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Öz

Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştiren ve etkileyen öğretmenlerden birisi olan Mehmet 
Tevfik Bilge Bey’in dolaylı olarak Türkiye üzerinde etkili olmuş olduğu ileri sürülmekte-
dir. Denildiğine göre, M. Tevfik Bey, Manastır Askeri İdadîsi’nde tarih hocalığı yapmanın 
yanı sıra, yaşadığı dönemi ve içinde yaşadığı Manastır Vilâyeti’ni iyi bilmekteydi. Ayrıca 
da tarih konusundaki çalışmaları ile tanınmaktaydı. Bu makale, 19. yüzyıl sonu ve 20. 
yüzyıl başı tarihçilerinden Mehmet Tevfik Bey’in biyografisini anlatmayı amaçlamakta-
dır. Makalemizde, Mehmet Tevfik’in tarihçi portresi çizilirken, Osmanlı’nın son yılların-
da yazılmış olan “Manastır Vilâyeti’nin Tarihçesi” adlı metninin de ilgi çekici kısımları 
üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Tevfik Bilge, Mustafa Kemal Atatürk, Manastır Vila-
yeti, Makedonya. 

Abstract

A PORTRAIT OF A HISTORIAN; MEHMET TEVFİK BEY,  
AN INFLUENTAL TEACHER OF THE REPUBLICAN MILITARY 

GENERATION

It has been said that, Mehmet Tevfik Bey, being one of the influental teachers of Mus-
tafa Kemal Ataturk had an indirerct effect on Turkiye. Besides being a history teacher at 
the Military School of Manastır, he also had a profound knowledge about his times and 
the Manastır Province where he lived. He was also known for his works on history. In 
this article, the biography and the portrait of Mehmet Tevfik Bey, a historian of the late 
19th and the early 20th century, shall be presented. Also, besides drawning the potrait of 
Mehmet Tevfik Bey the historian, his work called “The History of the Manastır Province” 
shall be evaluated here in. 

Keywords: Mehmet Tevfik Bilge, Mustafa Kemal Atatürk, Manastır Province, Mace-
donia.
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Giriş
Osmanlı döneminde, Makedonya’nın bugünkü devlet sınırları içinde 

yaşayan ve çalışmalarıyla derin iz bırakan birçok Türk aydının yaşamış 
olduğu bilinmektedir. Balkan Türklerinin ileri gelenleri, yazdıkları, yap-
tıkları ve gördükleri büyük işlerle yaşadıkları bölgenin imarında olduğu 
gibi, Osmanlı tarihinin ve kültür hazinesinin ortaya konulmasına büyük 
katkıda bulunmuştur. Buna rağmen, işbu seçkin kişilerden bâzıları tarihin 
sayfalarına gömülüp kalmış ve kendilerinden sonra gelenlerin dikkatinden 
mahrum kalmışlardır. 

Mehmet Tevfik (Bilge) Bey de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tarih-
çiliğine emek vermiş bir kişi olarak üzerinde durulması gereken asker ve 
tarihçidir. Asker, öğretmen, tarihçi ve siyasetçi olarak, milleti ve devleti 
için birçok hayırlı işler görüp ardında eserler bırakan bu aydın hakkında 
bugün derli toplu bir çalışma bulmak oldukça zordur. 

Mehmet Tevfik’in adı, çoklukla, büyük önder Mustafa Kemal’in Ma-
nastır’da okuduğu Askerî İdadî’den bahsedilirken anılmaktadır. Hâlbuki, 
Mehmed Tevfik’in Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih öğretmeni olmasının 
yanı sıra, kendi doğum şehri olan Manastır ile ilgili yazdığı “Manastır 
Vilâyeti Tarihçesi”1 adlı kitabı; Balkan Türklüğü açısından ve Osmanlı’nın 
son dönemindeki bir Balkan şehrini, Manastır’ı anlatması açısından paha 
biçilmez önemi bulunmaktadır.

Kemal Atatürk’ün, Manastır Askerî İdadîsi’nde geçirdiği yıllardan söz 
edip de Mehmet Tevfik’i anmamak mümkün değildir. Çünkü O, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’e tarih dersi vermiş, saygın bir 
tarihçidir. Mustafa Kemal’in Selanik’ten Manastır’a gelişi hakkında çok 
fazla bilgi mevcut değildir. Sadece 1896 yılının Mart ayı ortalarına kadar 
Selanik’te kaldığı, sonrasında ise Manastır’a gittiği bilinmektedir. Ma-
nastır’da Askerî İdadi’ye başladığı tarih olarak 13 Mart 1896 bilinirken, 
mezun olduğu tarih 1899’dur. İşte Mehmet Tevfik (Bilge)’nin tarihî bir 
şahsiyet olarak ortaya çıkışı da bu tarihlere rastlamaktadır.

Hayat Serencamı
Mehmet Tevfik, 1865 yılında, Osmanlı Devleti için önemli ve stratejik 

bir şehir olan Manastır’da doğdu. Makedonya bölgesine gelerek yurt tu-

1 Mehmet Tevfik, Manastır Vilâyeti Tarihçesi, Beynelmilel Ticaret Matbaası, Manastır, 
1327 (1911).
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tan “evlad-ı fatihân”dan Yörük-Türkmenlere dayanan Mehmet Tevfik Bey, 
Manastırlı Hacı Salih Efendi ile Ümmü Gülsüm Hanımın ilk çocukları 
olarak, Manastır şehrinde doğmuştur. Kendisinden üç yaş küçük Adviyye 
adında bir de kız kardeşi vardır.2 Babası Salih Bey, şehrin saygıdeğer bir 
kişisi, annesi Gülsüm hanım da yaşadığı ortamda hatırı sayılan bir kadındı. 
Mehmet Tevfîk, ilköğrenimini doğduğu şehirde tamamlamıştır. İlkokulu 
tamamladıktan sonra da, baba ve annesinin isteği üzere Manastır Askerî 
İdadisî’ne başlamıştır. Bu okulu da bitirdiğinde, oğullarının iyi bir asker 
olması için, ailesi onu İstanbul’a göndermiştir. Böylece, Mehmet Tevfik, 
Batı tarzında kurulan ve dönemin ünlü Harp Okulu’na, o zamanki adıyla 
Mektebi-i Harbiye’ye yazılır. 3

İstanbul’da kaldığı dört yıl içinde Mehmet Tevfik, hem öğrenim görmüş 
hem de Abdülhamid’in yönetiminde Osmanlı Devleti’nin can çekiştiği gün-
leri yakından gözleyerek, o çalkantılı dönemin havasını solumuştur. Buna 
rağmen Devlet-i Aliyye’ye karşı inancını ve iyimserliğini yitirmemiş, iyi bir 
asker olarak yetişmek için çok çalışmıştır. 1883 yılında Topçu Harbiye Mek-
tebinden Topçu Mülazım-ı sanîsi (Asteğmen) rütbesiyle mezun olmuştur.4 
Kısa bir sürede topçu stajını tamamladıktan sonra çocukluğunun en güzel 
yıllarını geçirdiği, doğduğu şehir Manastır’a öğretmen olarak dönmüştür. 
On sekiz yaşındayken, Manastır Askerî İdadisi’nde tarih dersi öğretmeni 
olarak çalışmaya başlamıştır.5 Mehmet Tevfik’in mahalle mektebinden son-
ra rüştiyeye gidip gitmediğine dair elimizde kesin veriler mevcut değildir. 

Mehmet Tevfik’in 1880-1883 yılları arasında Mekteb-i Harbiye’de 
okuduğunu ve buradan 1883’de mezun olur olmaz 18 yaşında tarih öğ-
retmeni olarak mesleğe başlamıştır. Erken yaşta öğretmenliğe başlama-
sının sebebi; mahalle mektebinden sonra rüştiyeye gitmeden doğrudan 
lise eğitimine Manastır İdadisi’nde devam etmiş ve ardından da Mekteb-i 
Harbiye’yi bitirmiş olması olarak değerlendirilebilir. Zekeriya Türkmen 

2 Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Öğretmeni Topçu Kolağası Meh-
met Tevfik (Bilge) Bey: Manastır Askerî İdadisinden Kuleli Askerî İdadisine Bir Tarih-
çinin Serüveni”, VIII. Milletlerarası Türkololji Kongresi, Sunulmuş Bildiri, 30 Eylül-4 
Ekim 2013.
3 TBMM Azasına Mahsus Evrak 898, Sicil No:112 ve TBMM Azasını Tercüme-i Hal 
Kâğıdı, 898’den aktaran İbrahim Ethem Atnur, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası 
Manastırlı Mehmet Tevfik Bilge Bey”, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-V, Yeni Türkiye. 
Mart-Haziran 2015, Yıl 21, Sayı 70, s.6169. 
4 Türkmen, a.g.b.
5 Atnur, a.g.m., s.6169.
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de çalışmasında Mehmet Tevfik’in, dönemin geleneksel anlayışına uygun 
olarak muhafazakâr bir ortamda yani mahalle mektebinde ilköğrenimini 
tamamladıktan sonra, Manastır Askerî İdadisinde lise eğitimini 1877-1880 
yılları arasında tamamlamış olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, “Milli Sa-
vunma Bakanlığı Arşivinde yer alan 457 sayılı Mekteb-i Harbiye İdadisi 
Subay Künye Defterinde 1898-1904 yılları personel kadro bilgileri yer al-
maktadır. Burada Mehmet Tevfik Bey’in duhulü R.1295 (M. 1879-1880), 
nasbı (Kolağası/Yüzbaşı rütbesine) 10 Eylül 1307 (23 Eylül 1892) olarak 
geçmektedir.” diye belirtmiştir.6

Topçu Harbiye Mektebindeki eğitimi esnasında tarih derslerine büyük 
ilgi duyan ve bu ilgisini daha sonra da devam ettiren Mehmet Tevfik Bey, 
Rumî 1299, Miladî 1883 yılında Harbiye’den mezuniyeti müteakip, kendi 
ifadesiyle doğruca tarih öğretmenliği yapmak üzere Manastır Askerî İda-
disine atanmıştır. Bu bilgiyi, Mehmet Tevfik Bey’in TBMM’ye girdikten 
sonra kendi el yazısıyla vermiş olduğu kısa özgeçmişinde yer alan “1299 
tarihinde Topçu Mekteb-i Harbiyesinden çıktım. Doğru Manastır Askerî 
İdadisinin tarih muallimliğine tayin olundum.” ifadesinden hareketle söy-
leyebiliriz.7 Ancak, Emekli Sandığı Arşivi’ndeki kayıtlar ile bu kendi ifa-
desi çelişmektedir. Bu kayıtlara göre de, Mehmet Tevfik Bey, 1887 yılında 
Manastır Askerî İdadisine atanmıştır.8 Emekli Sandığı Arşivinde bulunan 
kayıtlar cumhuriyetin ilanından sonra tutulmuş olduğundan tarihlendir-
melerde bir takım karışıklıklar olabileceği değerlendirilmektedir.9 Ancak, 
Mehmet Tevfik’in 22 yaşında tarih öğretmeni olarak göreve atanmış olma-
sı daha mantıklı gelmektedir. 

Öte yandan, öğrenimini bitirir bitirmez, Osmanlı Devleti’nde çok say-
gın, gözde bir askeri okula öğretmen olarak atanması, Mehmet Tevfik’in 
genç yaşta daha yetenekli bir kişi olduğuna dair ciddi bir göstergedir. An-
cak verilen her iki bilgide farklılık söz konusu olsa da Mehmet Tevfik uzun 
yıllar Manastır Askerî İdadisinde tarih derslerine girmiştir. Verdiği dersler 
Tarih-i Umumî ve Tarih-i Osmanî adıyla programlarda yer almıştır. Ma-
nastır Askerî İdadisinde 2. ve 3. sınıflarda tarih dersleri okutulmuştur.

Asker olarak da, sahra topçu yarbay rütbesine kadar yükselmiştir. Ma-

6 Türkmen, a.g.b.
7 Ayrıntı için bkz., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Arşivi, Mehmet Tevfik Bilge 
Dosyası, nr: 898. 
8 Harun Toplu, Atatürk’ün Tarih Öğretmeni Mehmed Tevfik Bilge, Ankara, 2006, s. 12-13.
9 Türkmen, a.g.b.
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nastır’ın Sırp ordusu tarafından ele geçirilmesinden bir yıl önce, 1911 yı-
lının ocak ayında, Rumeli ordusunun On Beşinci Topçu Alay Kumandan-
lığı’ndan emekliye10 ayrılmıştır. Bu yüzden üçüncü Osmanlı Ordusu’nun 
Manastır’ın savunması için yürüttüğü savaşa asker olarak katılamamıştır. 

Mehmet Tevfik’in, Manastır’dan tam olarak ne zaman ayrıldığını tespit 
etmek güç olmakla birlikte doğduğu şehirden Osmanlı Devleti’nin Bal-
kan Savaşları ile orayı kaybetmesinden sonra ayrılmış olması mümkündür. 
Manastır’da kalamazdı, çünkü Sırp yöneticileri, onun kim olduğunu, ne 
denli saygın bir kişi ve vatansever olduğunu bildiklerinden şehirde ona 
göz açtırmazlardı. Balkan Harbi felaketi yüz binlerce Türk ve Müslüman 
ahalinin akın akın Anadolu coğrafyasına göçüyle sonuçlanmıştır. Balkan 
Harbi felaketi üzerine 1912 yılı Aralık ayında Manastır, Sırp ordularının 
işgaline maruz kalınca Tevfik’in ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmek zo-
runda kaldığı tahmin edilmektedir. 

Nüfus kayıtları da 1912 yılında, Manastır’dan kaydının İstanbul Beşik-
taş ilçesine aktarıldığını göstermektedir. Böylece Mehmet Tevfik, Yenima-
halle Fırın Sokak 14 numaralı haneye yerleşerek orada ikamet etmeye baş-
lamıştır.11 Mehmet Tevfik Bey de yerinden yurdundan ayrılmanın acısını 
öğrencisi Mustafa Kemal gibi derinden hissetmiştir. 

İstanbul’da, öğrenci olarak geçirdiği günlerinin anılarını tazelemeye 
çalıştığı sırada, Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması dolayısıyla seferber-
lik ilan edilmiştir. Bu yüzden Mehmet Tevfik, yeniden askerlik görevine 
dönme kararı almıştır. Bu defa ise Kuleli Askeri Lisesi’ne atanmış12 ve 
Manastır’da olduğu gibi burada da genç subaylara tarih dersi vermeye de-
vam etmiştir. Osmanlı ve Türk ordusu için büyük bir önemi olan Kuleli 
Lisesi’nde genç subaylara beş yıl boyunca tarih öğretmiş ve savaşın o en 
acımasız yıllarında dahi binlerce öğrencinin yetişmesine ve onlarda yurt 
ve millet sevgisini geliştirmeye çalışmıştır. 

İstanbul’un 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf donanması tarafından işgali 
Mehmet Tevfik Bey üzerinde de derin yaralar açmıştır. Beşiktaş’ta bulu-
nan evinden Kuleli’ye gidiş gelişinde sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Bu-

10 Prof. Dr. İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-V. Dönem (1935-1939), C. II. , 
Ankara, 2001, s.223.
11 Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü Arşivi kayıtlarına göre Manastır’daki nüfus kayıtları Beşik-
taş ilçesine aktarılmıştır. (Y.N), Türkmen, a. g.b.
12 Kuleli Askeri lisesine atanması ile ilgili bilgiler, TBMM ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Arşivi kayıtlarında yer almaktadır. Bkz. Atnur, a.g.m., s.6169; Türkmen, a.g.b
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nun üzerine 1 Aralık 1919 tarihinde Kuleli Askerî İdadisindeki görevinden 
ayrılmıştır. Daha sonra İstanbul Kız lisesinde ücretli tarih öğretmenliği 
yapmaya devam etmiştir. 13 

Mehmet Tevfik Bey Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında, ihtiyaç 
olmasına binaen Kuleli Askerî Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev al-
mak istediğini belirten dilekçesini Kuleli Askerî Lisesi Müdürlüğüne14 ve 
III. Kolordu Komutanlığına15 vermiş ve bu talebi olumlu karşılanmış ve 
hemen görevlendirme yazısı çıkarılmıştır. Emekli maaşına ilaveten, ders 
ücretiyle görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Mehmet Tevfik Bey, Şubat 
1935 tarihine kadar Kuleli Askerî Lisesi ve İstanbul Kız Lisesindeki ücret-
li tarih öğretmenliği görevini sürdürmüştür. 

Kuleli Askerî Lisesi Arşivindeki ve dönemle ilgili albümler incelendi-
ğinde kısa da olsa onun burada görev yaptığına dair bilgiler ve fotoğraf-

13 TBMM Azasına Mahsus Evrak 898, Sicil No:112 ve TBMM Azasını Tercüme-i Hal 
Kağıdı, 898’den aktaran Atnur, a.g.m., s. 6170.
14 Mehmet Tevfik Bey tarafından Kuleli Askerî Lisesine yazılan dilekçede şu ifadeler bu-
lunuyordu: 
“Kuleli Askerî Lisesi Müdüriyet-i Aliyyesine; 
Beş ay mukaddem Maarif Vekalet-i Celilesinin emriyle Vefa Orta Mektebi tarih muallim-
liğine nakledilerek indimde pek mukaddes olan cihet-i askeriyeden irtibatım kat’i gibi 
büyük bir gadre uğratıldım. Bu kere ise Kuleli Askerî Lisesinde tarih muallimliğinin mün-
hal kaldığını istihbar kıldım. Bunca seneler sebk eden hizmetin ve tarihteki ihtisasım na-
zar-ı atıfete alınarak otuz beş seneden beri hizmet-i tedrisiyesine nezr-i hayat eylediğim 
mezkur tarih muallimliğine kemâfissabık nakl ve tayinim esbabının istikmaline müsaade 
buyrulması müsterhamdır efendim hazretleri.” Bk., Güngör Toplu, a.g.e.,s. 22. 
15 Mehmet Tevfik Bey’in III. Kolordu Komutanlığına yazdığı dilekçesinde şu ifadeler yer 
alıyordu:
“III. Kolordu Kumandanlığı Canib-i Alisine,
Bunca seneler Kuleli Askerî Lisesinde muhteşem hissiyat-ı vataniyye ile mütehassis za-
bitler yetiştirmek tarih muallimliğini hem de bihakkın ifa etmekte iken altı ay mukaddem 
Maarif Vekalet-i Celilesi mücerred kısım amirliğiyle taltif için Vefa Mektebi tarih mual-
limi Celal Ferdi Bey isminde mültezim sivil bir muallim ile bendenizi becayişi indimde 
dünyalar kadar mukaddes olan cihet-i askeriyeden rabıta-i askeriyemi kat’ı gibi büyük 
bir gadre uğratılmış idim. Bu kere ise lise-yi mezkurun muhteşem ordumuza tekrar iade-
siyle tarih muallimliği olduğunu istihbar eylediğimden 35 seneden beri sebk eden hüsn-i 
hizmetim ve ordumuz içinde acizane vefa en mütehassıs ve en kıdemli ve hatta icap ederse 
müsabakat imtihanına kadir bir muallim bulunmaklığım nazar-ı atıfete alınarak hizmet-i 
tedrisiyesine nezr-i hayat eylediğim münhal tarih muallimliğine binbaşı muhassasatıyla 
veya en yüksek ücret-i şehriye ile tayinimin mukaddes muazzez kemafissabık irtibatımın 
teminini ve hakkımda yapılmış olan şu gadr-i ark vikayem için ma’delet buyrulmasını 
kemal-i ehemmiyetle istirham eylerim.” Bk., Güngör Toplu, a.g.e.,, s. 22-23.
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lar yer almaktadır. Öğrencilere sadece ders vermekle yetinmeyen Mehmet 
Tevfik Bey zaman zaman bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Türk ta-
rihinin ana hatlarıyla ilgili konferanslar da vermiş ve bunları okul matba-
asında kitapçık olarak yayımlatmıştır. Bunlardan birisi “Osmanlı İmpara-
torluğunun Safahat-ı Siyasiyyesi, Inkıraz ve İstiklâl Muharebesi” adıyla 
verdiği bir konferans olup 1924’de İstanbul Harp Okulu Basımevinde ki-
tapçık olarak yayımlanmıştır.16

 Mehmet Tevfik, bu okullarda öğretmenlik görevini sürdürürken diğer 
yandan da, 1 Eylül 1931’de Türk Tarihi Tedkik Cemiyetine 17. üye ola-
rak katılmış ve 2-11 Temmuz 1932’de toplanan I. Türk Tarih Kongresinde 
konuşmacı olarak bulunmuştur. Burada, Türkiye’de Cumhuriyetin kurulu-
şundan bahseden bir konuşma yapmıştır.17

Ardından, Mehmet Tevfik Bilge, 1935 yılında yapılan seçimlerde, V. 
Dönem Millet Meclisi’ne Diyarbakır’dan milletvekili seçilmiştir.18 Mil-
letvekili iken de mesleğinden uzak kalmayıp, deneyimlerini Büyük Millet 
Meclisi’nde dile getirmiş ve Maarif Encümeni’nin en etkin üyelerinden 
biri olarak görevini yürütmüştür.

Soyadı kanunu getirildikten sonra, Bilge soyadını alsa da dedesinin 
Tevfik adını da korumuştur. Ömrünün otuz üç yılını İstanbul ile Ankara’da 
geçiren Mehmet Tevfik Bilge, 12 Şubat 1945 yılında, seksen yaşındayken 
hayata gözlerini kapar.19 

Mehmet Tevfik Bey, Manastırlı Şükrü Bey ve Feride Hanımın kızla-
rı Mihriban Hanımla evlenmiş bu evlilikten 1900 yılında Mustafa Fazıl, 
1903’te Mehmet Fahir, 1908’de İclal, 1911’de Leman adlı çocukları dün-
yaya gelmiştir. Çocuklarından sadece Mustafa Fazıl hayatta kalmış, diğer-
leri genç yaşta hastalıktan vefat etmişlerdir.20 Oğlu Mustafa Fazıl Bilge ba-
bası gibi askerlik mesleğini seçmiş ve Orgeneralliğe kadar yükselmiştir. 21

 
 

16 Türkmen, a.g.b.
17 Birinci Türk Tarih Kongresi Ankara: 2-11 Temmuz 1932 Konferanslar Müzakere Zabıt-
ları, Ankara, 2010, s.570-571.
18 TBMM Azasına Mahsus Evrak 898, Sicil No:112’den aktaran, Atnur, a.g.m., s.6170.
19 Cumhuriyet, 13 Şubat 1945, s.2.
20 Toplu, a.g.e., s.15.
21 Toplu, a.g.e., s.15-17.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmeni Olarak Mehmet Tevfik Bilge
Uzun ömrü boyunca hep ciddi, önemli işlerle uğraşıp milletine ve öğ-

rencilerine yararlı olmayı amaçlayan Mehmet Tevfik Bey, Manastır As-
kerî İdadisi’nde tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığında Manastır, 
Balkanlar’da, Osmanlı devleti için istenilmeyen bir biçimde sonuçlanacak 
birçok olayın baş gösterdiği bir merkezdir.22 Vilâyette gelişen olumlu ve 
olumsuz olaylara rağmen, 1847/48 yılında açılan Manastır Askeri İdadisi 
bir eğitim ocağı olarak saygınlığını her zaman korumuştur. Osmanlı ordu-
sunun birçok değerli komutanı ve ünlü çehresi bu okulda eğitim görmüş-
tür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal, Türk tarihinde 
önemli yeri olan Enver Paşa ve İttihat Terakki’nin başta gelen kişilerinden 
İbrahim Temo ile Babıâli’ye karşı isyan edip dağlara çıkan Resneli Niya-
zi Bey, bu okuldan mezun olmuştur. Kazım Özalp, Ahmet İzzet Furgaç, 
Hafız Hakkı Paşa, Cafer Tayyar Eğilmez ile daha birkaç kumandanın da 
öğrenim gördüğü bu irfan ocağı, çoğu kolağası ya da yüzbaşı rütbeli olan 
öğretmenler sayesinde, Osmanlı tarihinde bir ayrıcalığa sahipti. Emek har-
cayan öğretmenlerinin başında da, bu okuldaki tarih dersi hocası Mehmet 
Tevfik Bey olmuştur. Mehmet Tevfik Bey, 1883 yılından 1911 yılına kadar 
toplam 28 yıl Manastır Askerî İdadisinde görev yapmıştır.

Eski, şabloncu ve skolâstik görüşlü öğretmenlerden farklı olarak Meh-
met Tevfik, mesleğine âşık, modern bir eğitimci ve işinin erbabı olarak 
bilinmiştir. Mehmet Tevfik, 1887-1935 yılları arasında uzunca bir süre öğ-
retmenlik yapmıştır ve bu dönem boyunca Osmanlının son günlerini şekil-
lendiren ve Cumhuriyeti kuran kuşağın tarih bilgisinin şekillenmesinde et-
kili olmuştur. Öğrencilerinin üzerinde etkili Öğrencilerinin, Manastır’daki 
Rum ve Bulgar idadîlerindeki çocuklardan daha üstün bir biçimde eğitil-
meleri ve daha güçlü bir yeteneğe sahip olmaları için elinden geleni yap-
maya çalışmıştır. Yabancı okullardaki eğitmenler Osmanlı düşmanlığına 
yönelik duyguların gelişmesi üzerinde dururken, Manastır Askeri İdadisi 
öğretmenleri, genç subaylarda vatan ve özgürlük sevgisinin gelişmesi için 
üstün çaba harcamış, devleti çökmekten kurtaracak bilgili, şuurlu, gözü 

22 Tanzimat’a kadar Manastır şehrinde, Türk ve Müslümanlardan başka Osmanlı teb’a-
sı vatandaşların oturması yasaklanmıştır. 1841 yılında Rumeli Ordu-yı Hümâyûnu’nun 
merkezi durumundadır. Berlin Kongresi sonrası ise Osmanlı ordusunun en seçkin subay, 
öğretmen ve aydınlarının toplandığı bir şehir olarak adından söz ettirmiştir. Ayrıca, Ab-
dülhamid idaresine karşı Rumeli’deki ihtilal merkezlerinin en önemlilerinden olmuştur. 
Bkz. “Manastır”, TA, XXII, s.250.
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pek genç, dinç subaylar yetiştirmeyi amaçlamıştır.
Askerî İdadi’de Mustafa Kemal’in Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik 

Bey, Mustafa Kemal’e Tarih alanında “Yeni Ufuklar” açmış,23 O’nda tarih 
sevgisi oluşturarak, vatanın korunmasında, Türklük bilincinin pekişme-
sinde, özgürlüğün önemi konusunda şuur oluşturmuştur. Atatürk, Askeri 
lise öğrenciliğinde tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’den aldığı bilgiler 
sayesinde hayatı boyunca tarihe ilgi duymuş ve geniş bir tarih kültürüne 
sahip olmuştur.24 Mustafa Kemal, Askerî İdadi’de tarih derslerinden tam 
puan alarak sınıfı geçmiştir. Üst değer 45 puandır. Mustafa Kemal hem 
Tarih-i Umumî, hem de Tarih-i Osmanî derslerinden 45 tam puan alarak 
sınıfı geçmiştir.25 Bu tarih bilgisi ve kültürü, Atatürk’e sıkıntılı görülen du-
rumların değerlendirilmesinde, geçmişten dersler alınmasında, milletinin 
özelliklerine göre hareket etmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. 

Mustafa Kemal hayatı boyunca öğretmenlerini her defasında övgü ile 
anmış ve sahip olduğu ilham ve gücü kendisini yetiştirenlere borçlu olduğu-
nu vurgulamıştır. 1924 yılında Samsun’da, öğretmenlerin bir toplantısında 
Selânik’teki Askeri Rüştiyesi’nde kendisine Fransızca dersini veren öğret-
meni Yüzbaşı Naküyiddin (Yüceköy) Bey ile karşılaştığında: “Muallimler, 
mürebbiler yalnız bir noktayı dimağlarda yerleştirmeye mecbur tutmakta 
idi. Benliğini, her şeyini unutarak bir heyulaya (korkunç hayale) boyun 
eğmek, onun kulu, kölesi olmak... Bununla beraber hatırlatmak lazımdır ki, 
o tazyik altında dahi, bizi bugün için yetiştirmeğe çalışan hakiki ve fedakâr 
muallimler, mürebbiler eksik değildi. Onların bize verdikleri feyiz elbette 
esersiz kalmamıştır”, sözleri ile hislerini ve düşüncelerini dile getirmiştir.

Başka bir fırsatta da Mustafa Kemal Atatürk, olgunlaşıp ilerlemesinde 
Manastır Askeri İdadisi’ndeki tarih dersi hocasının ayrı bir yeri olduğunu 
özellikle belirtmiştir. Tarih dersi öğretmenlerinin Ankara’da yaptıkları ilk 
toplantıya katılan Atatürk, salona girdiğinde, hocası Mehmet Tevfik ile yüz 
yüze gelir. Öğretmenini saygıyla selamlar ve sonra elinden tutup kendisi 
için hazırlanmış kürsüye, toplantıda hazır bulunanlara hitaben: “Manastır 
İdadisi’nde ilk tarih feyzini kendisinden aldığım hocam” diyerek, Mehmet 
Tevfîk’i takdim eder. Böylece, Atatürk de, mesleğine âşık, fedakâr, işini 
son derece iyi bilen başarılı bir eğitici olarak, tarih hocası Mehmet Tev-
fik’in eğitim ve kültür tarihimizde çok büyük bir yeri olduğuna inanmıştır. 
23 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Varlık Yayınları, İstanbul, 1982.
24 F. Çoker, Türk Tarih Kurumu Kuruluş Amacı ve Çalışmaları, Ankara, 1983. 
25 Türkmen, a.g.b.
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Bu olayı anlatan Haluk Y. Şahsuvaroğlu devamında o günleri şöyle an-
latmıştır :“...Manastır İdadisinin Tarih öğretmeni topçu kaymakamı rah-
metli Mehmet Tevfik Bey, Atatürk’e ve Enver Paşa’ya aynı senelerde ho-
calık yapmış, o sıralarda dünya inkılâplarından, fikir hareketlerinden ve 
hürriyetten daima bahsetmiş. Bu bahisleri anlatılırken kapıda bir talebe 
bulunur ve koridorlarda bir hafiye olup olmadığını gözetlerdi. Mehmet 
Tevfik Bey’in, Fransız ihtilalini anlattığı bir derste bu kapı nöbetini Mus-
tafa Kemal Efendi tutuyor ve bir taraftan koridoru gözetlerken diğer taraf-
tan da defterine bazı not alıyordu.” 26

Mehmet Tevfik’in başarılı bir tarih dersi öğretmeni olduğunu Mustafa 
Kemal’in sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy da vurgular ve : “Türk tarihini 
iyi biliyor ve öğrencilerine tarih zevkini veriyordu. Atatürk, Türk tarihini 
bütün genişliği ve derinliği ile kavramış bulunan hocasından daima saygı 
ile bahsetmiştir. Bir gün bana : “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana 
yeni bir ufuk açtı, demişti” diye yazar.27

Faik Reşit Unat da Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe merak ve sevgi 
beslemesinde Mehmet Tevfik’in önemli rolü olduğunu yazar: “Süleyman 
Hüsnü Paşa’nın tarihi anlayışına göre yetişen bu zat devrin dar Osmanlı 
tarihçiliği görüşünden uzak ve Türk tarihini bütün genişliği ve eksikliğiyle 
kavramış ve öğrencilerine dersini sevdirerek esaslı bir tarih kültürü vermiş 
öğretmenlerimizden biridir” 28 der.

Manastır Askerî İdadisinde görev yapan Mehmet Tevfik Bey gibi ay-
dınlar gelecekte ülkenin kötü kaderine çareler arayıp kurtuluşa ulaşması 
uğrunda yön verecek önemli şahsiyetlerin yetişmesinde etkide bulunmuş-
lardır. Mehmet Tevfik Bey’in Manastır Askerî İdadisinden ilk akla gelen 
öğrencileri arasında; Enver Paşa, Naci (Eldeniz) Paşa, Kazım (Özalp), Ali 
Fethi (Okyar), Refet (Bele), Kazım (Dirik), Cafer Tayyar (Eğilmez) ve 
Nuri (Conker) gelmektedir. İdadide görev yapan öğretmenler daha sonra, 
Türk eğitim ve fikir hayatında önemli yer edecek olan bu aydın eğitimci-
ler olarak, Cumhuriyet döneminde öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yaptığı bütün yenilikleri gönülden destekleyeceklerdir.29

26 Prof. Dr. Ülker Akkutay, Osmanlı Eğitim Sisteminde İdadiler ve Manastır Askeri İdadi-
si, Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Manastır, Ekim 1998, ss.97-107; Atatürk’ün Söy-
lev ve Demeçleri, C. II, Türk İnkılâp Enstitüsü yayınları, Ankara, 1995, s.196-197.
27 A.F.Cebesoy, a.g.e., s.16.
28 F.R.Unat, “Atatürk’ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Milli Eğitim Sistemi”, Türk 
Tarih Kurumu Atatürk Konferansları, Cilt I, Ankara,1964, s.82.
29 Ayhan Pala, “Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisindeki Çevresi”, Türkiye Baro-
lar Birliği Dergisi, Sy:12/1, Ankara, 1999, s.146.
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Tarihçi Portresi: Mehmet Tevfik ve Manastır Vilayeti’ne Dair 
Mehmet Tevfik, Manastır Askeri İdadisi’nde çalışmaya başladığı ve 

daha sonraları İstanbul’daki Kuleli Askeri Lisesinde öğretmen olarak gö-
rev aldığı yıllarda, öğrencilerine şu veya bu nedenden aktaramadığı, suna-
madığı ve veremediği tarihi bilgileri yazdığı kitapları ile gelecek nesillere 
ulaştırmıştır. Öyle ki, Mehmet Tevfik, pırıl pırıl genç subayların yetiştiril-
mesinde etkin bir öğretmen olmakla birlikte, tarih yazarı olarak da değerli 
bir kişidir. Mehmet Tevfik, Manastır Vilayeti Tarihçesi30 ve Tarih-i Os-
manî31 gibi kıymetli eserleri tarihçiliğe kazandırmıştır. 

Hatta kimi araştırmacılara göre o sırada Askerî İdadi öğrencilerine tarih 
derslerinde okutulmak üzere “Osmanlı Tarihi” adıyla bir kitap da kaleme 
almıştır. Mehmet Tevfik tarafından kaleme alındığı sanılan bu kitap ile il-
gili olarak son yıllarda yapılan araştırmalarda, adı geçen kitabın bir başka 
kişi olan Fatihli Mehmet Tevfik Paşa tarafından yazıldığı tespit edilmiş ve 
bu konuda bir makale de neşredilerek bu karışıklık çözümlenmiştir. Orta-
da sadece isim benzerliği nedeniyle Mehmet Tevfik Bilge’ye atfedilen bir 
Osmanlı Tarihi kitabı vardı.32 

Mehmet Tevfik’in yazdığı sanılan aslında Fatihli Lakablı Mehmed Tevfik 
Paşa tarafından kaleme alındığı tespit edilen Osmanlı Tarihi kitabının İlk 
baskısı Telhis-i Tarih-i Osmanî başlığı altında, 1894 yılında yayınlanmıştır.33 

Mehmet Tevfik Bilge’nin kitabı olan Osmanlı Tarihi ise, 1330 (1914) 
yılında İstanbul’da, Mektebi Harbiye Matbaası’nda Osmanlı Tarihi başlığı 
altında basılmıştır. Mehmet Tevfik Bilge’ye atfedilen eserin basım tarihi 
ise kapağında açıkça 1330 olarak yer almaktadır.

Yayınladıkları eserler arasında en özgünü olan Manastır Vilâyeti Tarihçe-
si adlı eserinin ayrı bir değeri vardır.

Manastır Vilâyeti Tarihçesi sadece Osmanlı dönemi değil, daha sonraki 
yıllarda da Balkanlar ve Manastır hakkında yazılan ve yayınlanan çalışma-
larda yararlanılan ana kaynak olması bakımından değerli bir eserdir. Kitap, 
Sultan V. Mehmet Reşat’ın Rumeliyi ziyaret34 ettiği 1911 yılında yayın-

30 Mehmed Tevfik, Manastır Vilayeti Tarihçesi, Manastır, 1327.
31 Mehmet Tevfik, Osmanlı Tarihi, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul, 1330.
32 Galip Çağ-İsmet Sarıbal, “Meşrutiyet Devri Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Fatihli 
Mehmet Tevfik Paşa Ve Eseri ‘Osmanlı Tarihi’”, Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 
2012, Sy: 1/1, s. 56-72.
33 Galip Çağ- İsmet Sarıbal, a.g.m., s.58-59.
34 35. Osmanlı padişahı Mehmet Reşat (1884-1919) Rumeli ziyaretine 5 Haziran 1911’de 
denizden Barbaros zırhlısı ile başlamış ve bu yolculuğu sırasında Selânik’i, Üsküp’ü, 
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lanmıştır. Manastır ve civarı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren Manastır 
Vilâyeti Tarihçesi, Mehmet Tevfik’in üzerinde emek harcadığı, tarihî bir 
monografidir.35 Burada vilayetin tarihi, mülkî yapısında meydana gelen 
değişiklikler, mülkî görevlileri vilayetin resmi binaları, tarikat erbabı gibi 
konularda bilgiler mevcuttur.

Önsözünde, bu çalışmasıyla tarihî eserleri ve şöhretleri unutkanlıktan 
kurtardığına inandığını vurgulayan yazar, kitabın satışından sağlanacak 
gelirin yüzde ellisinin fakir çocuklara dağıtılacağını söylemiş ve Hicretden 
Sultan Mehmet Reşat’ın ziyaretine kadar, Manastır’ın 5.500 yıllık tarihini 
bu çalışmada anlatmaya çalıştığını ve eserinin hoş görüyle karşılaşacağına 
dair inancını da belirtmiştir. Eserin muhtevasını; Türklerin varlığı, Bal-
kanlara ulaşmaları, Balkan milletlerinin kökenleri ve Osmanlı döneminde 
Manastır şehrinin fizikî özellikleri oluşturur.

Çağ’ın bu konudaki çalışmasındaki yorumuyla; eserle ilgili olarak söy-
lenebilecek ilk şey, eserin hamiyet hisleriyle kaleme alındığıdır. Bunun en 
önemli göstergesi olarak da henüz giriş kısmında eserin “Osmanlı Devleti-
nin Büyük padişahı V. Mehmet Reşat Han Hazretleri”ne ithaf edilmesidir.36 
Eserin daha ilk kısmında Mehmet Tevfik, oldukça iddialı bir giriş yapar: 

Manastır civarında sakin milletlerin tümünün Asya’dan geldiğini şu 
sözleri ile günümüze aktarır: “Bugün Manastır havalisinde ve bütün Avru-
pa kıtasında yerleşmiş olan milletlerin ve kavimlerin hepsi medeniyetin ve 
insanlığın doğduğu yer olan Asya kıtasından gelmişlerdir.”37 

Mehmet Tevfik bu eserinde, Balkanlar’da Türk varlığının köklerini daha 
eskilere götürmektedir. Osmanlı Devleti’nin bölgeye hâkim olmasından 
çok daha öncesiyle Orta Asya ile bağlantı kurmak gayretindedir. O, bu ça-
lışmasını Türkçü bir bakış açısıyla kaleme almış ve medeniyetin Orta As-
ya’da doğduğu tezini de destekler bir yorumla açıklamalarda bulunmuştur.

Onun ifadesine göre, Balkanlara ilk gelenler Keltler’dir. Bunların, hic-
retten 5.800 yıl önce Ural dağları ile Hazar, Azak ve Kara Denizi aşıp As-
ya’dan geldiklerini ve Orta ve Batı Avrupa’ya yayıldıklarını belirtmiştir. 

Kosova’yı ve Manastır’ı ziyaret etmiş, Kosova’da Gazi Mestan’da, bazı kaynaklara göre 
yirmi, bazılarına göre de yüz bin kişiyle birlikte Cuma namazını kılmıştır.
35 Mehmed Tevfik, Manastır Vilayeti Tarihçesi, Manastır, 1327.
36 Galip Çağ, “II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülük Yansımaları Mehmet Tevfik Bilge 
Bey’in “Manastır Vilayetinin Tarihçesi” adlı Eseri, Tarih Okulu, Mayıs-Ağustos 2011, 
Sayı X, 73-85., s.77.
37 Tevfik, a.g.e., s.5-6.
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Onları da Cermen ve Slav kabilelerinin takip ettiğini ve bunların da Doğu 
Avrupa’ya yerleştiklerini anlatarak, Manastır hakkında bilgi vermeye baş-
lamıştır. Bundan sonra, Asya’dan Balkanlara hangi kabilelerin nereden ve 
neden göç ettiklerini yazmıştır. Ayrıca, Makedonya’nın, özellikle de Ma-
nastır halkının köken olarak İskit yani Türk olduğunu ifade etmektedir. 38

Tevfik’in yukarıdaki değerlendirmeyi destekleyen bir başka ifadesi de, 
bölgenin Türklere ve Arnavutlara ait olduğu dolayısıyla diğer topluluk-
ların bölge ile ilgili hak iddia edemeyecekleri savıdır. Bu arada, Oğuzlar 
boyundan olan ve tarihte göçebe Türkler olarak bilinenlerin de Balkanlara 
gelip, bazılarının Vardar kıyıları ile Manastır’a yerleştiklerini de belirt-
miştir. Makedonya’nın ve bununla birlikte Manastır bölgesinin, Yunan ve 
Bulgarlara ait olmadığını vurgulamıştır. Bununla birlikte, tüm Makedon-
ya’da, Manastır ve Arnavutluk’un çoğu yerlerinde görülen Bulgar mille-
tinin bu bölgenin aslî milleti olmayıp, bölgeden ihraç edildikleri sırada 
Doğu Roma İmparatorluğu’na tabi olarak kalmış olanların nesli olduğunu 
yazmıştır.39 

Onun yorumuyla; “Bununla bugün bahsinde bulunduğumuz Manastır, 
Filorina, Resne, Ohri, Görice daha doğrusu bütün Makedonya bölgelerin-
de yerleşik ahalinin tarihlerine bakınca Türk ve Arnavut’tan başka bir şey 
görülmez.”40 

Bu durum da diğer unsurların sonradan gelip yerleştiklerini ispat ve 
bununla beraber bazı unsurların Makedonya’da sahiplik iddiasında bulun-
malarının çürük bir dava olduğunu ortaya koyar. 

Bu bilgileri, hem bir ulusçu değerlendirme olarak değerlendirebiliriz 
hem de özelde devletin karşı karşıya kalabileceği toprak talebi problem-

38 Tevfik, a.g.e., s.5-6; Eserin giriş bölümünde Manastır bölgesindeki halkın Türklerle 
bağlantısını şöyle açıklamaktadır: “Hicretin on asır öncesi de Asya’nın kuzey bölgeleri 
ile Seyhun ve Ceyhun nehirlerinden Lehistan ve Tuna sahillerine kadar yayılıp, Türkle-
rin ecdadı Oğuzhan nesline mensup olan ve tarihçe İskit Türkleri namıyla bilinen Türk-
ler, Miseya denilen şimdiki Bulgaristan’ın bulunduğu mevkii, Edirne, Selanik ve Üsküp 
havalisini istiladan sonra Vardar Nehri vadisiyle Yenice, Vidin, Manastır, Resne, Ohri, 
Görice taraflarını da ele geçirmişler ve kırk sene bu havalide kalıp Manastır ve Ohri ile 
Görice’de yerleşen Plaj kavimleri ile kaynaşarak Manastır, Filorina, Resne, Ohri, Görice 
ve Debre’de sakin yerli ahalinin atalarını teşkil eylemişlerdir.”Bkz. Manastır Vilayeti 
kitabının günümüz Türkçesine çevirilmiş metni için Haluk Selvi-Galip Çağ, Geçmişten 
Günümüze Manastır, Sakarya 2011, s.101.
39 Tevfik, a.g.e., s.24.
40 Tevfik, a.g.e., s.13.
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lerinde, bölgenin asıl sahibi olarak Türkleri göstererek bu tarz çıkarımları 
kullanılabileceği izlenimini vermektedir. 

Ne var ki, çok değil iki sene içerisinde Balkan Harbi patlak verecek ve 
Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar ve Yunanlılar bölge ile alakalı taleplerini 
bölgenin yerli halkı olduklarına dayandırarak, oldukça fütursuz bir şekilde 
payitahta sunacaktır. 41 

Ancak II. Meşrutiyet yıllarında henüz bu alanda kesin veriler yokken 
Mehmet Tevfik Bey’in böyle bir kesin değerlendirmede bulunması tarih 
alanında derin bilgisine işaret etmektedir. Kaldı ki, bu görüşlerin etkisin-
de kalan öğrencisi Mustafa Kemal’in “Atatürk’ün Not Defterleri”42 içinde 
yer alan Orta Asya Türk Tarihiyle ilgili notlarda da benzer görüşlerin yer 
alması onun Mustafa Kemal üzerinde etkili bir öğretmen olduğuna delil 
gösterilebilir.43 Ancak, dönemin fikir akımlarından Türkçülük düşüncesi-
nin Mehmet Tevfik’in kalemine yansıdığı da gözlenmektedir.

Mehmet Tevfik Bey’in bu eseri kaleme alırken Türkoloji çalışmaları-
na önemli katkılar yapmış olan Leon Cahun tarafından yazılan ve Necip 
Asım (Yazıksız) Bey tarafından Türkçeye çevrilen Asya Tarihine Giriş: 
Türkler ve Moğollar adlı eserde yer alan görüşlerden etkilendiği anlaşıl-
maktadır. Ayrıca, II. Meşrutiyet dönemi Türk fikir hayatının önderlerinden 
Yusuf Akçuraoğlu, Sadri Maksudî ve Ağaoğlu Ahmet Bey gibi düşünürler 
de Mehmet Tevfik Bey’in fikrî yönden olgunlaşmasında, Türk Tarihine bü-
tüncül bir bakış açısıyla yaklaşmasında önemli rol oynamışlardır. 

Bu bölgenin Filip ile oğlu Büyük İskender zamanında parlak bir dönemi 
yaşamış olduğu, eski çağlarda Stobi ve Herakleya gibi kimi büyük şehirle-
rin bulunduğunu yazarak, Roma ile Bizans dönemlerinden Stefan Duşan’a 
kadar buralara hâkim olan yöneticiler hakkında bilgi vermektedir. Eserde 
Manastır’a ilk Türk akınının Aydınoğulları zamanında gerçekleştirildiğini 
ve Umur Bey’in Selânik civarına asker çıkararak, Yenice, Manastır, Vodi-
na ve havalisini istila ettiğini anlatır. Hicri 730 tarihinde, Sırp Hükümdarı 
Duşan zamanında Manastır, Sırpların eline geçmiş ve I. Murad dönemine 
kadar da Sırp hâkimiyetinde kalmıştır.44

41 Çağ, a.g.e., s.80.
42 Atatürk’ün Not defterleri, yayıma hazırlayan Dr. Öğ. Bnb. Zekeriya Türkmen, 6 C., Ge-
nelkurmay Başkanlığı. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 2004.
43 Türkmen, a.g.b.
44 Tevfik, a.g.e., s. 22-25.
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Mehmet Tevfik, Manastır adının kökeni hakkında da bilgi vermiştir: 
Buna göre, Manastırın yukarısında, Karaköprü’nün sağ başında, Rıza Bey-
fendi Konağı’nın bulunduğu yerde, büyük bir kilise bulunmaktaydı. Yortu 
günlerinde Manastır Ovası’ındaki tüm köyler ahalisi burada ayin yapmak-
taymış ve bu geniş kitleyi içine alan kiliseden dolayı da şehre Manastır adı 
verilmiştir.45

Mehmed Tevfik, Manastır ve bölgesinin geçmişte kimler tarafından ne 
zaman istila edilip nasıl elden çıkarıldığı hakkında da birçok bilgiler sun-
duktan sonra, Manastır’ın 1382 yılından başlayan Osmanlı dönemini de 
çok kapsamlı olarak anlatmaktadır. Şehir Murad Hüdavendigar zamanın-
da, Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtaş tarafından 1382 yılında fethedilmiş-
tir. 1387 tarihinde ise İştip, Köprülü, Pirlepe ele geçirilmiştir.46 Manastır’ın 
kolay kolay fethedilmediğini, Osmanlıların bu şehre neden Manastır de-
diklerini, Osmanlıların buraya nasıl yerleştiklerini, yerli Hıristiyanların ne 
zaman nasıl Müslüman olduklarını47 ve 1862 yılına kadar şehirdeki olayla-
rı, isyanları ve özel olarak Arnavutların başkaldırmaları gibi birçok önemli 
gelişmeyi bu tarihçe kapsamaktadır.

Meselâ, II. Murad ve Fatih dönemlerinde Rumeli’de güvenliği sağla-
mak amacıyla Rumeli Beylerbeyi oluşturulmuştur. Buraya tâyin edilen 
beylerbeyiler kimi zaman Edirne ve Sofya’da ikamet ederken kimi za-
man da Manastır’da oturmuşlardır. İşte bu dönemde Manastır ve çevresi 
geniş çaplı bir iskân siyasetine tanık olmuştur. Manastır ovasında birçok 
köy; Kınalı, Mescidli, İlişğler, Budaklar, Kanadlar, Şerifeler, Hasanobalar, 
Musaobalar’a Anadolu’dan getirilen Türkmen aşiretleri iskan edilmiştir. 
Özellikle, Fatih Sultan Mehmed’in Karaman seferinden sonra Manastır 
ve çevresine 102.000 kişi göçürülmüştür. Manastır ve çevresindeki birçok 
köy, Toroslar’dan sürülen Türkmen oymaklarına yurt olmuştur. Manastır’a 
iskân edilen Türkmen aşiretleri arasında Karaman ve Ankara havalisinden 
getirilenler de mevcut olduğu ifade edilmiştir. Bu şekilde bir Türk şehri 
olarak kurulan Manastır, idari yönden de bir Sancakbeyliği olarak örgüt-
lenmiştir.48

45 Tevfik, a.g.e, s.27.
46 Tevfik, a.g.e., s.26.
47 Timurtaş Bey, kendine sığınan Manastır şehri halkına adil davrandığından, 100’ü Ma-
nastır şehrinden, 13’ü köyler halkından olmak üzere toplam 113 kişi Müslüman olmuştur. 
Bkz. Mehmed Tevfik, a.g.e, s.27-29.
48 “Manastır”, TA, XXIII, s.250.
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Ayrıca, Manastır şehri, Osmanlılar tarafından ele geçirildikten sonra 
sudan faydalanmak amacıyla, Drahor nehrinin iki yanına inşa edilmiştir. 
1806 yılına kadar yeniden inşa olunan Manastır şehri, yalnız Müslüman-
larla sınırlı kalmış, yerli Hıristiyanlar kışlalar karşısında Berimaşka köyü-
ne yerleşmişlerdir.49

Manastır Vilayeti’nin merkezi Manastır şehrinin 1873 tarihindeki nüfu-
suna bakıldığında ise 40 bin civarında, genel vilayet nüfusu ise 1.000.576 
ve toplam hane sayısı da 130.866 olarak verilmiştir.50

Şehrin ve bölgenin geçmişi ile ilgili bu geniş bölümden sonra, Meh-
met Tevfik, Manastır’daki Türk-İslâm anıtları ve kültürü hakkında da bazı 
bilgiler vermiştir. İlkin camilerden bahsetmiştir. Verdiği bilgilere göre, 
Manastır Vilâyeti Tarihçesi’nin yazıldığı sırada Osmanlı Devleti’nin bu 
önemli vilayetinde, 37 cami ve mescit mevcuttur. Bunların en görkem-
lisinin, Selânik kadılığından ayrılıp ailesiyle birlikte Manastır’a yerleşen 
İshak Efendi tarafından yaptırılan İshakiye Camii olduğunu ve banisinin, 
caminin ihtiyaçlarını karşılamak için 210 dükkân ile 322 000 dirhem altın 
bırakmasına rağmen, mütevellilerin sorumsuz ve hesapsız harcamaları so-
nucu camiye hiçbir şey kalmadığını anlatmaktadır.

Mehmet Tevfik, bundan sonra, Müftü Camii, Yeni Camii, Kafiye Haydar 
Camii, Hacı Bey Camii, Sungur Çavuş tarafından onarıldığı için Sungur 
Camii olarak da bilinen Eski Camii hakkında çoğunlukla bilinen bilgileri 
aktarmıştır. Bunun devamında Mehmet Tevfik, Manastır’daki sekiz med-
resenin varolduğunu söylemektedir. Sunduğu bilgilere göre bu medreseler, 
İshakiye Camii bitişiğindeki İshak Çelebi Medresesi, Yeni Camii yanın-
daki Kadı Mahmut Medresesi, Sungur Çavuş Cami külliyesindeki med-
rese, Şerif Bey Camisi’ne bitişik Şerif Bey Medresesi, Hamza Bey mahal-
lesindeki Şeyhler Camisi’ne bağlı Tevfikiye Medresesi, Koca Kadı Camii 
çevresinde Koca Kadı Medresesi ve 1688-1689 yıllarında Manastır’da en 
tanınmışı olarak bilinen ve Haydar Kadı Külliyesi içinde bulunan Haydar 
Kadı Medresesi’dir.

Medreselerden sonra, Mehmet Tevfik ayrı bir başlıkta Manastır’da dev-
lete ait yapılar hakkında da kısa bilgiler vermiştir. Bu bölümün başında, Ma-
nastır’daki Kırmızı Kışla’nın inşaatıyla ilgili ilginç bir anlatı yer almaktadır. 
Kışla yanında Askerî İdadi Okulunun da olduğunu belirttikten sonra, 1885 

49 Tevfik, a.g.e., s.26.
50 Tevfik, a.g.e., s.102.
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yılında şehirde bir askerî hastanenin, 1907 yılında da Vilayet Konağı’nın 
kimler tarafından inşa edildiğini yazmış; şehrin cephane mağazasının, öğ-
retmen okulunun ne zaman inşa edildiğine dair kısa bilgiler vermiştir. Yazar, 
ayrıca Manastır’ın şehir olarak Vali Ahmet Eyüp Paşa ile Abdülkerim Paşa 
döneminde en çok kalkındığını da söylemeyi ihmal etmemiştir.

Mehmet Tevfîk, Manastır Vilâyeti Tarihçesi kitabında, kutsal yerler, 
ulemalar ve evliyalara adanmış başlık dikkati çekmektedir. Manastır’a 
hor bakma, Kır Hor Baba gibi er yatar burada sözlerinden hareket ede-
rek, şehirdeki evliya, baba ve ünlü kişilerden söz etmektedir. Manastırlı-
ların, Umur Çelebi mahallesindeki bayırın tepesinde yatan Kır Hor Baba 
ile gurur duyduklarını vurgulayan yazar, hocası Ciğer Baba’ya hayatını 
bağışlayan Hasan Keşfi Efendi, İslâm dini mücahidi Sabuncu Zade, bir 
fetva ile hayatına son verilen Nazkin (Bektaşi) tarikatı postnişini Ali Dede, 
Kızıl Kışlanın temelleri atılırken kabri bulunan ve buradan, ulema ile Köse 
Ahmet Paşa’nın izniyle o dönemde ünlü Şefik Kıraathanesinin yanında 
defnedilen Kavak Baba, bir ara Hasan Baba türbedarı olan Bektaşi Hü-
seyin Baba, Halveti tarikatından İbrahim, Abdül Kerim ve Ahmed adlı üç 
şeyhin gömüldüğü türbe ve Çetin Halil Baba, Mahmut Baba, Numan Baba 
gibi evliyalar ile yatanlar hakkında bildiklerini aktarmakla, bunları unutul-
maktan kurtarmaya çalışmıştır. 

Mehmet Tevfîk, Hacı İbrahim, Afgan Şeyh Mehmet Efendi, Süleyman 
Efendi, Kitapçı Mustafa Ragıp Efendi, Hacı Seyid Efendi, halk arasında 
Kara Gülle olarak bilinen Selim Efendi, Hayrettin Hızır Efendi, Köse Mu-
hittin Efendi, Hafız Bekir Efendi, Hacı İbrahim Efendi, Hafız Ali Efendi, 
Hacı İsmail Hakkı Efendi, Mehmet Rıfat Bey ve kaymakam Deli Sait Bey 
gibi şehirde, İslâm bilgini, Arapça uzmanı, asker, müfettiş, müftü, kitapçı, 
Nakşibendî, Kadiri, Halveti ve Mevlevi tarikatı şeyhleri ile şairler olarak 
ün almış kişiler üzerinde araştırma yapmak isteyenlere önemli ipuçları 
vermektedir. Mehmet Tevfik’in bu bölüme ağırlık vermesi, Manastır’ın ta-
rihî ve güzel bir şehir olmasını anlatmanın yanı sıra şehrin İslami kimliğini 
de vurgulamak istemesinden ileri geldiği düşünülebilir. 

Ayrıca, Manastır’da 1873’den itibaren 1908’e kadar valilik görevinde 
bulunanların da adlarını vermektedir.51

51 Tevfik, a.g.e., s.80-81.
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Manastır Valileri (1873-1908)
İsimleri Rütbeleri Nasb Tarihleri
Ali Saib Paşa Müşir 1873
Mehmed Refet Paşa Müşir 1873
Derviş Paşa Müşir 1874
Ali Saib Paşa Müşir 1874
Derviş Paşa (2. defa) Müşir 1875
Ahmed Muhtar Paşa Müşir 1878
Ahmed Eyüp Paşa Müşir 1878

H.1300-1326 M.1882-1908
Ali Kemali Paşa Rumeli Beylerbeyi 1882
Halil Rıfat Paşa Vezir 1885
Ahmed Eyüp Paşa Müşir 1887
Faik Paşa Rumeli Beylerbeyi 1887
Abdülkerim Paşa Ferik 1893
Edip Paşa Ferik 1899
Ali Rıza Paşa Ferik 1900
Hazım Bey Balâ 1901
Reşid Bey Balâ 1904
Hıfzı Paşa Mir-i Mîran 1905
Fahri Paşa Ferik 1906
Halil Bey Ûlâ 1907
Mehmed Reşit Paşa Rumeli Beylerbeyi 1908

Bu valilerin büyük bir kısmının mareşal, vezir ve tüm general unvanı-
na sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu valiler arasında Manastır’ın imar ve 
gelişmesinde büyük hizmetleri bulunan iki önemli vali; Ahmed Eyüb Paşa 
ve Abdülkerim Paşa’dır. Ahmed Eyüb Paşa döneminde Manastır’da bir 
askerî hastahane, bir askerî rüşdiye, bir hükümet konağı ve çeşitli cepha-
nelikler inşa edilmiştir. Öte yandan, Drahor nehrinin iki yanına inşa edi-
len rıhtımlar ile Manastır’dan Yanya’ya gitmek üzere yapılan yol Ahmed 
Eyüb Paşa döneminin eserleri arasındadır. Abdülkerim Paşa döneminde 
ise, Manastır’da bir gureba hastahanesi, bir ıslahane, bir derihane, şark 



177Bir Tarihçi Portresi: Cumhuriyetin Asker Neslini Etkileyen Öğretmenlerden Mehmed Tevfik

oteli, bir kütüphane ve çeşitli hanlar inşa edilmiştir.52 Yazar, valilerden baş-
ka merkezi Manastır’da olan üçüncü ordu komutanlarının da adlarını ve 
bunların hangi dönemde ordunun başında bulunduklarını tespit etmiştir.

Mehmet Tevfik, Manastır Vilâyeti’nde halkın iktisadî durumunu betim-
lerken ziraatın en önemli gelir kaynağı olduğunu söylemektedir. 19. yüz-
yılın son çeyreğinde vilayetin mezru arazisi 2.673.312 dönümden ibarettir. 
Manastır Vilâyeti’nde köylülerin genellikle ziraatla uğraştığı belirtilmiştir. 
Mısır, buğday, çavdar, arpa, yulaf, keten tohumu, darı, fasulye, nohut, pa-
muk, mercimek, kenevir tohumu, tütün, bakla, patates bölgenin en önemli 
tarım ürünleri arasında sayılmıştır.53

Ayrıca o yıllarda, Manastır’dan Avrupa’nın birçok şehrine beygir ve 
kısrak hayvanların ihraç edildiğini de öğrenmekteyiz.54 

Mehmet Tevfik, Manastır Vilayeti’nin merkezi Manastır şehrinin ikti-
sadına dair ayrıntılı veriler vermemekle birlikte, Manastır şehir merkezi 
hakkında, 1910 yılına ait bazı istatistikî bilgileri aktarmaktadır. “Manastır 
şehri için genel istatistik” olarak adlandırdığı bu bölümdeki bilgilere göre, 
1910 yılında şehirde hükümet konağı, hapishane, postane ve mahkeme bi-
nasından başka 6 tekke, 6 kilise, 6 sinagog, 4 basımevi, 32 kule, 1 bezistan, 
14 eczane, 40 meyhane, 5 kumarhane, 12 fabrika, 1140 mağaza, 1384 dük-
kân, 6 hamam, 10 mezarlık, 16 otel, 106 han, 65 kahvehane, 15 kıraathane, 
3 tiyatro, 26 değirmen ve 36 fırın bulunduğunu ifade etmiştir.

20. yüzyılın başlangıcında şehrin iktisadî durumu hakkında verilen bu 
istatistik bilgilerden özel olarak ziraatla ilgili rakamlardan, Balkanlar’da 
Manastır şehrinin çok zengin, bayındır bir yerleşim birimi ve askerî, eği-
tim-kültür merkezi olduğu anlaşılmaktadır. 

Mehmet Tevfîk, 5 sancak, 22 kaza, 37 nahiye, 2089 köy, 160 mahalle 
ve 130866 evden oluşan Manastır Vilâyeti hakkında da kısa bilgiler ver-
miştir. Manastır Vilâyeti’nde 1113 cami ile medrese, 93 tekke, 1101 kilise, 
9 sinagog, 11608 dükkân ve mağaza, 705 fırın, 917 han, 30 hamam, 3905 
değirmen, 44 fabrika bulunduğunu aktarmıştır. Bununla birlikte, Vilâyete 
bağlı Ohri, Korça, Keserıye (Kostur), Pirlepe, Florina (Lerin), Elbasan, 
Serfica ve Debreyi Bala hakkında da birçok değerli bilgiler sunmuştur. 

52 Bkz. Tevfik, a.g.e., s.50.
53 Bkz. Tevfik, a.g.e., s.107.
54 Tevfik, a.g.e., s.26.
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Mehmet Tevfik, bu değerli tarih kitabında Manastır hakkında sunduğu 
bilgileri açık bir şekilde yorumlamaktan uzak durmuştur. Sergilediği bilgi 
ve sayılar karşısında tarafsız kalması önemlidir. Ayrıca, yaşadığı dönemde 
Manastır’daki siyasî, kültür, eğitim ile diğer olaylardan da hiç söz etme-
mesi dikkat çekmektedir. 

Halbuki, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Manastır 
Vilayeti sadece Osmanlı Devleti için değil, Balkanlar ve hatta Avrupa tari-
hi için birçok önemli olayın geliştiği bir merkezdir. Manastır, Slav ülkele-
rin birbirine üstün gelmek için sürdürdükleri propagandalar ile Osmanlı’yı 
yıkmak için birleşen çetelerin yuvası, yerli halkın ayaklandırdığı merkez 
ve İttihat ve Terakki kurucularının yuvası ve Resneli Niyazi Beyin Padi-
şaha karşı isyan ettiği önemli bir vilayet idi. Manastır Vilâyeti, Vilâyet-i 
Selâse’den biri olması itibariyle Berlin Kongresi ile kabul edilen Make-
donya ıslahat alanı içinde bulunmaktaydı. Ancak, 1906’da Osmanlı hükü-
meti, Manastır Vilâyeti’nde malî ıslahatın kontrolünü de yabancı devlet-
lere bırakmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Manastır, Abdülhamid idaresine 
karşı ihtilâl merkezlerinden biridir. İttihat Terakki Cemiyeti’nin yayın or-
ganı “Neyyir-i Hakikat” gazetesi de burada basılmaktaydı.55

Mehmed Tevfik, kitabında bu ve benzer olayları görmezlikten gelmiş-
tir. Bu tarafsızlığının sebebini, Kitabın yazıldığı ve yayınlandığı dönemde 
Mehmet Tevfik’in, Osmanlı Devleti ve ordusu için son derece önemli bir 
okulun başında Topçu Kolağası rütbesiyle görev yapmasına bağlayabiliriz.

Mehmet Tevfik, Manastır Vilâyeti Tarihçesi kitabının önsözünde de be-
lirttiği gibi, Manastır Vilayeti ilgili bilinmeyen ya da yeterince aydınlan-
mamış kimi bilgileri sergilemek ve böylece bunların geleceğe aktarılması 
amacıyla hareket etmiştir. Yazarken de, olabildiğince tarafsız ve objektif 
olmaya uğraştığı izlenimini ediniyoruz.

Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu üyesi olan Mehmet Tevfîk, iyi bir 
tarihçi olduğunu yayınladığı diğer eserleriyle de ispat eden bir bilim ada-
mıdır. O, Manastır Vilâyeti Tarihçesi’nden başka, 1914 yılında yayınlanan 
Tarih-i Osmanî56, 1924 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Safahat-ı Si-
yasiyyesi, İnkıraz ve İstiklal Muharebesi57, 1928 yılında basılan Cihan Tari-

55 “Manastır”, TA, XXII, s.251.
56 1914 yılında ise İstanbul harp Okulu Basımevi tarafından basılmıştır. 
57 Mehmet Tevfik, Osmanlı İmparatorluğu’nun Safahat-i Siyasiyesi, İnkıraz ve İstiklal 
Muharebesi, Harb Okulu Matbaası, İstanbul, 1924.
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hinde Türkler ve Meziyetleri,58 Kuleli Askeri Lisesi’nin bulunduğu Kışlanın 
Tarihi ve Makedonya Tarihi ile Endülüs Tarihi adlı kitapların müellifidir.

Mehmet Tevfik Bey zaman zaman bilinçlendirme faaliyetleri kapsa-
mında Türk tarihinin ana hatlarıyla ilgili konferanslar da vermiş ve bunları 
okul matbaasında kitapçık olarak yayımlatmıştır. Bunlardan birisi “Os-
manlı İmparatorluğunun Safahat-ı Siyasiyyesi, İnkıraz ve İstiklâl Muhare-
besi” adıyla verdiği bir konferans olup, 1924’de İstanbul Harp okulu Bası-
mevinde kitapçık olarak yayımlanmıştır. Mehmet Tevfik Bey, bu eserinde 
Osmanlı yöneticilerinin Türk milliyetçiliğine karşı tavırlarını tasvip etme-
diğini ifade ederken devamında şu notları yazmıştır: “...Osmanlı Devle-
ti’nin asıl unsuru Türk milleti iken daha sonraları kendi hükûmetlerine 
yabancı kalmışlardır. Osmanlı idaresi, devletin asıl unsuru olan Türklerin 
istek ve arzularına göre değil, kendi istek ve arzularına göre hareket et-
meye başladılar. Devletin diğer unsurları olan gayr-ı müslimlere her türlü 
imtiyazlar verilmiştir. Bu durum da devleti çöküntüye götürmüştür.”59 Bu 
görüşü öğrencisi Mustafa Kemal’in de aynı şekilde görüp benimsediğini 
söylev ve demeçlerinden çıkarabiliriz. 

Yazarın, Cihan Tarihinde Türkler ve Meziyetleri adlı çalışması, Türk 
alfabesinin kabûl edildiği yıl, eski harflerle yayınlanan küçük bir kitapçık-
tır. Bu metin aslında, kitabın başında da denildiği gibi, Mehmet Tevfik’in 
1928 yılın Ocak ayında, İstanbul Kuleli Askeri lisesinde not edilen kon-
feransının basılmış halidir. Türklerin ana yurdu, İslâmiyet’i kabul etmele-
rinden önceki inanç ve uygarlıkları, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra dünya 
tarihindeki yerlerinden kısaca söz ettikten sonra, Türklerin üstün nitelik-
lerini birçok örneklerle anlatmıştır. Türk ırkının örf ve adetlerini, özellikle 
dillerini korumasını bilen bir topluluk olduğunu yazarken “Adriyatik sa-
hillerinden ta Türkistan ve Çine kadar azim bir coğrafi saha hep Türkçe 
tekellüm eden insanlarla doludur” diye övgülerini dile getirmiştir.60 Meh-
met Tevfîk, Tarih boyunca Türklerin başında her zaman büyük yöneticile-
rin bulunduğunu da hatırlatarak, kitabın sonunda Mustafa Kemal’in yürüt-
tüğü savaşın büyük ve önemli bir savaş olduğunu özellikle vurgulamıştır. 
Kitabını bir zamanlar Manastırda öğrencisi olan Mustafa Kemal’e hitaben: 
“...Seni başımıza taç eylemişizdir... Yaşasın gazi Mustafa Kemal hazretleri. 
Payidar olsun Türkiye cumhuriyeti!” sözleriyle bitirmektedir.

58 Mehmet Tevfik, Cihan Tarihinde Türkler ve Meziyetleri, Amedi Matbaası, İstanbul, 1928.
59 Tevfik, Osmanlı İmparatorluğunun…., s. 14. 
60 Mehmet Tevfık, Cihan Tarihinde Türkler …, s.37. 
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SONUÇ
Mehmet Tevfik (Bilge)’nin, hayatının büyük bir kısmını doğduğu şehir 

Manastır’da geçirmiş, aydın, subay, öğretmen ve tarihçi olarak emeğini 
memleketi ve öğrencileri için harcamış değerli bir kişi olduğu söylenmeli-
dir. Vatan ve millet sevgisi ilkelerine tutkun, özgürlük duygularıyla yetişen 
ve hayatını bu yönde dolduran Mehmet Tevfik’in, Rumeli Türkleri tarihin-
de olduğu kadar daha geniş anlamda Osmanlı ve Türk tarihinde de büyük 
ve saygın bir yeri vardır. Kişiliğinin oluşmasında doğup büyüdüğü Balkan 
topraklarının sosyo-kültürel yapısının etkisi göz ardı edilemez. Doğduğu 
şehrin, memleketinin, okuduğu okulun ve devletinin tarihi ile ilgili hem 
önemli inceleme ve araştırmalarda bulunmuş, hem de bildiklerini gelecek 
kuşaklara aktarmasını bilmiştir. 

Aynı zamanda belirtilmesi gereken husus Mehmet Tevfik Bilge, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kuran nesillerin zihnindeki tarih algısının şekillen-
mesindeki etkileriyle bilinen öğretmenlerdendir. Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere askeri okullarda yetişen, Türkiye Cumhuriyeti’ne yön veren 
birçok isim Manastırlı Mehmet Tevfik Paşa’nın ileri görüşleri ile Balkan 
ve Türk tarihini öğrenmiştir. 

Balkanlı tarihçi Mehmet Tevfik ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolları 1896 yılında Manastır şehrinde, Ma-
nastır Askerî İdadisi’nde kesişmiştir. Özellikle Manastır Askerî İdadisi 
Mustafa Kemal’in çocukluktan ilk gençlik çağına geçişte kişiliğinin geli-
şiminde, karakterinin şekillenmesine etki eden önemli bir eğitim-öğretim 
kurumu olarak bilinmektedir. Manastır Askerî İdadisi’nde bulunduğu yıl-
larda Mustafa Kemal’in millî ve vatanî duygularının gelişmesinde kısacası 
fikir dünyasının şekillenmesinde Mehmet Tevfik’in etkisi oldukça fazla 
olmuştur. 

Denilebilir ki, 15 yaşında Manastır Askerî İdadisine gelen Mustafa Ke-
mal, 18 yaşında bu okuldan mezun olduğunda artık büyük ölçüde fikirleri 
olgunlaşmış, ülke meselelerine karşı duyarlı, geleceğe yönelik büyük ül-
küleri olan, memleket ahvaline dair gelişmeleri derinlikle ve doğrulukla 
kavrayabilen harbiye adayı, vatansever bir kişiliğe bürünmüştür.

Mehmet Tevfik’in tarih görüşlerinin kaleme aldığı eserlere de yansıdığı 
görülmektedir. Balkan savaşlarının hemen öncesinde kaleme alınan, ça-
lışmamızda incelediğimiz, Manastır Vilayeti Tarihçesi gerek devrin asker 
ve aydının tarihe olan bakış açısını yansıtması, gerekse de Osmanlı’nın 
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son dönemine tanıklık etmiş Balkan şehirlerinin durumunu ortaya koy-
ması açısından Balkan tarih yazıcılığına katkıda bulunabilecek önemli, ilk 
elden kaynaktır. 

Bu esere dair tespitlerimizden birisi de, Tevfik tarafından kaleme alınan 
bu metnin muhtevasını, Türkçülük düşüncesinden hareketle Balkan coğ-
rafyasındaki Türk varlığı ile ilgili tespitlerin oluşturduğudur.

Osmanlı öncesi Avrupa’da Türk varlığına dair açılımlar yapılmasına 
katkı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün millî tarih algısının oluşmasındaki 
rolü de önemli katkı olarak değerlendirilmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühim-
dir” sözlerinde anlam bulduğu üzere, Mehmet Tevfik hem tarih yazan ve 
hem de tarih yapan, özgeçmişi çok zengin, millet ve vatan sevgisiyle dolu 
değerli bir asker, öğretmen ve önemli bir tarih yazarıdır.
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