde Mare�al Paskieviç, 
Vilagos kalesi önünde Macar ordusu komutan� Görgei teslim oldu�unda Rus Ça-
r�na “Macaristan ha�metlûnun ayaklar�n�n alt�ndad�r” mesaj�n� göndererek sava�� 
sonland�rm��t�r14.  

Macar lider Lajos Kossuth15 taraf�ndan Erdel ordular� komutanl���na atanm�� 
olan General Bem, önceleri Avusturyal�lara kar�� ba�ar�l� sonuçlar ald�ysa da, 
Avusturyal�lar�n Rus yard�m� almas� ile dü�man�n say� ve mühimmatça çok güç-
lenmesi üzerine komuta etti�i kuvvetler ba�ar�l� olamam��t�r. Kendisi de sava� 
meydan�nda at�ndan dü�erek yaralanm��t�r16.  

Macarlar�n sava�� kaybetti�inin kesinle�mesi ile ba�ta Kossuth olmak üzere 
pek çok Macar ve onlar�n yan�nda sava�m�� olan di�er milletlerden ki�iler ya�am-
lar�n� devam ettirebilecekleri bir yol aramaya ba�lam��lard�r. Bu ki�ilerden kalaba-
l�k bir k�sm� Osmanl� Devletine s���nmay� bir kurtulu� yolu olarak görmü� ve uy-
gulam��lard�r. Macar lider Kossuth da dahil olmak üzere pek çok ki�i Osmanl� 
Devleti’ne s���nmak için harekete geçmi�tir.  

Türkler ise Macar isyanlar�na �iddetli bir alaka göstermi�lerdi. Macarlar�n 
h�ristiyan olmakla beraber, Türklerle �rk bak�m�ndan akraba olduklar�, Avrupa’y� 

9  http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bem (03.10.2010). 
10  �ükrü Esmer, Siyasi Tarih, �stanbul 1944, s.163. 
11  Bayram Naz�r, Osmanl�’ya S���nanlar, Yeditepe Yay., �stanbul 2006, s.23.  
12  General �van Paskeviç’in (��	
 �������� �	������) ismi Türkçeye aktar�lm�� eserlerde farkl� transkripsiyonlarda geçmektedir. 

Rusçadan birebir transkripsiyonu �van Fedoroviç Paskeviç �eklindedir. Ayr�nt�l� bilgi için bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Paskevich (04.10.2010). 

13  F.Eckhart, Macaristan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Çev. �brahim Kafeso�lu, Ankara 1949, s.212.  
14  Eckhart, age., s.213. 
15  Macar Özgürlük Sava��n�n lideri Lajos Kossuth (1802-1894) hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için bkz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lajos_Kossuth 
16  Bayram Naz�r, age., s.29. 
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gören ve tan�yan gençler taraf�ndan da ö�renilmi� bulunuyordu. Macaristan Ka-
nuni Sultan Süleyman döneminde bir Türk eyaleti idi ve sonradan Avusturyal�la-
r�n eline geçmi�ti. Osmanl�lar, Avusturya idaresinde bir Macaristan’dansa ba��m-
s�z bir Macaristan’� tercih etmekteydi. ��te tüm bu sebeplerden dolay� Tuna Nehri-
ni geçip Türk misafirperverli�ine s���nan tüm mülteciler hiç tereddüt gösterilme-
den kabul edilmi�tir. Macarlarla i�birli�i yapm�� olan Polonyal�lar da s�n�r� geçti-
�inde ayn� hüsnükabulü görmü�lerdir17.  

Mülteciler Osmanl� topraklar�na girdikten sonra konu bat�l� ülkeler ile Rus-
ya’n�n bir hayli ilgisini çekmi� ve özellikle me�hur lider ve generallerin gelecekleri 
ile ilgili çe�itli giri�imlerde bulunmak istemi�lerdir. Osmanl� Devleti ise mültecileri 
kabulünden taviz vermemi�tir18.  

General Jozef Bem ise, son ana kadar cephedeki direni�ine devam etmi�, art�k 
yenilginin kesinle�mesi üzerine o da Osmanl� Devletine s���nmaya karar vermi�tir. 
Yan�nda bulunan sad�k Yüzba��s� Weppler ve 500 Macar süvarisi ile Türk s�n�r�na 
do�ru harekete geçmi�tir. Bu s�rada sava� meydan�nda ald��� kur�un yaralar�ndan 
dolay� bir hayli bitkin olan general, yinede Vidin’e ula�may� ba�arm�� ve burada 
Kaymakam Yakub Bey’in kona��na yerle�tirilmi�tir19. Burada bulundu�u süre 
içerisinde din de�i�tirerek Müslüman olan ve Murat ad�n� alan Jozef Bem20, ard�n-
dan �umnu kentine geçmi�tir. Kendisine Pa�a ünvan� verilen Murat Pa�a, daha 
sonra Halep’de görevlendirilmi� ve k�sa bir süre sonra 1851 tarihinde burada vefat 
ederek defnedilmi�tir.  

 
JOZEF BEM’�N CENAZES�N�N NAKL� VE SONRASI 
General Jozef Bem (Murat Pa�a), 1851 y�l�nda vefat edip, Halep �ehrinde def-

nedildikten uzun y�llar sonra, yeniden Türkiye’nin gündemine gelmi� ve çe�itli 
Türk kaynaklar�nda kendisine yer bulmu�tur. 22 Haziran 1929 tarihli Vakit Gaze-
tesi Jozef Bem’in mezar�n�n Suriye21’den Polonya’ya naklini “Murat Pa�a / �htida 
eden Leh cenralinin bak�yeyi izam�” ba�l��� ile ilk sayfa haberi olarak yay�nlam��-
t�r: 

“… Jeneral Bem’in külleri önümüzdeki pazartesi günü Halepten �ehrimize ge-
lecek ve ayn� gün hareket eden trenle Lehistana nakledilecektir. Bu münasebetle 
Sirkeci �stasyonunda Lehistan sefarethanesi ve tebas� taraf�ndan merasim yap�la-
cakt�r. Bu merasime Vali, memurini resmiye ve �ehrimizdeki meb’uslar ile süfera 
merasime i�tirak edeceklerdir. Ceneral Bem, Lehistan istiklâli için büyük fedakar-
l�klarda bulunmu� millî bir kahramand�r. 1831 de Lehistan ihtilâlini idare eden 
jeneral Bem 1849 da Macarlar�n istiklâl mücadelesine de i�tirak etmi�tir. Mumai-

17  Enver Ziya Karal, Osmanl� Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., C.V., Ankara 1988, s.215. 
18  Konu hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için bkz. Nicolae Jorga, Osmanl� �mparatorlu�u Tarihi, Yeditepe Yay., C.V., Çev. Nilüfer Epçeli, 

�stanbul 2005, s.346-350.  
19  Bayram Naz�r, age., s.57-58. 
20  Age, s.84-85. 
21  Suriye 1929 y�l�nda Frans�z Mandas� alt�nda yönetilmekte idi. Ayr�nt�l� bilgi için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria (04.10.2010).  
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leyh ma�lubiyeti üzerine Türkiye’ye iltica etmi� ve itida ederek Murat Pa�a ismile 
Türk ordusuna dahil olmu�tur. Murat Pa�a bir müddet ordumuzda hizmet etmi� 
ve Mi�keviç ile birlikte Rusya aleyhine gönüllü te�kilât� yapm��t�r. Jeneral Bem – 
Murat Pa�a 1855 de Halep’de vefat etmi� ve oraya gömülmü�tür22”. 

General Bem’in cenazesinin nakledildi�i tabut; 24 Haziran 1929 Pazartesi gü-
nü beraberinde bir Polonya askerî heyeti ile �stanbul Haydarpa�a Gar�na ula�m��-
t�r. Burada tabut vagondan indirilirken Türk askerleri taraf�ndan bir tören düzen-
lenmi�, daha sonra tabut Türk ve Polonya bayraklar� ile sar�lm��t�r23. Oradan saat 
yedi de bir istimbot ile Sirkeci �stasyonuna nakledilen tabut, burada kendisini bek-
leyen ve Polonya hükümetince tahsis edilmi� olan özel vagona konulmu�tur24. 
Sirkeci’de düzenlenen törende Bahriye bandosu ve Türk askerleri bulunmu�, önle-
rine konan kürsüye yerle�tirilen General Bem’in tabutunun önüne Türk ordusu ile 
Polonya, Macaristan, Frans�z, M�s�r ve di�er baz� elçiliklerin çelenkleri konulmu�-
tur25. Bandonun Polonya Millî Mar��n� çalmas�n�n ard�ndan Polonya Orta Elçisi 
M.Kazimi Olzorenski bir konu�ma yapm��t�r26. Polonya elçisinin nutkundan sonra 
söz alan �stanbul Merkez Komutan� Emin Pa�a: “Ana vatan�ndan cüda olarak ölen 
bu mukaddes ölüyü millî bir istiklâl kahraman� olarak tescil ederken Türk ordu-
suna bir Türk gibi hizmet ve büyük rütbeler kazanan aziz ferikimizin27 ifa etmi� 
oldu�u iyi hizmetlerini Türkiye Cumhuriyeti Ordusu nam�na takdiren bir daha 
tezkir etme�i vazife bilirim” �eklinde görü�lerini bildirmi�tir28. Emin Pa�a’dan 
sonra Macar Elçisi M.Tahl’da bir konu�ma yapm��, ard�ndan bandonun millî 
mar�lar� icras� dinlenmi� ve �ehremini Muavinlerinden Emin Ali Bey, Polis Mü-
dürü �erif Bey, Hariciye Memuru Hakk� Bey’in de haz�r bulundu�u tören sekize 
yirmi kala bando Leh selam havas�n� çalarken tabutun yüklendi�i trenin Sirke-
ci’den ayr�lmas� ile sona ermi�tir29.  

General Bem’in naa��, ölümünden 78 y�l sonra yeniden Türk topraklar�ndan 
geçip Türk medyas�nda kendisine olumlu haberlerle yer bulurken; kamuoyunca 
bilinmese de General Bem, cenazenin naklinden hemen sonra çe�itli resmî yaz�lar-

22  Vakit, 22 Haziran 1929, s.1. 
23  Milliyet, 25 Haziran 1929, s.1. 
24  Vakit, 25 Haziran 1929, s.1. 
25  Milliyet, 25 Haziran 1929, s.1. 
26  Polonya elçisinin konu�mas� �öyledir: “Efendiler! Hayat�nda vatan a�k�ndan daha mukaddes bir �ey tan�mam�� ve bütün varl��� 

onun istiklâlini müdafaaya ve alelumum milletlerin hürriyetini müdafaya hasretmi� olan bu büyük Leh kahraman�n�n bakiyei izam� 
kar��s�nda bir Lehlinin kalbini a�an heyecan� hakkile ifade etmek çok mü�küldür. O, 1831 de Lehistan�n istiklâli için Çar birinci 
Nikolaya kar�� harbetti. 1849 da, Macar milleti istiklâlini kazanmak için silaha sar�ld��� zaman jeneral Bem bu Çar kuklalar�n�n 
ordularile yeniden mücadele etti. Bu mücadelenin ikisinde de fark kuvvetler kar��s�nda ma�lup oldu. Fakat bu kuvvetler kalbindeki 
istiklâl a�k�n� ma�lup edemedi. Bu ruh, bu a�k kudretini bir an için bile kaybetmedi. Bilâkis bir asra yakla�an bir zaman zarf�nda 
nazarlar� daima büyük, millî mefkûreye müteveccih bir çok Leh nesilleri aras�nda ya�ad�. Büyük Leh kahraman� vatan�n� terk et-
me�e mecbur olduktan sonra ancak Türk topraklar�nda lây�k oldu�u misafir perverli�i buldu. Burada onun meziyetleri taktir edile-
rek yüksek askeri vazifelere tayin edildi. Misafirperver Türk topra��na hürmet ve tazimler… Leh topraklar�, vatan�na bu derece lâ-
y�k bir çocu�unu bunca senelik bir ayr�l�ktan sonra tekrar sinesine almakla bahtiyard�r. Bu dakikada bütün Lehistan tarihin hakl� bir 
tekrarile vatan�na avdet eden bu kahraman�na kavu�makla mezrurdur” . Vakit, 25 Haziran 1929, s.1-3. 

27  Ferik: Osmanl� Devletinde Korgeneral rütbesine verilen isim. Osmanl� Devletinin XIX. yüzy�ldaki rütbelendirme ve de�i�ikliklerinde 
ayr�nt�l� bilgi için bkz. Ali Aky�ld�z, Tanzimat Dönemi Osmanl� Merkez Te�kilât�nda Reform, Eren Yay., �stanbul 1993, s. 38-39. 

28  Milliyet, 25 Haziran 1929, s.1. 
29  Vakit, 25 Haziran 1929, s.3.  
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la Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gündeminde kalmaya devam etmi�tir. Bugün 
Türkiye Ba�bakanl�k Osmanl� Ar�ivlerinde bulunan bu belgelerden de anla��ld��� 
üzere; Halep-�stanbul-Edirne hatt�nda sorunsuz �ekilde yolculuk yapan General 
Bem’in naa��, Edirne Uzunköprü’de Türk – Yunan s�n�r�n� geçerken tabut ve tren 
üzerindeki Türk bayraklar�n�n kald�r�lmas� suretiyle ve tren Polonya heyetinin 
kontrolünde oldu�undan; konu Türkiye ile Polonya aras�nda diplomatik bir soru-
na dönü�mü�tür. Türk D��i�leri Bakan� 27 Haziran 1929 tarihinde Edirne’den ken-
disine gelen bir telgraf� Ba�bakanl��a sunmu� ve durumu arz etmi�tir: “Edirne 
vilayetinden al�nan tahriratta Lehli heyeti hamil tirenin Uzunköprü 
istasiyonundan itibaren Yunan arazisine geçece�ini nazar� itibare alan seyyar me-
muru Türk bayra��ndan dolay� Yunanl�lar�n bir mesele ç�karmalar�na mahal b�ra-
k�lmamak için hey etin uykuda bulundu�u esnada kondüktör vas�tas�yla Türk 
bayra��n� yerinden ç�kart�p vagon içersine koydu�u ve tirenin Kuleli istasiyonuna 
muvasalat�nda heyet uyan�p Türk bayra��n� yerinde görmeyince tekrar yerine 
koymak istemi�lersede talik edilirken kondöktür Yunan zabiti taraf�ndan davet 
edilerek avdette heyetle görü�üp Türk bayra��n� içeri ald�klar� di�er bayraklar�nda 
indirilimesi için Yunan zabiti merbut bulundu�u kumandanl�kla bilmuhabere 
neticesinden kendilerine malumat verilmeden tirenin on be� dakika teahhurla 
ans�z�n hareket ettirilmi� oldu�u bildirilmektedir, arz� keyfiyet ederim efendim”30.  

General Bem’in na��n�n nakledildi�i Polonya heyetinin idaresindeki özel tre-
nin ve na��n kondu�u tabutun üzeri çe�itli ülke bayraklar�31 ile örtülmü� idi ve bu 
�ekilde Polonya’ya kadar yolculuk yapmas� planlanmaktayd�. Yukar�daki belge-
den de anla��ld��� üzere tren Türk-Yunan s�n�r�na ula�t���nda bir memur Yunanl�-
lar�n trenin d���ndaki Türk Bayra�� nedeniyle s�k�nt� ç�karabileceklerini dü�ünerek 
bayra�� kondüktör yard�m�yla indirmi�, heyetin bu durumu fark ettikten sonra 
yapt��� müdahale de durumun Yunan makamlar�nca onanmas� sonucu yetersiz 
olmu�tur. Dipnotta verilen belgeden anla��ld���na göre de; üzerinde Polonya, Bul-
gar, Macar bayraklar�n�n da bulundu�u vagondan yaln�zca Türk Bayra�� indiril-
mi�tir.  

Bem’in na��n�n naklinde Türk-Yunan s�n�r�nda ya�anan hadise Türk kamuo-
yuna yans�mam��t�r. General Bem ile ilgili bir sonraki haber Milliyet Gazetesinde 1 
Temmuz 1929 tarihine ait “Leh kahraman� için” ba�l�kl� ilk sayfa haberidir: “Lehis-
tan kahraman� jeneral Bem in kemikleri Cracovicye getirilmi�tir. �ehir Türk, Macar 
ve Leh bayraklar� ile donat�lm��t�r. Jeneralin küllerini hamil olan tren Türk, Macar 
ve Leh hey’eti murahhasalar� refakat etmektedir. Merâsim dolay�sile fevkal’ade 
tezahürat yap�lm��t�r. Harbiye naz�r� Türk ve Macar hey’etimurahhasalar� �erefine 

30  BCA, f.030.10., y.245.657.14., s.1. 
31  “1850 senesinde Halepte ölen ceneral (Bem)in –(Murat Tevfik Pa�a) bakiyesi izam�n�n Lehistana nakliyesi z�mn�nda memleketi-

mizden Transit suretiyle ve �ömendöferle geçirilmesine müsaade itas� Leh sefaretinin müracaat ve iltimas� üzerine hükümetçe i�-
bu mürceat� is’âf buyurulmu� idi. Bu kemikleri hamil vagon – Türk, Bulgar, Macar, Leh bayraklariyle tezyin edilmi� oldu�u halde 
Kuleliden geçerken Yunanl�lar�n yaln�z bizim bayra��m�z� indirdikleri ve tafsilat�n posta ile bildirilece�i Edirne vilâyetinden i�’âr k�-
l�nm��t�r”. BCA, f.030.10., y.245.657.14., s.2. 
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bir ziyafet vermi�tir”32. Ayn� tarihli Vakit Gazetesi de Anadolu Ajans�n�n geçti�i 
haberi hiç de�i�tirmeden fakat “Leh Kahraman�n�n Kemikleri” ba�l��� ile 4. sayfa 
haberi olarak yay�nlam��t�r33. Gazetelerin haberlerinden de anla��ld��� üzere Gene-
ral Bem ebedi istirahatgâh�na ula�t���nda Leh halk�n�n iltifat ve sevgisi ile kar��-
lanm��, bu önemli bulu�maya bir �ekilde vesile olanlar ve yard�m edenlere de mu-
habbetle davran�lm��t�r.  

Türk-Yunan s�n�r�nda ya�anm�� olan bayrak krizinin Türk kamuoyunca bi-
linmedi�i ve gazetelerde güzel haberlerin ç�kt��� dönemde; General Bem konusu 
Türk bas�n� için na��n memleketine ula�mas�yla son bulmu�tu. Ancak Jozef Bem’in 
cenazesinin naklinde ya�ananlar resmî kanallarda bir süre daha gündemi me�gul 
etmi�tir. 4 A�ustos 1929 tarihinde Ba�bakan �smet �nönü’ye bir evrak gönderen 
devrin D��i�leri Bakan� Tevfik Rü�tü (Aras) Bey, dönemin Var�ova Büyükelçisi 
Vasfi (Ç�nar) Bey’in34 Polonya yetkili makamlar�ndan edindi�i izlenimleri ve konu 
ile ilgili yorumlar�n� ba�bakana arz etmi�tir.  

Tevfik Rü�tü (Aras) Bey’in bakan olarak yorumlar�ndan önce Türkiye’nin Var-
�ova Büyükelçisi Vasfi (Ç�nar) Bey’in konu hakk�nda edindi�i bilgilere göz atmak-
ta yarar vard�r. Belgeden anla��ld��� üzere Vasfi Bey, Polonya D��i�leri Bakan Yar-
d�mc�s�na; Türk Bayra��n�n trenden indirilmesi konusunda bilgi almak üzere iki 
kez müracaat etmi�tir. Türkiye’nin konuyu hassasiyet ve dikkatle takip etti�ini 
belirtti�i ilk müracaat�na cevap alamayan Vasfi Bey, ikinci müracaat� sonras� iste-
di�i bilgiyi edinmi�tir35. Polonya yetkili makamlar� ya�anan olay� �u �ekilde ak-
tarmaktad�rlar: “Müteveffa ceneralin vagonu üzerinde dekoratif olarak iki küçük 
Türk bayra�� 25 haziran sabah� 4.30 da yunan jandarma kumandan� taraf�ndan 
hudut stasyonunda kald�r�larak vagonun Lehistan kondüktörine tevdi edilmi�tir. 
Yunan memuru trenin yunan arazisinden müruru esnas�nda bu bayraklar�n va-
gon içinde muhafazas�n� rica etmi�tir. Hey’ete riyaset eden miralay vaz�y�ete mut-
tali olur olmaz i�e müdahale etmi� ise de Yunan jandarmas� bir hadise zuhuru 
endi�esi ve bilhassa Türk bayra��n�n bir offans’a maruz kalmas� korkusile bu tarz-
da hareket mecburiyetinde bulundu�unu ifade etmekle bayraklar bizzarure ancak 
Bulgaristan hududunda vagonun d���ndaki mahallere tekrar konulmu�tur. Lezkûr 
bayraklar digerlerile beraber muharrek vagonu tezyin maksadile Lloyt nakliyat 
kumpanyas� taraf�ndan vazedilmi�tir. Di�er taraftan kayda �ayand�r ki Yunan 
Hükûmetine bu kafilenin müruru hakk�nda evvel emirde resmen malûmat ita 
edilmemi�ti. Müteveffan�n tabutu üzerine konulmak üzere Emin Pa�a Hz.leri tara-
f�ndan tevdi edilen dost Cümhuriytin bayra�� ise daima tabut üzerinde oldu�u 

32  Milliyet, 1 Temmuz 1929, s.1. 
33  Vakit, 1 temmuz 1929, s.4.  
34  Büyükelçi Vasfi Ç�nar Bey, 01.05.1929-11.08.1931 tarihleri aras�nda Türkiye’nin Var�ova Büyükelçili�i görevini yürütmü�tür. 

Ayr�nt�l� bilgi için bkz. http://varsova.be.mfa.gov.tr/MissionChiefHistory.aspx (04.10.2010). 
35  “Emir buyurulan te�ebbüsat sureti müessirede, icra ve Lehistan Hükûmeti taraf�ndan ittihaz edilecek hatt� harekete hassasiyetle 

ve ehemmiyetle intizar etti�imiz Hariciye Naz�r Vekiline ikinci defa izah edilmi� idi. Tahkikat�n esbab� mücbireye mebni gecikti�ini 
beyan eden Naz�r Vekilinden ancak bugün al�nabilen cevap ikinci maddede arz olunmu�tur”. BCA, f.030.10., y.245.657.15., s.4. 
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halde Tarnof, taki mezara kadar kemali tevkirle getirilmi�tir. Vakay� aynen bu 
mahiyette gösteren Hariciye Naz�r� Vekili samimî teessüflerini tekrar etti. Bu iza-
hata nazaren Lehli hey’et mazur mevkiinde kalmakta ve Yunan Hükûmeti evvelce 
resmen haberdar edilmedi�i için Yunan memurun hareketine kar�� da Lehistan 
Hükûmetince bir te�ebbüs icras� mü�kül oldu�u ihsas edilmektedir. Bendeniz 
ald���m cevab� Hükûmetime iblâ� edece�imi bildirmekle iktifa etti�ime bu cevap 
kâfi görülmedi�i ve Lehistan Hükûmetinden daha memnuniyet bah� bir hareket 
suduru iltizam buyuruldu�u taktirde iki güne kadar Var�ovaya avdet edecek olan 
Zaleski’ye36 müracat ederek dost bir jeste intizar etti�imizi telakkî edece�im yeni 
bir talimati devletleri dairesinde söyleyebilmek kap�s�n� açik b�rakm�� oldum. Em-
ri Devletlerine muntaz�r�m”37.  

Görüldü�ü üzere Vasfi Bey, Polonya makamlar�ndan ald��� cevaplar� tatmin 
edici bulmam��, konuyu Türk D��i�lerindeki yetkili makamlara bildirece�ini kar�� 
tarafa iletmi� ve konunun ara�t�r�lmas�na gerekti�i taktirde devam edilece�i ile 
Polonya D��i�leri Bakan� ülkesine döndü�ünde onunla meseleyi yeniden ele alma 
hakk�n� sakl� tutmu�tur. 

Vasfi Bey’in raporunu okuduktan sonra Ba�bakanl��a ileten dönemin D��i�leri 
Bakan� Tevfik Rü�tü Bey, arz�nda konu hakk�ndaki kendi yorumlar�n� da yazm��-
t�r. Tevfik Rü�tü Bey’e göre Polonya makamlar�n�n aç�klamalar� ve özrü alelade 
resmî ili�kileri olan devletler aras�nda normal say�labilecek bir nispette olmakla 
birlikte ili�kilerinde samimi dostluk bulunan devletlerin verece�i bir cevap de�il-
dir. Buradan sonra konuyu d��i�leri ritüelleri ve d�� politika ekseninden de�erlen-
diren bakan, Polonya makamlar�na ili�kilerde daha fazla samimiyet bekledi�imi-
zin belirtilmesi ve konunun sona erdirilmesi gerekti�i görü�ünü aktarm��t�r. Me-
tinden anla��ld��� üzere; Türkiye ad� geçen bayrak meselesi hakk�nda Yunanistan 
nezdinde de giri�imlerde bulunmu�tur38. 

Türk D��i�leri Bakanl��� taraf�ndan, Ba�bakanl��a gönderilen yukar�daki ev-
rakla ilgili bakanl���n takibat� devam etmi� ve 25 A�ustos 1929 tarihinde yine Tev-
fik Rü�tü Bey imzal� bir belge Ba�bakanl��a iletilmi�tir. Bu belgede; Ba�bakanl�k 
Müste�ar�ndan bahsi geçen konu ile ilgili �smet Pa�a’n�n görü�lerinin ne do�rul-

36  Burada kasdedilen ki�i dönemin Polonya D��i�leri Bakan� August Zaleski’dir. Hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/August_Zaleski (05.10.2010). 

37  BCA, f.030.10., y.245.657.15., s.4-5.  
38  “Ba�vekil �smet Pa�a Hazretlerine. Var�uva’dan malûm hadiseye müteallik gelen cevap ikinci maddede aynen arzedilmi�tir. 

Polonya hükûmetinin cevab�n�n mahiyeti, izahat ve teessüfü ihtiva etmek itibarile alelade münasebat� remiyede bulunan devletler 
aras�nda kâfi addolunabilse de hususî dostluk iddia eden devletler aras�nda tatmin edici de�ildir. Gerçi Polonya hükûmetine izah-
lar�na beyan� memnuniyetle beraber daha dostane bir muameleye intizar etmekte bulundu�umuz bildirilmek suretile hem 
mes’eleyi aç�k tutmak hem de daha tatmin edici bir cevaba desteres olmak imkân dairesinde görülüyorsa da bu vaziyet muvace-
hesinde böyle bir mes’eleyi aç�k tutman�n behemhal arzu edildi�i �ekilde intaç edilmedi�i takdirdeki tabii ve maneviî mahzurlar� da 
derpi� edilmek lâz�m geldi�inden hem mes’eleyi aç�k tutm�yarak ve hem de Var�uva hükûmetine kar�� intizar etti�imiz derecede 
tatmin edilmedi�imizi göstererek Büyük Elçilik mes’elesinde de bundan istifadeyi temin için isahat� vak�aya muttali oldu�umuzu 
beyanla iktifa edip i�bu beyanat�m�z� Türkiyeye kar�� hususî dostluk iddeas�nda bulunan Polonya hükûmetinden tabii hassas ola-
ca��m�z böyle bir mes’elede bekledi�imiz cevap ve hareket bundan fazla idi, diyerek ve bir netice beklemiyerek, hadiseye nihayet 
verilmesi muvaf�k olaca�� varit olmaktad�r. Bu suretle mütealada bilhassa bu mes’elede emrü iradeleri dahilinde olarak 
yunanistana kar�� tebli� etmi� oldu�umuz cevaptan da mülhem oluyorum.Keyfiyeti arz ve istizan eylerim Efendim”. BCA, 
f.030.10., y.245.657.15., s.2-3. 
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tuda oldu�u sorulmaktad�r39. Ba�bakanl��a gönderilen bu soru önergesinin üze-
rinde alt k�s�mda Ba�vekalet Müste�ar� Kemal40 imzal� bir el yaz�s� notu bulun-
maktad�r: “C.25.8.29 �ifreleme: Emri devletlerini bugün ald�m. ��’ar buyurulan 
raporu buldurdum. Ba�vekil Hz.lerine arzedilmi� ve hafiy i�areti konulmu� oldu-
�unu gördüm. Hürmetlerimle arz ederim. Ba�vekalet Müste�ar� Kemal”41. Kemal 
Bey’in notundan da anla��ld��� üzere Ba�bakan �smet Pa�a ad� geçen belgeleri 
görmü� ve üzerine gizli notu dü�mü�tür.  

12 Ekim 1929 tarihli bir di�er belgede ise D��i�leri Bakan� Tevfik Bey, Türki-
ye’nin Polonya Maslahatgüzarl���n�n Jozef Bem’in cenazesinin naklinde ya�anan-
lar hakk�nda Leh yetkililer ile yapt��� bir görü�meyi Ba�bakanl��a aktarm��t�r42. 
Ekte verilen belgede Polonya D��i�leri Müste�ar� ile görü�en Türk yetkilinin ad� 
yaz�lmam��t�r. Sadece metnin sonunda bir paraf mevcuttur. Polonya D��i�leri Ba-
kan� ülke d���nda oldu�undan müste�ar ile görü�tü�ünü belirten Türk diplomat, 
müste�ar�n kendisine Generalin cenazesinin nakli s�ras�nda ve Polonya’ya ula�t�k-
tan sonra Polonya hakl�n�n Türkiye ile Türklere gösterdi�i alakay� bizzat gördü-
�ünü ve ne istedi�ini sordu�unu aktarmaktad�r. Türk diplomat cevaben hüküme-
tinin kendisini herhangi bir �ey istemeye memur etmedi�ini fakat millî hislerimizi 
yaralayan malum olaydan sonra Polonya hükümetinin yapmas� gereken giri�im-
ler oldu�unu �ahsi bir kanaat olarak dü�ündü�ünü söylemi�tir. Konu hakk�nda 
bir diplomatik not b�rakt���n� da ilave eden Türk diplomat, yapt��� giri�imler so-
nucunda Ankara’daki Polonya Büyükelçili�inden daha tatminkar cevaplar gele-
ce�ini umdu�unu da belirtmektedir43. 

Jozef Bem’in cenazesinin naklinde ortaya ç�kan bayrak krizi asl�nda ne Türk 
ne de Polonyal� yetkililerin yapt�klar� eylemler sonucunda ortaya ç�km��t�r. Yuka-
r�da kronolojisini takip etti�imiz hadiselere son veren metin ise 15 Ocak 1930 tarih-
li D��i�leri Bakan� Tevfik Bey taraf�ndan Ba�bakanl��a gönderilen belgedir: 
“Ceneral “Bem” hadisesi hakk�nda Leh Hariciye Nezareti nezdinde yapt��� 
te�ebbüsata cevaben bu nezaret müste�ar� Mösyö A.Wysocki’nin Var�ova Masla-
hatgüzarl���m�za gönderdi�i mektup suretini rapten yüksek makam�n�za takdim 
ediyorum. Mektubun müteleas�ndan müsteban buyurulaca�� veçhile Leh 
Hükûmeti hadise hakk�nda yunan hükûmeti nezdinde te�ebbüsatta bulunmu� ve 
hükûmeti mezkûrece bu münasebetle beyan� teessür edilerek beynelminel 

39  BCA, f.030.10., y.245.657.15., s.1. 
40  Burada imzas� olan ki�i Hasan Kemaleddin Gedeleç olmal�d�r. Kendisi 1926-1939 y�llar� aras�nda Ba�bakanl�k Müste�arl��� 

görevini yürütmü�tür. Ayr�nt�l� bilgi için bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Kemaleddin_Gedele%C3%A7 (10.10.2010). 
41  BCA, f.030.10., y.245.657.15., s.1. 
42  BCA, f.030.10., y.245.657.16., s.1. 
43  “Hariciye Naz�r�n�n merkezden müfarekat� hasebile müste�ar� ile görü�tüm. �eklini (Bir grup hiç yoktur) Mumaileyh talimat� 

Devletleri dairesinde vaki ifadat�m üzerine münfail olarak Jeneralin teftin merasimi günlerinde Lehlilerce memleketimizin nas�l 
tevkir edildi�ine �ahit oldu�umu beyan ile ne istedi�imi sordu. Hükûmetim taraf�ndan bir �ey isteme�e memur edilmedi�imi ancak 
millî izzeti nefsimize tealluk eden böyle bir hadise (yi) müteakip Lehistan Hükûmeti taraf�ndan elbette icras� münasip te�ebbüsler 
bulundu�unu �ahsî bir müteala olarak ilave ettim. Bu (mükâleme) nin Hariciye Naz�r�na avdetinde nakli esnas�na maksad� Devlet-
leri haricinde bir tefsire meydan vermemesini teminen emir buyurulan sözleri ihtiva eden bir de “aide memoire” b�rakt�m (……..) 
kalan bu meselede bu defa Ankaradaki Lehistan Sefaretinin Zâti Alilerine tatminkâr maruzatta bulunma�a sevkedilmesi muhte-
meldir”. BCA, f.030.10., y.245.657.16., s.2.  
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mücamele esaslar�na mugayir harekette bulunmu� olan memura tevbihat icra 
edildi�i bildirilmi�tir. Leh Hariciye Müste�ar� bu vesile ile de Maslahatgüzarl���-
m�za hükûmetinin teessüflerini tekrar etmektedir. Bundan ba�ka Ankaradaki Leh 
sefiri Mösyö Olszowsky de Vekâletimiz Müste�ar� Numan Rifat Beyi ziyaretle 
Lehistan Hariciyesinin Maslahatgüzarl���m�za verdi�i cevab� teyit eylemi�tir. Sefi-
rin bu husustaki beyanat�n� havi olarak tevdi eyledi�i muht�ra suretini yüksek 
huzurunuza takdim ediyorum efendim”44. Görüldü�ü üzere Polonya D��i�leri 
yetkilileri Türk makamlar�n�n konuyu takipteki �srar� ve kendi aç�lar�ndan da 
Türkiye ile olan dostane ili�kileri çerçevesinde krizin a��lmas� için çe�itli çal��malar 
yapm��lard�r. Bunlar�n aras�nda Polonya makamlar�n�n Yunanistan hükümeti 
nezdinde giri�imlerde bulunarak konuyu soru�turmalar� dikkat çekicidir. Metin-
den anla��ld���na göre Yunan makamlar� da olay�n üzerine gitmi� ve uluslar aras� 
kurallara uymayan memurlar�na sözlü uyar� cezas� vermi� ve özürlerini beyan 
etmi�lerdir. Polonyal� yetkililer ayr�ca içten üzüntülerini yinelemi�ler ve samimi-
yetlerini göstermi�lerdir. Tevfik Rü�tü Bey, Ba�bakana gönderdi�i belgeye Fran-
s�zca yaz�lm�� iki ek ili�tirmi�tir. Bunlardan ilki Var�ova’da Türk Maslahatgüzarl�-
��na Polonyal� yetkililerce verilmi� olan cevabî nota45, ikincisi ise Ankara’daki 
Polonya Büyükelçisinin Türk D��i�lerine iletti�i cevapt�r46.  

 
SONUÇ 
Hayat�n� askerlik mesle�ine adam�� ve ülkesi Polonya a�k�yla dolu bir insan 

olan Jozef Bem (Murat Pa�a), ya�am� boyunca pek çok cephede sava�m��t�r. En 
zorlu anlarda bile metanetini korumas� ve da��lan birlikleri bir �ekilde toplamas� 
ile ünlenmi� olan Bem, bugün çok az insana nasip olmu� olan “iki halk kahrama-
n�” olarak an�lmaktad�r. Kendisi hem ana vatan� Polonya’da, hem de özgürlü�ü 
u�runa sava�t��� Macaristan’da halk kahraman� unvan�na sahiptir. 1956’da Maca-
ristan’da Sovyetler Birli�i’ne kar�� ba�lat�lan halk ayaklanmas� da; eski günlere 
vurgu yapmak için Budape�te’de General Bem’in heykelinin önünde ba�lat�lm��-
t�r. General Bem ayr�ca Frans�z Legion d’honneur ni�an�na sahiptir. 

1849’da Osmanl� Devletine s���nd�ktan sonra büyük bir sevgi ve ilgiyle kar��-
lanan General Bem, k�sa süre ya�ad��� Türk topraklar�nda rahat etmi�, �slam dinini 
kabul ederek Murat ad�n� alm��t�r. Osmanl� Devleti taraf�ndan ferik rütbesi ile 
taltif edilerek Halep Valili�ine atanm��, burada 1851 y�l�nda vefat etmi�tir.  

General Bem (Murat Pa�a)’in cenazesinin 1929 y�l�nda Halep’ten memleketi 
Tarnow’a nakli s�ras�nda na�� bir kez daha hizmet etti�i topraklardan geçme f�rsat� 
bulmu� ve yine sevgi ile kar��lanm��t�r. Na��n nakledildi�i tren ve tabutun üzerin-
deki Türk bayraklar�n�n Türk-Yunan s�n�r�nda, Yunanl� bir memur taraf�ndan 
kald�r�lmas�, trenin kontrolü Polonya heyetinde oldu�undan bir süreli�ine Türki-

44  BCA, f.030.10., y.245.657.18., s.1. 
45  BCA, f.030.10., y.245.657.18., s.2. 
46  BCA, f.030.10., y.245.657.18., s.3.  
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ye-Polonya ili�kilerinde olumsuz bir hava esmesine neden olmu�tur. Türk ma-
kamlar�n�n konu üzerindeki hassasiyetinin ana noktas�; gerçekle�en hadiseyle 
beraber Polonya yetkililerinin oldukça dostane olan Türk-Polonya ili�kileri çerçe-
vesinde beklenen düzeyde ilgi gösterilmedi�i yönündeki �üphe(beklenti) den 
kaynaklanm��t�r. Yukar�da aktar�lan yaz��malar neticesinde de Polonya hüküme-
tinin, Yunanistan nezdinde gerekli giri�imleri yapt��� ve Yunan makamlar�n�n ad� 
geçen memura uyar� cezas� verdi�inin ortaya ç�kmas� ile Türkiye – Polonya ili�ki-
leri normale dönmü�tür.  

Konunun ara�t�r�lmas� s�ras�nda �stanbul’da bulunan Ba�bakanl�k Osmanl� 
Ar�ivi kataloglar� da taranm�� olup, Osmanl�’ya s���nan Macar ve Polonyal� mül-
teciler konusunda önemli bir çal��ma yapm�� olan Bayram Naz�r’�n güzel eserinde 
kulland��� ar�iv belgelerinin d���nda birkaç belgeye ula��lm��t�r. Bu belgelerin di-
�erleriyle birlikte olmamas�n�n sebebi beklide kataloglara bir yaz�m hatas� ile 
“BEN” �eklinde kaydedilmi� olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. Konunun Osmanl� 
döneminde çok spesifik bir k�sm�n� ilgilendirdi�inden ad� geçen belgeler bu çal��-
mada kullan�lmam��t�r. Yine baz� gazete haberlerinde de (örne�in 25 Haziran 1929 
tarihli Vakit Gazetesi) Generalin ad� “BEN” olarak yaz�lm��t�r. Türk bas�n�nda 
Jozef Bem ile ilgili haberlerde zaman zaman küçük tarih yanl��lar� da gözlemlen-
mektedir. 22 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi, General Bem’in ölüm tarihini 
1851 yerine 1855 olarak vermi�tir.  
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EKLER:  

 
Ek 1- Murat Pa�a / Jozef Bem, Osmanl� Üniformas� ile 
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Ek 2-Jozef Bem’in memleketi Tarnow’daki heykeli. 



58 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 2/4 

 
Ek 3- Ba�bakanl�k Osmanl� Ar�ivinde konu ile alakal� bir belge. 

 
 
 


