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ÖZET  

1830 yılında dünya gelen Fransuva Jozef, 1848 İhtilalleri'nin 

meydana getirdiği olumsuzluklar içerisinde Avusturya-

Macaristan İmparatoru olmuştur. Zira genç Jozef, 1848'de tahta 

çıktığı sırada imparatorluğun birçok yerinde ayaklanmalar 

hüküm sürmekteydi. Hükümdarlığı boyunca birçok savaşa şahit 

olan Fransuva Jozef,  25 Temmuz 1914' te Sırbistan'a savaş ilan 

ederek Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Ancak  Fransuva 

Jozef, başlattığı savaşın sonucunu göremeden 21 Kasım 1916 

günü hayatını kaybetmiştir. Seksen altı yaşında hayata veda 

eden Fransuva Jozef'in ölümü, kendi imparatorluğunun yanı sıra 

Türk basınını da oldukça meşgul etmiştir. Bu çalışmada da 

yaklaşık altmış sekiz yıl Avusturya- Macaristan 

İmparatorluğu'nu yöneten Fransuva Jozef'in ölümünün Türk 

basınına yansımaları ele alınmıştır. Fransuva Jozef'in ölümüne 

detaylı bir şekilde yer veren Türk basını, İmparator Jozef'in 

ölüm haberini ilk sayfadan okurları ile paylaşmıştır. Bunların 

yanı sıra Türk basını; Fransuva Jozef'in ölmeden önceki sağlık 

durumuna, imparator için düzenlenen cenaze merasimine, 

imparatorun ölümünün dış basındaki yankılarına ve müttefik 

kimliklerin imparatorun ölüm haberine yaklaşımlarına da 

ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fransuva Jozef, Avusturya- Macaristan 

İmparatoru, Ölüm, Türk Basını, Gazete. 

ABSTRACT 

Fransuva Jozef, who came to the world in 1830, became the 

Austro-Hungarian Emperor among the negativities caused by 

the 1848 Revolutions. Because when the young Jozef ascended 

the throne in 1848, riots prevailed in many parts of the empire. 

Fransuva Jozef, who witnessed many wars during his reign, 

started World War I by declaring war on Serbia on July 25, 

1914. However, Fransuva Jozef died on November 21, 1916, 

without seeing the outcome of the war he started. The death of 

Fransuva Jozef, who died at the age of eighty six, was very busy 

with the Turkish press as well as his own empire.  In this study, 

the reflection of the death of Fransuva Jozef, who ruled the 

Austro-Hungarian Empire for about sixty-eight years, to the 

Turkish press was discussed. The Turkish press, which gives a 

detailed account of Fransuva Jozef's death, shared the news of 

the death of Emperor Jozef with his readers from the first page. 

In addition to these, the Turkish press also detailed the health 

status of Fransuva Jozef before her death, the funeral ceremony 

held for the emperor, the echo of the emperor's death in the outer 

press and the approach of allied identities to the emperor's death 

news. 

 Keywords: Fransuva Jozef, Austro-Hungarian Emperor, Death, 

Turkish Press, Newspaper. 

1. GİRİŞ 

1788-1789 yıllarında yaklaşık 25 milyon nüfusu olan ve çatısı altında her türlü dini ve ırki birlikten 

yoksun bir Kutsal Roma İmparatorluğu bulunuyordu. Zira Habsburg hanedanı tarafından yönetilen 

imparatorluğun sınırları içerisinde; İtalyanlar, Macarlar, Almanlar, Slavlar ve Latinler gibi birçok 

ırktan insan barınmaktaydı. İmparator II. Josehp söz konusu çok unsurlu duruma çeki düzen vermek 

için çabalamışsa da başarılı olamamıştır.1Öyle ki II. Josehp'in yönetimi sırasında Fransız İhtilali 

patlak vermiş, ihtilalin sonuçları diğer çok uluslu imparatorluklarda olduğu gibi Kutsal Roma 

İmparatorluğu'nu da olumsuz etkilemiştir. II. Joseph'ten sonra tahta çıkan II. Franz, Kutsal Roma 

İmparatorluğu'nu fesh ederek yerine 1806 tarihinde Avusturya İmparatorluğu'nu kurmuş ve kendisi 

de ilk Avusturya İmparatoru olmuştur. Bununla birlikte II. Franz döneminde de imparatorluğun 

oldukça zor bir süreçten geçtiğini söylemek mümkündür. Zira 1789 yılında meydana gelen Fransız 

İhtilali ve Napolyon Savaşları nedeniyle Avrupa'da siyasi ve toplumsal düzen bozulmuştur. Avrupa 

düzenini tekrar sağlamak isteyen Avusturya Başbakanı Metternich 1815 yılında düzenlediği Viyana 

Kongeresi ile eski düzeni tekrar sağlamaya çalışmıştır. Ancak Metternich'in bu çabaları yetersiz 

kalmıştır.  Öyle ki 1815'de kurulan ittifaklar, Fransız İhtilali'nin meydana çıkardığı ve zamanla 

 
1 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914 ), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997, s. 112-114. 
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bütün Avrupa'ya yayılacak olan liberal fikirlerin önüne geçememiştir. Ortaya çıkan liberal fikirlerin 

yayılmasına engel olmak isteyen hükümdarlar, 1818-1822 yılları arasında başarılı olmuş iseler de 

genel anlamda bir başarı sağlanamamıştır. Zira başta Güney Amerika'da ortaya çıkan bağımsızlık 

hareketleri, 1830 yılına gelindiğinde Avrupa'nın neredeyse her yerine yayılmıştır. Çok uluslu bir 

yapıya sahip olan Avusturya'nın Başbakanı Metternich, Avrupa'da giderek artan ayaklanmaların 

kendi ülkesine de sıçramasından korkmuş,  bunu önlemek için de bir dizi tedbirler almaya 

başlamıştır.  Metternich bu doğrultuda Rusya ve Prusya'yı yanına almış ve bu devletler arasında 

"München Graetz Anlaşması" imzalanmıştır.2  

1835 yılında II. Franz'ın ölümü üzerine imparatorluğun başına I. Ferdinad geçmiştir. I. Ferdinad'ın 

imparatorluğu sürecinde yönetimde bir gevşeme yaşanmıştır. Öyle ki onun döneminde Viyana'ya 

gelen gazeteler ile yabancı kitaplar üzerinde bulunan polis baskısı zayıflamıştır. Söz konusu 

kitaplarla birlikte özellikle öğrenciler ve Viyana burjuvazisi arasında liberal fikirler de yayılmaya 

başlamış, aydınlar arasında bir "anayasalı rejim " isteği baş göstermiştir.3 1848 yılına gelindiğinde 

Metternich endişelerinde haklı çıkmış; Viyana'da Liberal, Macaristan'da ise Milliyetçilik diğer bir 

ifade ile bağımsızlık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle İmparator I. Ferdinad'ın yönetimde 

gevşek davranması ve Fransa'da gerçekleşen Şubat İhtilali, Macarların 16 Mart 1848'de ayrı bi 

Macar Hükümeti kurmasında önemli bir etken olmuştur.4 

Tüm bu olumsuz iklim içerisinde Avusturya-Macaristan İmparatoru I. Ferdinand 21 Aralık 1848 

tarihinde imparatorluktan feragat etmiş ve yerini henüz on sekiz yaşında olan yeğeni Fransuva 

Jozef'e5 bırakmıştır. Oldukça genç bir yaşta ve ülkenin içinde bulunduğu buhran içerisinde tahta 

çıkan genç Jozef, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda önemli hizmetlerde bulunmuştur. 

Yaklaşık altmış sekiz yıl gibi uzun bir süre tahta kalan ve bir döneme damga vuran imparator, 21 

Kasım 1916'da hayatını kaybetmiştir. İmparatorun ölümü müttefik devletlerde üzüntü ile 

karşılanmıştır. Hiç şüphesiz bu devletlerden biri de o sırada Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu'nun müttefiki olan Osmanlı Devleti olmuştur. İmparator Fransuva Jozef'in ölümü 

kendi İmparatorluğunun yanı sıra Türk Basınını da oldukça meşgul etmiştir. Zira dönemin 

gazetelerinin İmparator Jozef'in ölümü ile yakından ilgilendikleri görülmektedir. Bu çalışmada da 

İmparator Jozef'in ölümünün Türk basınına yansımaları ele alınacaktır. Ancak öncesinde kısaca 

Fransuva Jozef'in hayatı, şahsiyeti ve imparatorluğu döneminde gelişen olaylar hakkında bilgilere 

yer verilecektir. 

2. AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORU FRANSUVA JOZEF'İN HAYATI VE 

ŞAHSİYETİ 

Fransuva Jozef, 18 Ağustos 1830 tarihinde Viyana yakınlarında bulunan Schönbrunn Sarayı'nda 

doğmuştur. Jozef'in babası Arşidük Fransuva Şarl, annesi ise Prenses Sophie'dir. Fransuva Jozef'in 

annesi Prenses Sophia eğitim konusuna ayrı bir önem verdiği için Jozef oldukça iyi bir eğitim 

almıştır. Jozef'in eğitiminde özellikle Kont Henry ve Kont Korvani'nin büyük yardımları olmuştur. 

Kaynaklara göre Fransuva Jozef, merhametli ve şefkatli bir insandı. Zira hükümdarlığını yaptığı 

Avusturya- Macaristan halkı tarafından sevgi ve saygı duyulan bir kişi olması da bu bilgiyi 

destekler niteliktedir.6 

Genç Jozef,1854 yılında Bavyera dukalarından Maximillan'ın kızı Prenses Elizabeth ile evlenmiştir. 

Fransuva Jozef ve Elizabeth'in bu evliliklerinden Rudolf isminde bir oğulları; Marie Valerie, Gisela, 

Sophie adlarında üç kızı olmuştur. Sophie henüz iki yaşında iken hayatını kaybetmiş, oğulları 

 
2 Rıfat Uçarol,  Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s. 113-117. Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914 ), s.130. 
3Bilge Karbi, "Milliyetçilik Çağında Çok Uluslu İmparatorlukların Sonuna Doğru- Avusturya ( -Macaristan) İmparatorğu'nun Dış Politikasının Ana 

Hatları: 1848- 1914",  Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C.3, S.6, Temmuz 2019, s.56-57.Armaoğlu, a.g.e. s.148-  150. 
4 J.M. Roberts, Avrupa Tarihi,  Çev: Fethi Aytuna, İnklâp Kitabevi, İstanbul 2015, s.481. 
5 İncelenen gazete nüshalarında Franz Joseph yerine Fransuva Jozef tabiri kullanıldığı için çalışmada da bu şekilde zikr edilmiştir. 
6 "Müteveffa-i Muhteremin Muhtesir Tercüme-i Hâli", Tanin, 23 Kasım 1916. s.1. 
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Rudolf otuz bir yaşındayken intihar ederek ölmüştür. Fransuva Jozef'in eşi Elizabeth ise Cenevre'de 

1898 yılında İtalyan bir anarşist tarafından öldürülmüştür.7 

3. AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORU FRANSUVA JOZEF'İN 

İMPARATORLUĞU VE ÖLÜMÜ 

1848 İhtilali sırasında amcası İmparator I. Ferdinand'ın tahtan çekilmesi ve babası Fransuva Şarl'ın 

tahtaki hakkından feragat etmesi üzerine imparatorluk, o sırada henüz on sekiz yaşında olan 

Fransuva Jozef'e geçmiştir. Genç Jozef, tahta çıktığı sırada imparatorluk oldukça zor günlerden 

geçiyordu. Zira ülkenin birçok yerinde karışıklıklar hüküm sürmekteydi. Öyle ki İtalya'daki 

devletler, Çekler ve Macarlar ayaklanmıştı. 16 Mart 1848'de kurulan Macar Hükümeti de yeni 

İmparator Jozef'i tanımıyordu. Bu gelişmeler üzerine yeni İmparator Fransuva Jozef, Rusya ile 

işbirliğine giderek Macar bağımsızlık hareketini kanlı bir şekilde bastırmıştır. Böylece 1849 

Ağustosu'nda Macaristan tekrar Avusturya'nın bir eyaleti olmuştur.8  İmparator Jozef, sonrasında bir 

emirname yayınlayarak egemenliği altında bulunan eyaletlerin sadece kendisine karşı sorumlu 

olduğunu bildirmiştir. Genç imparator, kısa süreli de olsa kendinden önceki hükümdarlar gibi 

nüfuzunu kazanmıştır. İmparator, 14 Şubat 1852'de Prusya ile bir ticaret antlaşması imzalamış, 18 

Ağustos 1855'de de Papa ile bir anlaşma gerçekleştirmiştir. Söz konusu bu antlaşma ile 

imparatorluğun piskoposları doğrudan doğruya papa ile görüşme şansı elde etmiştir. 9 

1860 yılına gelindiğinde ise Avusturya İmparatorluğu'nda yeni buhranlar baş göstermiştir. Zira 

Macarlarda 1850'den itibaren gizli tutulan direniş hareketi yerini tekrardan isyanlara bırakmıştır. 

Bunun yanı sıra 1859'dan 1866'ya kadar Sardinyalılar ile mücadele etmek zorunda kalan 

Prusyalılar'ın da savaşı kazanması imparatorluğu olumsuz etkilemiştir.10 Zira Prusyalılar kazandığı 

zafer gücü ile Avusturya ile savaşmıştır. 3 Temmuz 1866'da "Yedi Hafta Savaşı" olarak da bilinen 

bu savaşta, İtalyan destekli Avusturya ordusu Sadowa'da Prusya ordusuna yenilmiştir. Yenilgi 

sonucunda Alman Konferderasyonu dağılmış, İtalya'da Avusturya'ya bağlı hükümetler de İtalya 

birliğine katılmıştır. Özellikle Avusturya hâkimiyetinde bulunan Alman Konferderasyon'un dağılıp 

Prusya'ya bağlanması, Avusturya İmparatorluğu'nun itibarını zedelemiştir.11 Bunların yanı sıra 

Macarların yıllardır dinmeyen milliyetçilik baskısına İmparator Jozef,  daha fazla direnemeyerek 

Macarlar ile uzlaşmaya yoluna gitmiştir. 1867 yılında Avusturya, Macaristan ile birleşmiş ve 

böylece imparatorluk ikili monarşi statüsü kazanmıştır. İmparatorluğun yeni adı "Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu" olmuştur. Birleşme sonrasında yeni düzenlemelere de gidilmiştir. 

Monarşilerde artık anayasal-parlamenter sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde 

eyaletlerde eyalet meclisleri açılmış, özgürlüklerin önündeki engeller yavaş yavaş kaldırılmıştır. 28 

Haziran 1868 tarihinde ise Peşte şehrinde Fransuva Jozef için "Macaristan Kralı" namına taç giyme 

merasimi düzenlenmiştir. Avusturya'nın imparatoru olan Jozef artık Macaristan'ın da kralı olmuştur.  

İmparatorluğu boyunca oldukça aktif bir lider olan Fransuva Jozef, 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın 

açılışında da hazır bulunmuştur.12 Tüm bunların yanısıra 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle 

Avrupa'da gittikçe ivme kazanan sömürgecilik ve silahlanma yarışına Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu da dâhil olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulmaya başlaması ile 

devletler arasında bir bloklaşma süreci baş göstermiştir. Rusya'nın Balkanlar'da takip ettiği politika,  

Rusya'nın Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu 

durum Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nu Almanya'ya yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma 1872 

Ekim'inde ittifak ile taçlandırılmış; Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Rusya 

 
7 "Müteveffanın Tercüme-i Hâli", Sabah, 23 Kasım 1916,1. Jhon Van Der Kiste, Emperor Francis Joseph: Life, Death and the Fall of the Habsburg 

Empire, Sutton Publishing, United Kingdom 2005, s.18-20. 
8  Uçarol, a.g.e, s. 126. 
9 "Müteveffa-i Muhteremin Muhtesir Tercüme-i Hâli", Tanin, 23 Kasım 1916. s.1. Karbi, a.g.m.,s.60. 
10  Fransuva Jozef, İkdam, 27 Kasım 1916,s.1. 
11 Kiste, Emperor Francis Joseph: Life, Death and the Fall of the Habsburg Empire, Sutton Publishing, s.193-196. 
12 Kiste, Emperor Francis Joseph: Life, Death and the Fall of the Habsburg Empire, Sutton Publishing ,s. 46-51."Müteveffanın Tercüme-i Hâli", 

Sabah, 23 Kasım 1916,s.1. 
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arasında "Üç İmparatorlar Ligi" kurulmuştur. Söz konusu ittifaka 1882 yılında İtalya da katılmıştır. 

Bunların yanı sıra büyük güçler arasındaki bloklaşmalar devam etmiştir.13 

1914 yılına gelindiğinde ise bloklaşma süreci son haddine ulaşmıştır. Öyle ki çıkması muhtemel bir 

savaş için de sadece bir bahane gerekmekteydi. Bu bahane de 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı olan Francois Ferdinand ve eşinin Saraybosna ziyaretleri 

sırasında bir Sırplı tarafından suikast sonucu öldürülmeleri olmuştur. Bu olay karşısında yaşlı 

İmparator Fransuva Jozef'in tepkisi oldukça sert olmuştur.  Jozef,  Sırbistan'a oldukça ağır şartlar 

içeren bir ültimâtom vermiştir. Sırbistan'nın verilen ültimâtoma kaçamaklı cevap vermesi üzerine 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 28 Temmuz 1914'te Belgrad'ı bombardımana tutarak dünya 

tarihinin en büyük savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. Avusturya- Macaristan 

İmparatorluğu, Almanya ve Osmanlı Devleti İtilaf bloğuna karşı, İttifak bloğunda yer almıştır.  
14Ancak yaşlı imparator Fransuva Jozef,  büyük umutlarla girdiği ve dört yıldan uzun sürecek olan 

bu büyük savaşın sonucunu göremeden 21 Kasım 1916 Salı günü 86 yaşında hayata gözlerini 

yummuştur. 

4. AVUSTURYA- MACARİSTAN İMPARATORU FRANSUVA JOZEF'İN ÖLÜMÜNÜN 

TÜRK BASININA YANSIMALARI 

4.1. İmparator Fransuva Jozef'in Son Günlerdeki Sağlık Durumu, Ölümü ve Vasiyetnamesi 

Türk basınından 21 Kasım 1916'da hayatını kaybeden İmparator Fransuva Jozef'in ölümünden 

önceki sağlık durumu hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür. Türk basının Viyana ve Berlin 

basınına dayandırarak paylaştığı yazılara göre; yaşlı imparator Fransuva Jozef son on senedir 

solunum sistemi hastalıklarından muzdaripti. İmparator, ülkesinin çıkarları için tedavi olmayı 

reddetmiş ve sağlığına dikkat etmeden çalışmaya devam etmiştir. Yine Viyana ve Berlin'de 

yayımlanan doktor raporlarına göre; İmparator Fransuva Jozef 6 Kasım 1916 günü rahatsızlanmış, 

10 Kasım 1916 günü doktorlar sağ akciğerde iltihap tespit etmiştir. 13 Kasım 1916'a gelindiğinde 

ise imparatorun iştahında bir azalma yaşanmaya başladığı ifade edilmiştir. Raporlarda imparatorun 

bir günde neler yediği de örneklendirilmiştir.15 Bununla birlikte raporlarda İmparator Jozef'in son 

günlerde hafif öksürük eşliğinde nezle olduğu dile getirilmiştir.  Doktorları İmparator Jozef'e 

dinlenmesi gerektiğini beyan etmelerine rağmen Jozef doktorları dinlemeyerek çalışmaya devam 

etmiştir. Öyle ki yaşlı imparator, 20 Kasım 1916 günü dahi devam eden Birinci Dünya Savaşı 

hakkında bilgi almak için Avusturya-Macar Ordusu Başkumandanı Mareşal Fredik ile yaklaşık üç 

saat görüşmüştür. 16Yine söz konusu raporlarda; 21 Kasım günü ise imparatorun sigara kullanmayı 

bırakmasına rağmen, hafif seyreden öksürüğün arttığı ve bu duruma yüksek ateşin de eşlik ettiği 

ifade edilmiştir. Doktor raporlarında ayrıca Fransuva Jozef'in sağlık durumunun oldukça kötü 

olmasına karşın çalışmaya ara vermediği ve aynı gün imparatorun öğlen iki civarında kalbinin de 

kötüleşmeye başladığına dikkat çekilmiştir. Öyle ki raporlarda İmparatorun durumunun kötüleşmesi 

üzerine bir rahibe tarafından ölüm ayini düzenlendiği ve İmparator Fransuva Jozef'in idrakını 

kaybetmeden rahibenin söylediklerini tekrar ettiği dile getirilmiştir. Bununla birlikte Jozef'in üç gün 

önce papanın Viyana'daki vekilleri tarafından takdis edildiği de ifade edilmiştir.  21 Kasım akşamı 

saat yedi civarında ise imparatorun durumunun oldukça ağırlaştığı ve imparatorun saat dokuz 

civarında ellerinde gümüşten yapılmış tesbih ile ikamet ettiği Schönbrunn Sarayı'ında öldüğü 

belirtilmiştir. İmparator Fransuva Jozef seksen altı yaşında Birinci dünya Savaşı'nın sonucunu 

göremeden hayatını kaybetmiştir.17Bununla birlikte basında hayatını kaybeden imparatorun 

vasiyetnamesine de yer verildiği görülmektedir. Avusturya İmparatoru- Macaristan Kralı Fransuva 

 
13 Abdullah Gündoğdu, "Büyük Harbe Giden Yol ve Dünya Dengeleri", Editör: Ümit Özdağ, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Kripto Yayınları, 
Ankara 2016, s.28. Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914 ) ,s.38-41. 
14 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, İmge Kitabevi, Ankara 2013, s.354. 
15 " Fransuva Jozef'in Son Demleri", Sabah, 26 Kasım 1916,s.2. "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında", Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 24 Kasım 
1916,s.1. 
16  "İmparatorun Suret-i Vefatı", Sabah, 25 Kasım 1916,s.1. "İmparatorun Suret-i Vefatı", Sabah , 25 Kasım 1916,s.1. "İmparatorun Son Dakikaları", 

Tercüman-ı Hakikat, 22 Kasım 1916, s.1. 
17 "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında-Etba Raporu", Tasvir-i Efkâr , 24 Kasım 1916, s.1. " Avusturya İmparatoru'nun Vefatı- Fransuva 

Jozef'in Son Saatleri", Tanin , 24 Kasım 1916,s.1. "İmparatorun Son Sözleri", Sabah , 25 Kasım 1916,s.1. 
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Jozef vasiyetnamesinde ilk olarak Avusturya ve Macar Milletine vedasını beyan etmiş, 

vasiyetnamenin devamında ise şu cümlelere yer vermiştir; 

"......Mesud ve felaketli günlerde bana, hanedanıma karşı ibraz ettikleri muhabbet ve fedakarlıktan 

dolayı sevgili milletime beyan-ı teşekkür eylerim. Bu hiss-i sadakat, hükümdarlık vazifemi ifa 

hususunda bana bir kat daha kuvvet bahş eyledi. Halkıma karşı da aynı his ve vatan perverane 

muhafaza edilsin. Gösterdikleri sadakat, cesaret ve fedakârlıktan dolayı ordu ve donanma büyük 

bir his-i mütefedarı muhafaza etmekteyim. Bunların muzafferayatı kalbimi gurur ve iftihar ile 

doldurdu. Gayri ihtiyari felaketleri bana keder verdi. Ordu ve donanmada hüküm süren efkâr 

halkımın kendilerine benim kadar istinad edebileceği itikadını vermektedir."18 

İmparator Fransuva Jozef, vasiyetnamesinde; ülkesinin yaşadığı iyi ve kötü günlerde kendisine ve 

ailesine gösterilmiş olan sevgi ve anlayıştan ötürü halkına teşekkür etmiş, ordu ve donanmanın 

önemine dikkat çekmiştir. Bununla birlikte İmparator Fransuva Jozef'in ölümü üzerine yerine geçen 

İmparator Şarl'da 22 Kasım 1916'da bir beyanname yayınlamıştır. Yeni imparator söz konusu 

beyannamede şu satırlara yer vermiştir; 

" Milletlerime; 

Herkesin derin muhabbet ve hürmetini kazanmış bir hükümdar olub vuku-u vefatı teessüf-ü azimi 

mucib olan amcam  İmparator ve Kral Fransuva Jozef , zir-i hükümdariyesinde  bulunan milletlere 

pek uzun bir devre-i sulh ve refah temin ettikten sonra bugün devletin kendisini her taraftan ihta 

eden  düşmanlara karşı sadık müttefikleri ile beraber mühim bir  mübarezede bulunduğu bu en 

mühim an-ı saltanatında bizi terk etti.... Herhalde  müteveffa imparatorun eserlerine devam bu 

asar-ı ikmal etmek  icab eder....."19 

İmparator Şarl yayınladığı beyannamede; amcası da olan Avusturya- Macaristan İmparatoru 

Fransuva Jozef'in ölümü ile çatısı altında bulunan milletlerin derin bir üzüntü yaşadığını dile 

getirmiştir. İmparator ayrıca Jozef'in sulha verdiği öneme dikkat çekerek,  kendisinin de bunu 

devam ettireceğini belirtmiştir.  

4.2. İmparator Fransuva Jozef'in Cenaze Merasimi  

21 Kasım 1916 tarihinde hayatını kaybeden Avusturya-Macarsitan İmparatoru Fransuva Jozef için 

düzenlenen cenaze merasimi de Türk basınında geniş yer bulmuştur. Zira gazetelerde yer alan 

yazılarda, İmparator Jozef'in cenaze merasimi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. 

Fransuva Jozef için ilk dini tören 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.  İmparatorun naaşı 

27 Kasım pazartesi akşamı hayatını kaybettiği Schönborn Sarayı'ndan alınarak yine aynı saraya ait 

kiliseye nakledilmişir. Naaş, 30 Kasım günü öğlen saatlerine kadar halkın ziyaretine açık 

bırakılmıştır.20 Aynı gün öğlen saat iki civarında imparator için Schönborn Kilisesi'nde bir ayin 

gerçekleştirilmiştir. Ayinin arkasından imparatorun naaşı saray hademesi tarafından cenaze 

arabasına konulmuş ve takdis edilmiştir. İmparatorun süvari bölüğü, saray erkânı, devlet adamları 

ve cenaze alayı da ellerinde bulunan fenerlerle cenaze arabasını takip etmiştir. Kapusin Kilisesi'ne 

gitmek üzere yola çıkan cenaze alayının arkasında Avusturya ve Macar hassa orduları ve piyade 

bölükleri yer almıştır. Cenaze alayının geçişi sırasında imparatorluk muhafızları da ellerinde 

bulunan siyah tüllü sancakları ile imparatorlarını son defa selamlamıştır. Bununla birlikte cenaze 

alayının geçecegi bütün yollarda askerler muntazam bir şekilde dizilmiş,  askerlerin arkasında ise 

yüz binlerce kişi imparatorlarını son kez görmek için beklemiştir. Cenaze alayının geçeceği 

çevredeki binalar baştanbaşa mateme bürünmüş ve birçok insan da pencereleri doldurarak bu hüzne 

ortak olmuştur.  Öyle ki İmparator Fransuva Jozef'in cenaze merasimine başta Avusturya ve Macar 

halkı olmak üzere oldukça kalabalık bir halk katılmıştır. Cenaze merasimine imparatorluk çatısı 

altında yaşayan müttefik Osmanlı tebaası da iştirak etmiştir. İmparator Jozef için düzenlenen cenaze 

 
18  " Fransuva Jozef'in Vasiyetnamesi" Sabah, 26 Kasım 1916, s.2. 
19 " İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı", Hükümdar-ı Cedidin Beyannamesi, Sabah, 26 Kasım 1916, s.1. 
20 " İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Cenaze Merasimi Programı,  Sabah, 27 Kasım 1916, s.2. "İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Cenaze 

Merasimi", Sabah, 3 Aralık 1916, s.1. 
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merasimine; yeni İmparator Şarl ve eşi İmparatoriçe Zita, hanedan ve hükümdarlık erkânı, Bavyera 

Kralı ve Kraliçesi, Saksonya Kralı ve Kraliçesi ile veliahtı, Bulgaristan Kralı ve Prensi, Avusturya -

Macaristan Nazırları, devlet adamları, generaller, parlemento reisi ve üyeleri, Viyana ve Budapeşte 

Belediye Reisleri, Osmanlı Devleti adına  da veliaht Vahdettin katılmıştır.21   

İmparator Fransuva Jozef'in naaşı yoğun bir kalabalık içinde Kapusin Kilisesi'ne ulaşmadan önce 

cenaze arabasından indirilerek başpiskopos tarafından takdis edilmiştir. Dini töreninin ardından 

imparatorun naaşı cenaze arabasına tekrar yerleştirilmiş ve kalabalık halk ile yola devam edilmiştir. 

Cenaze arabasının arkasında İmparator Şarl ve eşi Zita başta olmak üzere birçok kişi hazır 

bulunmuştur. Cenaze alayı Kapusin Kilisesi'ne ulaştığında kilisenin baş rahibi tarafından 

karşılanmıştır. İmparator Şarl ve eşi, arşidükler, arşidüşesler ve devlet adamları da kiliseye 

girmiştir. Burada tekrar bir dini tören yapılmış, sonrasında ise imparatorun naaşı gözyaşları 

içerisinde Kapusin Kilisesi'nde bulunan lahde indirilmiştir. Fransuva Jozef'in vasiyetine binaen 

imparatorun naaşı, eşi Elizabet ve Rudolf'un lahdleri arasına konulmuştur. Merasim bitiminin 

ardından lahdin anahtarı Kapusin Kilisesi bekçisine teslim edilmiştir.22 Bununla birlikte İmparator 

Jozef'in cenaze merasimin yapıldığı gün Avusturya- Macaristan'da bulunan tüm dükkânlar matem 

göstergesi olarak kapatılmıştır. Cenaze merasiminden sonra Kapusin Kilisesi mahzeninde bulunan 

İmparator Jozef'in naaşı binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir.23  

4.3. İmparator Fransuva Jozef'in Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları 

Birinci Dünya Savaşı sürecinde hayata veda İmparator Fransuva Jozef'in ölümü kendi ülkesinin 

basının yanı sıra, Türk basınında da geniş yer bulmuştur. Fransuva Jozef'in ölüm haberini duyuran 

ilk gazete Tercüman-ı Hakikat Gazetesi olmuştur. Gazete, İmparator Fransuva Jozef'in ölüm 

haberini 22 Kasım 1916 tarihli nüshasında ilk sayfadan " Fransuva Jozef Hazretlerinin Vefatı" 

başlığı ile okurları ile paylaşmış ve imparator hakkında bilgilere yer vermiştir.24 Aynı gazete 23 

Kasım 1916 tarihli nüshasında ise "Elim Bir Hadise" başlığı altında bir yazı kaleme almıştır. 

Yazıda; İmparator Jozef'in ölümünün Osmanlı ülkesinde büyük üzüntüye sebebiyet verdiği dile 

getirilmiştir.25 Tanin Gazetesi'nin 23 Kasım 1916 tarihli nüshasında ise imparatorun ölüm haberi 

"Yeis Bir Haber"  başlığı ile duyrulmuştur. Söz konusu yazıda; 

"Dünkü telgraflar bize Avusturya- Macaristan hükümdarı Fransuva Jozef Hazretleri'nin vefat 

haberini getirdi. Müttefikimiz Avusturya- Macaristan'ın uğradığı bu büyük zayayı memleketimizin 

her köşesinde hakiki bir teessür hâsıl edecek, her sınıf halk müşterek bir sulh mücadelesinde 

bulunduğumuz sırada muhterem müttefik hükümdarının aramızdan eksilmesini derin eseflerle 

telakki edecektir. Avusturya ve Macar müttefiklerimize en har ve samimi bir hisle taziyeler arz 

ederiz....... İmparatorun vefatını yeisli bir haber diye telakki etmemize Avusturya- Macaristan'la 

olan münasebetimizin bugünkü şekli sebep almıyoruz. İmparator Fransuva Jozef bizim için yalnız 

bir müttefik değil memleketinin imparator ve kralı ve yüksek mevki nokta-i nazardan şayan-ı tazim 

bir hükümdar değildi. Her şeyden evvel rahim ve şefik kalpli büyük bir insandı. O nadir 

insanlardan ki haklarında hürmet ve muhabbetten başka bir his beslemek imkânsızdır. Gerek 

Avusturya- Macaristan'ın dâhilinde ve gerek ecnebi memleketlerde en şiddetli ihtilaf ve husumet 

saatlerinde bile Fransuva Jozef'in namı her türlü münakaşalardan, itirazlardan hariç tutulur ve 

hakiki bir hürmetle yâd olunurdu. Her türlü ihtiras münakaşalar onun şahsiyeti karşısında eriyip 

giderdi. Avusturya ve Macaristan'ın muhtelif unsurlarına mensub tebaasının gayesi yaşlı 

imparatorlarını bir baba muhabbetiyle sever, hep onun üstüne titrerlerdir. Denilebilir ki bu 

müşterek muhabbet Avusturya ve Macaristan ahalisi arasındaki rabıtaların en kuvvetlilerinden 

birini teşkil ediyordu. İmparator Fransuva Jozef'e karşı her tarafta böyle teveccühkârane hisler 

 
21 "İmparator Fransuva Jozef'in Cenaze Merasimi", Sabah, 3 Aralık 1916, s.1. BOA, Fon Kodu: İ.DUİT, D. No: 1, G. No: 172, ( 29/ 1/1335), 25 
Kasım 1916.  
22 "İmparator Fransuva Jozef'in Cenaze Merasimi", Sabah, 3 Aralık 1916, s.2.  
23 "Avusturya'da- Fransuva Jozef'in Naaşını Ziyaret", Sabah , 4 Aralık 1916, s.2. 
24  "Fransuva Jozef Hazretlerinin Vefatı", Tercüman-ı Hakikât, 22 Kasım 1916, s.1. 
25 " Elim Bir Hadise" Tercüman-ı Hakikât, 23 Kasım 1916, s.1. 
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beslenmesine, müşarünileyhin  ahlakından, türlü türlü meziyetlerinden başka uğradığı aile 

felaketlerinin de dâhili vardır......"26 

Gazetenin yazısında; İmparator Jozef'in ölümünün büyük bir üzüntüye sebep olduğu ifade edilmiş, 

söz konusu üzüntünün nedenin ise sadece Osmanlı Devleti'nin müttefiki olmasından değil, 

imparatorun oldukça iyi kalpli, merhametli bir insan olmasından ileri geldiği belirtilmiştir. Yazıda 

aynı zamanda Jozef'in kendi halkının yanı sıra yabancı memleketlerde de oldukça sevilip saygı 

duyulan bir kişiliğe sahip olduğu dile getirilmiştir. Dönemin bir başka önemli gazetesi olan Sabah 

Gazetesi de Fransuva Jozef'in ölüm haberini "Teessür-ü Azim" başlıklı yazısı ile halka duyurmuştur. 

23 Kasım 1916 tarihli yazıda şu satırlara yer verilmiştir; 

"......Altmış sekiz seneden beri Avusturya'nın, kırk dokuz seneden beri de Macaristanı'n  

mukadderatını idare etmekte bulunan Avusturya ve Macaristan hükümdar-ı muhteremi Fransuva 

Jozef hazretlerinin vefat haberi şehrimizde saika-ı asa bir surette aks-ı endaz oldu..... 

Avusturyalılar, Macarlar, Lehler, Çekler, Hırvatlar, Slavlar velhasıl bütün anasır o muhterem 

hükümdarı tevkir ederlerdi. Eminiz ki bugün bütün avusturya ve macaristan imak bir matem 

içindedir. O koca imparatorluğun kraliyetin her tarafını hakiki bir yeis ve telhif istila etmişitr. Nasıl 

etmesin ki bütün kâinatın zatına, hissiyatına, ameline, ef'aline bir setşekar olduğu bir vücud-u 

muhterem şimdi ebediyen uful etmiştir. Fransuva Jozef hazretlerinin zaya edişi ile Almanya 

İmparatoru muazzam bir yar-ı vefakârını, Almanya İmparatorluğu  ittifak-ı mesalisin- şimdiki 

ittifak-ı merbuin- en büyük bir rengini, Avusturya-Macaristan milel ve akvamı pek muhterem bir 

hükümdarı, bütün alem-i beşeriyet ve medeniyet de insaniyetin en büyük mübeccel ve gabir bir 

hadem-i zişanını kaybediyor......"27 

Sabah Gazetesi'nde kaleme alınan makalede; uzun yıllardır Avusturya- Macaristan'ı yöneten 

Fransuva Jozef'in ölüm haberinin İstanbul'da hızlı bir şekilde yayıldığı belirtilmiş ve birçok ırktan 

insanın barındığı imparatorlukta Jozef'e büyük hürmet duyulduğu ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca;  

Fransuva Jozef'in ölümüyle Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun dört bir yanında derin bir 

üzüntü yaşandığı, söz konusu üzüntünün nedenin ise İmparator Jozef'in herkes tarafından 

sevildiğinden kaynaklandığı dile getirilmiştir.  

Sabah Gazetesi'nin yanı sıra yine dönemin önemli gazetelerinden biri olan İkdam Gazetesi de 

Fransuva Jozef'in ölüm haberini ilk sayfadan okurları ile paylaştığı görülmektedir.  Gazetenin 23 

Kasım 1916 tarihli nüshasında "İmparator- Kral Fransuva Jozef'in Vefatı " başlığı ile kaleme aldığı 

yazıda şu satırlara yer verilmiştir; 

"......Dün sabah alınan kısa bir telgrafname 68 sene 11 ay ve 19 günden beri Avusturya İmparatoru 

ve Macar Kralı bulunan Fransuva Jozef hazretlerinin 86 sene 3 ay 3 gün muammer olduktan sonra 

vefat ettiği haber-i müessifini veriyordu... Fransuva Jozef hazretleriyle Avusturya ve Macaristan'ın 

asr-ı ahir tarihi adeta vahdedidir. Bugün ufulu ile dost ve müttefiklerimizin matemdar oldukları 

çâsâr itibariyle müddet-i tavile-i hayat, ve ahd-ı mümted-i saltanatında pek çok vukuatın şahidi 

olmuşlardır. Bütün bu vukuatın içinde müteveffa imparator temkini ile gerek Avrupa siyasetinde, 

gerek memleketleri dâhilinde muvazene-i vakaya, sulh ve asayişi idameye gösterdiği gayret ile 

tahyis ve temyiz etmişti. Eğer nısf-ı asırdan ziyade süren bir zamanda Viyana Buda-peşte 

tahtlarında Fransuva Jozef gibi medbur ve akıllı, ihityatı sever, efrad gibi  tefritten de ictab eder bir 

zat bulunmasa idi dahili ve  harici çok müşkilat müzmin bir hal iktisab ederdi....."28 

 Gazetede yer alan yazıda;  gazeteye ulaşan telgrafın uzun süredir Avusturya'nın imparatoru, 

Macaristan'ın kralı olan Fransuva Jozef'in ölüm haberini getirdiği, söz konusu bu durumun ise 

büyük bir üzüntü ile karşılandığı belirtilmiştir. Yazıda ayrıca, yarım asırdan fazla bir süredir ülkeyi 

yönetmiş olan Jozef'in iç ve dış siyasette oldukça başarılı hizmetlerde bulunduğuna da dikkat 

çekilmiştir.  

 
26 " Siyasiyat- Yeis Bir Haber", Tanin , 23 Kasım 1916, s.1. 
27 " Teessür-ü Azim", Sabah, 23 Kasım 1916, s.1. 
28 "İmparator- Kral Fransuva Jozef'in Vefatı", İkdam, 23 Kasım 1916, s.1. 
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İkdam Gazetesi'nin yanı sıra Tasvir-i Efkâr Gazetesi'nin de Fransuva Jozef'in ölüm haberini ilk 

sayfadan okurlarıyla paylaştığı görülmektedir. Zira, mezkûr gazetenin 23 Kasım 1916 tarihinde 

"Avusturya İmparatoru'nun Vefatı" başlığı altında Fransuva Jozef'in resmi eşliğinde imparatorun 

ölüm haberine yer verilmiştir.29 Gazetelerin yanı sıra incelediğimiz Servet-i Fünun Dergisi'nin de 

Fransuva Jozef'in ölüm haberini okurları ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Öyle ki haftalık bir dergi 

olan Servet-i Fünun Dergisi'nin 30 Kasım 1916 tarihli sayısında derginin kapak sayfasında 

İmparator Jozef'in resmine yer verilmiştir. Bununla birlikte derginin " Bir Zaya-ı Azim " başlığı 

altında şu satırlara yer vermiştir; 

"Ahiren aldığımız bir haberle müttefikimiz Avusturya ve Macaristan'ın kıymetdar ve muhterem 

imparatorunun kaybedildiğini öğreniyoruz. Bu haberin memleketimizin her tarafında bir teessür-ü 

azim husule getireceğine şüphemiz yoktur. Birkaç günden beri gelen telgraflarla imparator ve kral 

Fransuva Jozef hazretlerinin vaziyet-i sıhhiyelerinin pek de yolunda olmadığı anlaşılıyordu. Ne 

kadar şayan-ı teessüfdür ki bugüne kadar binlerce vaka ve hadiseye şahid olan imparator tarih-i 

kâinatın en büyük hadiseleinden ma'dud bulunan Harb-i Hazıranın netayicini göremedi. Bütün 

hayatını tam bir ittihad siyasetinde azamet ve şevkatini ve refahata temine hasır ettiği Avusturya- 

Macaristan'ın nasıl bir devre-i ikbale dâhil olacağını göremeden uful etti. Bütün Millet-i Osmaniye, 

müttefik-i muazzamları Avusturya- Macaristan'ın imparatorlarının ufulunden mütehassıl 

teessürlerine iştirak eyleriz....."30 

Gazetelerde olduğu gibi Servet-i Fünun Dergisi'nde kaleme alınan yazıda da İmparator Fransuva 

Jozef'in ölümünden duyulan üzüntüye temas edilmiştir. Söz konusu yazıda; son günlerde 

imparatorun durumunun kötü olduğu, hayatı boyunca sayısız olaya şahitlik yapmış olan 

imparatorun devam eden Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu görmeye ömrü vefa etmediğine 

değinilmiştir. Yazıda ayrıca, tüm Osmanlı tebasının Avusturya- Macaristan halkının üzüntüsünü 

içtenlikle paylaştığı belirtilmiştir. 

4.4.Türk Basını Ekseninde İmparator Fransuva Jozef'in Ölümünün Dış Basındaki Yankıları  

 21 Kasım 1916'da hayatını kaybeden yaşlı İmparator Fransuva Jozef'in ölümü başta Avusturya ve 

Macaristan halkı olmak üzere birçok halkta büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Zira Türk 

basınında yer bulan yazılarda; İmparator Fransuva Jozef'in ölümü ile Avusturya- Macaristan'ın 

tümünde bayraklar siyah tül ile yarıya kadar indirilmiştir. İmparatorluk dâhilinde yayımlanan 

gazetler de siyah çerçeve içerisinde ve Fransuva Jozef'in resimleri eşliğinde makaleler kaleme 

almışlardır.31 

Avusturya'da yayımlanan gazeteler;  Viyana halkının imparator Jozef'in ateşinin yükseldiği haberini 

alması ile endişeye kapıldıklarını, imparatorun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte aynı gün, gece on bir sularında İmparator Jozef'in ölüm haberini 

alan Viyana halkının ilk başta bu habere inanmak istemediği de dile getirilmiştir. Avusturya basını; 

Avusturya halkının imparatoru "baba" olarak gördüklerini ve imparatorun ölümünden derin üzüntü 

yaşadıklarını, 68 yıldır ülkeyi yöneten İmparator Fransuva Jozef'in hayatını kaybetmesinden dolayı 

büyük bir üzüntü duyduklarını ve İmparator Jozef zamanında ülkede büyük inklapların yapıldığını 

beyan etmişlerdir. Avusturya gazeteleri ayrıca İmparator Jozef'in esas olarak savaştan değil, hep 

barıştan yana olduğunu ve imparatorun Birinci Dünya Savaşı'nı ilan ettiği zaman dahi sulh 

perverlikten ayrılmadığını yazmıştır.32  

Fransuva Jozef, Avusturya'nın İmparatoru olmasının yanı sıra Macar halkının da kralı idi. Bu 

nedenle Macar basınında da İmparator Jozef'in ölümünü büyük bir teessür ile karşıladığı 

anlaşılmaktadır. Zira Macar gazeteleri kaybettikleri kralları nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını 

 
29 " Avusturya İmparatoru'nun Vefatı", Tasvir-i Efkâr , 23 Kasım 1916,s.1. 
30" Zaya-ı Azim" Servet-i Fünun, Cilt:52,Sayı:1327, 30 Kasım 1916,s.2. 
31 " Fransuva Jozef'in Son Demleri" Sabah, 26 Kasım 1916, s.2. 

 32" Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında- Viyana Ahalisinin Teessüratı", Tasvir-i Efkâr,24 Kasım 1916,s.1." İmparator Fransuva Jozef'in 

Vefatı-Avusturya'da Teessürat"  Tanin,26 Kasım 1916, s.2. "Fransuva Jozef'in Vefatından Sonra", Tanin, 26 Kasım 1916, s.1.  
 "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı -Fransuva Jozef'in Son Saatleri-Viyana", Tanin, 24 Kasım 1916, s.1-2.  "Fransuva Jozef'in Vefat-ı Tafsilatı- 

Avusturya'da Teessürat", İkdam, 24 Kasım 1916,s.1. 
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belirten yazılar kaleme almışlardır. Söz konusu gazeteler İmparator Jozef'in hasta iken bile sürekli 

çalıştığına ve Jozef'in sulha verdiği öneme dikkat çekmişlerdir. Macar basını kaleme aldığı 

yazılarda;  İmparator Jozef'in ölüm haberinin gece saat on bire doğru duyulduğunu belirterek, derin 

üzüntü yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Macaristan'da yayınlanan gazetelerde ayrıca; imparatorun 

ölümü nedeniyle 22 Kasım 1916 günü ülke genelinde konser ve tiyatroların tatil edildiğine de yer 

vermişlerdir.33 

Macaristan basının yanı sıra Bulgar basını da imparatar Jozef'in ölüm haberinden üzüntü 

duyduklarını belirten yazılar kaleme almıştır.34 İtalyan basını da Fransuva Jozef'in ölüm haberine 

gazete sayfalarında yer vermiştir. Fransuva Jozef'in; şahsından, politikasından ve hükümdarlığına 

dair yazılar kaleme alan İtalyan basını, bazı yazılarında imparatorun ölümünün devam eden Birinci 

Dünya Savaşı'na olası etkilerinden de bahsetmiştir.35 

4.5. İmparator Fransuva Jozef'in Ölümüne Müttefik Kimliklerin Yaklaşımı ve Taziye 

Telgrafları 

Avusturya- Macaristan İmparatoru Fransuva Jozef'in ölüm haberi Osmanlı Devleti'nin hükümet 

merkezi olan İstanbulda büyük bir yankıya sebep olmuştur. İmparatorun öldüğü bilgisi ilk olarak 

İstanbul'da bulunan Avusturya- Macaristan Murahhası Askerisi General Pomiankowski'ye sabah 

saatlerinde gönderilen bir telgraf ile iletilmiştir.36  

İmparatorun ölüm haberi bilgisi Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad'a da ulaştırılmıştır. Sultan 

Reşad aldığı haber üzerine oldukça üzülmüş ve Serkarin Tevfik Efendi'yi Avusturya 

Seferathanesi'ne göndererek taziyelerini iletmiştir.37 Sultan Reşad'ın yanı sıra; Hariciye Nazırı Halil 

Bey, Dâhiliye Nazırı Talat Paşa, Nafia Nazırı Abbas Hilmi Paşa, Ticaret Nazırı Ahmed Nesimi Bey, 

Sadrazam Sait Halim Paşa, Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan Reisleri ve azaları, mülkiye ve 

askeriyeden pek çok kişi de Avusturya Seferathanesi'ne giderek taziyede bulunmuştur.38 Veliaht 

Vahdettin de tercümanlarından Refik Bey'i seferathaneye göndererek taziyelerini iletmiştir.39 

Bununla birlikte sadece devlet adamları değil, Osmanlı çatısı altında yaşayan Avusturya- Macar 

tebaasına mensup birçok kişi de seferathaneye giderek taziye dileklerinde bulunmuştur. İmparator 

Jozef'in ölümü nedeniyle matem göstergesi olarak İstanbul'daki gemilerde, limandaki vapur 

sancaklarında bulunan bayraklar yarıya indirilmiştir.40 

Avusturya- Macaristan İmparatoru Fransuva Jozef'in ölümü nedeniyle müttefik devlet adamlarının 

derin bir üzüntü yaşadıkları anlaşılmaktadır. Müttefik Osmanlı Devleti'nin padişahı Sultan V. 

Mehmed Reşad, İmparator Jozef'in ölümüden dolayı yeni imparator Şarl'a 23 Kasım 1916'da 

taziyelerini ilettiği iki telgraf göndermiştir. Söz konusu telgraflarda Osmanlı sultanı taziyelerini şu 

cümlelere iletmiştir; 

 " Sevgili amcan İmparator ve Kral "Fransuva Jozef" hazretlerinin dün akşam vuku-u vefatı ile 

duçar olduğum zayayı elimi zat-ı şahanelerinin müteessirene iş'ar eylerim. Zat-ı şevketsemat-ı 

cenab mülkanelerinin müteveffa hakkındaki hissiyat-ı hümayunlarına matlu bulunduğum cihetle 

giriftar olduğum mateme iştirak buyuracakları cezm ve itikadendim." 

----- 

"Âmm-ı mükerremleri haşmetli İmparator ve Kral "Fransuva Jozef" hazretlerinin ufuluyle duçar 

oldukları zaya-ı elimi meşar oldukları taraf-ı imparatorluklarından keşide bulunan telgrafnameyi 

kemal-i hazin ve esefle aldım. Mensub oldukları hanedan-ı imaparator ve kralının duçar olduğu 

 
33 "İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Macar Gazeteleri Ne Diyor", Sabah, 26 Kasım 1916, s.2. "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı -Fransuva Jozef'in 
Son Saatleri-Peşte", Tanin, 24 Kasım 1916, s.1-2 
34 " İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı", Bulgaristan'ın Taziyatı, Sabah, 24 Kasım 1916, S.1. 
35 " İtalyan Matbuatının Lisanı" Sabah , 27 Kasım 1916, s.1. 
36  "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı- İlk Haberin Suret-i Virudu", Tanin, 24 Kasım 1916, s.1.  
37  " Avusturya İmparatoru'nun Vefatı- Taziyat-ı Şahane", Tanin , 24 Kasım 1916,s.1. 
38 " İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Şehrimizde Teessürat- Taziyatlar",  Sabah,  24 Kasım 1916,s.1. 
39 "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı - Veliaht Hazretlerinin Taziyatları", Tanin , 24 Kasım 1916, s.1. 
40 "Avusturya İmparatoru'nun Vefatı -  Matem Tezahüratı", Tanin , 24 Kasım 1916, s.1. 
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işbu matemden pek ziyade müteessir ve mütessif olduğumdan hissiyat-ı taziyatkâranemi kabul 

etmelerini ve elim-i teessür haşmetlerinden pek ziyade hissedâr bulunduğuma itimad eylemelerini 

zat-ı hükümdarlarından rica ederim. 

Osmanlı Sultanı V. Mehmed Reşad'ın Şarl'a gönderdiği telgraflarda; Fransuva Jozef'in ölümü 

haberini büyük bir üzüntü ile karşıladığıını, Avusturya- Macaristan'da yaşanan mateme 

kendisininde ortak olduğunu ifade etmiştir. Sultan Reşad'ın taziyelerine cevap olarak Avusturya- 

Macaristan İmparatoru Şarl'da 26 Kasım 1916'da bir telgraf kaleme almıştır. Söz konusu telgrafta 

imparator şu satırlara yer vermiştir; 

"Zat-ı hazreti padişahilerinin teessürüme cidden iştirak buyurmuş olmalarından dolayı pek ziyade 

müteessirim. Pek kıymetdar olan işbu eser-i mevdetten dolayı ziyadesiyle müteessir olduğumu zat-ı 

hümayun-u mülukânelerine beyan eder ve teşekkürat-ı halisanem ile beraber en har ve samimi 

mutedmen kabul buyrulmasını rica eylerim" 

İmparator Şarl, Sultan Reşad'a göndermiş olduğu telgrafta; Fransuva Jozef'in ölümünden dolayı 

yaşadıkları mateme padişahın ortak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek padişaha 

teşekkürlerini sunmuştur.  

Osmanlı Sultanı V. Mehmed Reşad'ın yanı sıra Osmanlı Sadrazamı Sait Halim Paşa'da Avusturya 

Meclisi Reisi'ne ve Peşte Kontu'na bir telgraf göndermiştir. Halim Paşa, 22 Kasım 1916 tarihli 

telgrafta taziyelerini şu satırlarla iletmiştir; 

"Zayayı pek ziyade mucib-i te'lim olan İmparator ve Kral "Fransuva Jozef "hazretlerinin milletinin 

ağuş-u muhabbet i'makesinden muhacereti ile Avusturya-Macaristan'ı bu kere duçar eylediği 

matem-i azim münasebetiyle hissiyat-ı samimiye-i taziyemkâranemi zat-ı esbelteneleriyle beraber 

Avusturya- Macar Hükümeti'ne iblağ eder ve Babıali'niin müttefik devletin hazin elimine 

samimiyetle iştirak eylemekte olduğuma itimad etmelerini rica eylerim."41 

Sadrazam Sait Halim Paşa gönderdiği telgrafta; Avusturya- Macaristan halkı tarafından sevilen 

İmparator Fransuva Jozef'in ölümünden dolayı yaşanan üzüntüye Osmanlı Hükümeti'nin de ortak 

olduğunu bildirmiştir. Sait Halim Paşa'ya cevaben Avusturya Başvekili tarafından 26 Kasım 1916 

tarihli bir telgraf gönderilmiştir. Başvekil göndermiş olduğu telgrafta teşekkürlerini şu sözlerle 

beyan etmiştir; 

"Haşmetlü İmparator "Fransuva Jozef" hazretlerinin vuku-u vefatı münasebeti elimesiyle taraf-ı 

same-i sadaret-i penahilerinden Avusturya Hükümeti'ne beyan buyrulan samimi taziyetden pek 

ziyade müteessir olduk. En har teşekküratımı takdim ederim. Millet-i teciye-i Osmaniye'nin 

müteveffa-ı imparatorumuz hakkındaki muhabbet ve cenabı aliyeden hakkımızda izhar olunan asar-

ı meveddet teessürümüzü pek ziyade tahfif etmiş ve hükümetin yedindeki samimi ve devamlı 

muadadatın bir zaman-ı cedidini teşkil eylemiştir." 

Avusturya Başvekili'nin gönderdiği telgrafta; İmparator Jozef'in ölümü nedeniyle kendilerine 

gönderilmiş olan taziye telgrafları dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini sunmuştur. 

Başvekil telgrafta ayrıca, Osmanlı halkının da yaşanan kedere ortak olmasının yaşadıkları acıyı 

hafiflettiğini dile getirmiştir. Osmanlı Devleti Hariciye Nazırı Hali Bey de 22 Kasım 1916'da 

Avusturya- Macaristan Hariciye Nazırı'na taziyelerini ilettiği şu telgrafı göndermiştir; 

"Zaya-ı pek ziyade mucib-i te'lim olan İmpataor ve Kral hazretlerinin vuku-u vefat haberi kudret-i 

eserinden fevkâlade müteessir bulunan Hükümet-i Osmaniye hissiyat-ı samimiye-i 

taziyatkârenesinin Avusturya- Macaristan Hükümeti nezdinde tercümanı olmalarını ve müttefik 

devletin duçar olduğu mateme iştirak etmekte olduğuma itimad etmelerini zat-ı asilanelerinden 

ricaya acizlerini me'mur eylemişdir."   
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Halil Bey gönderdiği telgrafta; Osmanlı Hükümeti'nin yaşanan kayıptan büyük bir üzüntü 

duyduğunu ve söz konusu mateme ortak olduklarını ifade etmiştir. Avusturya -Macaristan Hariciye 

Nazırı da Halil Bey'e Cevaben şu telgrafı göndermiştir; 

"İmparator ve Kral Fransuva Jozef hazretlerinin vefatı dolayısıyla Hükümet-i Seniyye'nin 

taziyelerinin iblağı hakkında keşide buyurmuş olduğunuz telgrafname-i devletlerinden pek müttehiz  

olarak müttefik imparatorluğun Avusturya- Macaristan Devleti'ne tari olan matem-i azimeye 

hissedâr olması hasebiyle hükümetin müşarileyhimin en samimi teşekküranenin iblağı için 

Hükümet-i Seniyye nezdinde tercüman olmasını zat-ı nezaretpenahilerinden rica eylerim."  

Avusturya- Macaristan Hariciye Nazırı'nın Halil Bey'e cevaben yazdığı telgrafta; İmparatorları 

Jozef'in ölümü nedeniyle gönderilen taziye telgrafından Avusturya Hükümeti'nin mutluluk 

duyduğunu belirtmiştir.42 

Osmanlı Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey'de 25 Kasım 1916'da yapılan meclis görüşmelerine 

Fransuva Jozef'in ölümü nedeniyle imparatorun hatırasına hürmeten toplantının sona ermesini 

istemiştir. Söz konusu toplantıda Hacı Adil Bey şu cümlelere yer vermiştir; 

"Efendilerim, müttefiklerimizden Avusturya ve Macar milletleri büyük bir acı, büyük bir felakete 

musab oldular, sevgili imparator ve krallarını kaybettiler.( Fransuva Jozef ) hazretlerinin irtihali, 

Avusturya-Macaristan milletlerini dilhun ettiği gibi, millet-i Osmaniyeyi de müteessir ve mükedder 

eyledi. Biz bu teessür ve kederi millet-i Osmaniye'nin mümessilleri sıfatıyla kendi kalbimizde ve 

vicdanımızda hissediyoruz. Binaenaleyh, tensip buyurursanız, Avusturya ve Macaristan Meclis-i 

Mebusan'ın rüesasına kendi hiss-i elem ve musibetlerine millet-i Osmaniye namına iştirak ettiğimizi 

mübeyyin birer taziyet telgrafnamesi çekelim. Kezalik müteveffa-i müşarünileyh hazretlerine 

hürmeten ve hatıralarını tazizen ve Avusturya- Macar milletlerinin hissiyat-ı elemlerine iştirak 

ettiğimizi alenen izhar için, tensip buyursanız, müzakeremizi tatil edelim ve meclise nihayet verelim. 

Ruznamemiz aynı ruznamedir. Pazartesi günü saat 2'de inikad etmek üzere Meclisi tatil 

ediyorum."43 

Avusturya Macaristan İmparatoru Fransuva Jozef'in ölümünden üzüntü duyan Osmanlı Devleti'nin 

yanı sıra müttefik Almanya'nın da Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'na taziye telgrafları 

gönderdiği anlaşılmaktadır. Zira Almanya İmparatoru II. Wilhelm,  23 Kasım 1916'da yeni 

imparator Şarl'a şu telgrafı göndermiştir; 

" Pek muhterem-i amcan haşmetli Fransuva Jozef'in vefatından pek derin bir suretle müteessir 

olarak sena-i kalbi ve imak taziyelerimi beyan eylerim. Cenab-ı hakkın inayetiyle 68 sene gibi 

ender-i nasib olur bir devre-i hükümderata mazhar olan müteveffanın devre-i hükümeti, Avusturya-

Macaristan tarihine, Avusturya- Macaristan akvamı için bir devre-i selamet suretinde kayd 

eyleyecektir. İmparator Fransuva Jozef'in vefatı ile Avusturya- Macar akvamı en büyük rabıta-ı 

itimad, en kalbi muhabbet ile merbut bulunduğu bir rehberi kaybetmiştir. Daha genç bir nesle 

mensup olan bizler, muhterem hükümdarın şahsında vezaifini hakikaten tacidârane bir surette ifa 

etmiş olan bir hükümdarın mezâye-i kezidesini görmeye alışmış idik. Almanya İmparatorluğu, 

İmparator Fransuva Jozef'in vefatı ile sadık bir müttefik kaybetmiştir. Bana gelince pek ziyade 

hürmet ettiğim ve beni bir peder muhabbetiyle sever bir dost kaybettim. Emsali görülmemiş olan en 

büyük cihan-ı şümul harb esnansında, son nefha-i hayatına kadar müttefikleri yanında kalmış olan 

bu hükümdarı Cenab-ı Hak âlem-i ebediyete intikal ettiler. Müteveffa harbin neticesini sulhun 

avdetini göremedi. Cenab-ı Hakkın hasenat ile pek zengin bir hayat bahş ettiği müteveffaya huzur 

ve sükûn idi. Selefi olan sana da bu kadar vahim bir devrede şu ağır yüke tahammül için mazhariyet 

ve kuvvet ihsan buyursun. Müteveffanın takdisatı sana ve akvama muayyen olsun. En samimi 

dualarımı, sadakate muhalesetlerımı sana takdim ederim." 

 
42 "Taziyat ve Teşekkür", Sabah, 28 Kasım 1916, s.2. 
43 MMZC, D:3, C:1,İ.S:2, 12 Teşrinisani 1332( 25 Kasım 1916), s.32-33. 
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Almanya İmparatoru Wilhelm, İmparator Şarl'a gönderdiği telgrafta; Fransuva Jozef'in ölümünden 

derin üzüntü duyduğunu, uzun yıllardır imparatorluğu yönetmiş olan Jozef'in ölümü ile Avusturya-

Macar halkının rehberini kaybettğini belirtmiştir. Alman İmparator, kendisinin de güvenilir bir 

müttefikini ve dostunu kaybettiğini ifade etmiş ve Jozef'in devam eden Birinci Dünya Savaşı'nın 

sonunu göremediğini dile getirmiştir.  

Almanya İmparatoru'nun Şarl'a gönderdiği taziye telgrafına cevaben İmparator Şarl'da şu telgrafı 

göndermiştir; 

"Muhterem büyük amcam haşmetlü imparator ve kralın vefatı vuku bulduğu, beni, hanedan-ı 

erkânını şu sırada sen, aziz dostumun hakkında izhar ettiği asar-ı muhaleset beni pek mütehassıs 

kılmış ve tatlı bir teselli teşkil etmiştir. Samimi taziyetlerinden, seni orduca takdir eden müteveffa 

hakkında muhafaza ettiğin hakiki muhaleset ve mevtinden dolayı en samimi teşekküratımı kabul 

etmeni rica ediyorum. Senin ve müteveffanın ittifaka sadakati bu Harb-i Umumi esnasında gayr-i 

kabil metanetle tezahür etti. Dava-ı muhkimizin şanlı neticesine doğru olan tarik-i müşterekede 

müteveffanın hatırat ve takdisatı rehber olsun. Meveddet-i sadıka ve kemal samimiyetle 

ilsekarım."44 

Şarl, Alman İmparatoru Wilhelm'e cevaben yazdığı telgrafta;  kendisine gönderilen telgraftan 

dolayı mutlu olduğunu, teselli bulduğunu ifade etmiş ve Wilhelm'e teşekkürlerini sunmuştur. 

İmparator II. Wilhelm Jozef'in ölümü nedeniyle ayrıca sarayında dört hafta matem tutulamasını 

emretmiş etmiş45 ve Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele eden askerler için de bir beyanname 

yayımlamıştır.46 

Alman İmparatoru Wilhelm'in yanı sıra Almanya Hariciye Nazırı da Avusturya- Macaristan 

Hariciye Nazırı'na bir taziye telgrafı göndermiştir. Alman başvekil gönderdiği telgrafta; bütün 

Alman milletinin Avusturya ve Macaristan'ın matemine ortak olduğunu ve imparatorun şahsen 

kendisine karşı daima iyi davrandığından bahsetmiştir. Hariciye nazırı da başşvekile hitaben 

teşekkürlerini sunduğu bir telgraf göndermiştir. 47 

Tüm bunların yanı sıra müttefik bir diğer ülke Bulgaristan'ın da Avusturya- Macaristan 

İmparatorluğu'na taziye telgrafları gönderdiği anlaşılmaktadır. Zira 22 Kasım 1916 tarihinde Bulgar 

Reis-i Vükelası, Avusturya Hariciye Nazırı'na şu telgrafı göndermiştir; 

"Bulgaristan Hükümeti müttefik Avusturya- Macaristan Devleti'nin muhterem hükümdarı Fransuva 

Jozef hazretlerinin vefatı haber-i müse'mini derin bir teessür ile duymuştur. Bulgar Hükümeti'nin 

samimi taziyetlerini kabul etmenizi ricayla bütün Bulgaristan, Avusturya ve Macaristan'ın bu büyük 

matemine iştirak eylediğini beyan ederim." 

Bulgar reis, söz konusu telgrafta; Avusturya- Macaristan'ın yaşadığı büyük kayba ortak olduğunu 

belirtmiş ve nazırdan taziyelerini kabul etmelerini istemiştir.48 İmparator Fransuva Jozef'in ölümü 

nedeniyle Bulgar- Sobranya Meclisi de matem alameti olarak görüşmelere ara verilmesine karar 

vermiştir.49 Müttefik devletlerin dışında Papa XV. Benedictus da imparator Şarl'a bir telgraf 

göndererek taziye dileklerinde bulunmuştur.50 

5. SONUÇ 

Birinci Dünya Savaşı sürecinde, 21 Kasım 1916 tarihinde hayatını kaybeden Avusturya- Macaristan 

İmparatoru Fransuva Jozef'in ölümü kendi ülkesinin basının yanı sıra Türk basını da geniş yer 

bulmuştur. Zira çalışmaya kaynaklık eden ve Türk basının önemli isimleri olan; Servet-i Fünun 

Dergisi ile İkdam, Sabah, Tanin, Tercüman-ı Hakikat ve Tasvir-i Efkâr Gazeteleri'nden İmparator 

 
44  "İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- İki İmparator Beynninde" Sabah, 27 Kasım 1916, s.1.-2. 
45  " Alman Saray-ı Hükümdariyesinde Matem", İkdam, 26 Kasım 1916, s.1. 
46 " Almanya İmparatoru'nun Emirnamesi", Sabah , 27 Kasım 1916, s.2. 
47  "Fransuva Jozef'in Vefatından Sonra- Almanya" Tanin , 26 Kasım 1916, s.1. 
48  " Avusturya İmparatoru'nun Vefatı- Sofya", Tanin , 24 Kasım 1916, s.2. 
49 " Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında- Bulgar Meclis-i Mebusunda", Tasvir-i Efkâr, 24 Kasım 1916, s.1. 
50 " Avusturya'da- Papanın Taziyatı", Sabah, 1 Aralık 1916, s.2. 
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Fransuva Jozef'in ölümü ve sonrasında yaşananlara dair pek çok bilginin yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Öyle ki mezkûr dergi ve gazeteler; İmparator Fransuva Jozef'in ölüm haberini ilk sayfadan okurları 

ile paylaşmış ve imparatorun hayatı hakkında pek çok bilgiye yer vermişlerdir. Bununla birlikte 

yine söz konusu dergi ve gazetelerden; imparator Jozef'in ölmeden önceki sağlık durumuna, 

imparator için düzenlenen cenaze merasimine, müttefik devletlerin imparatorun ölümüne 

yaklaşımlarına ve imparatorun ölümünün dış basındaki yankılarına da ulaşmak mümkündür. Tüm 

bunların yanı sıra Türk basınından İmparator Fransuva jozefin ölümü dolayısıyla müttefik devlet 

adamlarının Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na gönderdiği taziye telgraflarına da ulaşmak 

mümkündür.  

KAYNAKÇA 

Resmi Yayınlar 

BOA, Fon Kodu: İ.DUİT, D. No: 1, G. No: 172, ( 29/ 1/1335), 25 Kasım 1916.  

MMZC, D:3, C:1,İ.S:2, 12 Teşrinisani 1332( 25 Kasım 1916). 

Süreli Yayınlar 

"İmparator- Kral Fransuva Jozef'in Vefatı", İkdam Gazetesi, 23 Kasım 1916, s.1. 

"Fransuva Jozef'in Vefat-ı Tafsilatı- Avusturya'da Teessürat", İkdam Gazetesi, 24 Kasım 1916,s.1. 

"Fransuva Jozef", İkdam Gazetesi, 27 Kasım 1916,s.1. 

"Alman Saray-ı Hükümdariyesinde Matem", İkdam Gazetesi, 26 Kasım 1916, s.1. 

"Müteveffanın Tercüme-i Hâli", Sabah, 23 Kasım 1916 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Şehrimizde Teessürat- Taziyatlar", Sabah Gazetesi, 24 Kasım 

1916,s.1. 

"İmparatorun Suret-i Vefatı", Sabah Gazetesi, 25 Kasım 1916,s.1 

" Fransuva Jozef'in Son Demleri" Sabah Gazetesi, 26 Kasım 1916, s.2. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Macar Gazeteleri Ne Diyor", Sabah Gazetesi, 26 Kasım 1916, 

s.2. 

" Fransuva Jozef'in Son Demleri", Sabah Gazetesi, 26 Kasım 1916,s.2. 

"İmparatorun Suret-i Vefatı", Sabah Gazetesi, 25 Kasım 1916,s.1 

"İmparatorun Son Sözleri", Sabah Gazetesi, 25 Kasım 1916,s.1. 

"Fransuva Jozef'in Vasiyetnamesi" Sabah Gazetesi, 26 Kasım 1916, s.2. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı", Hükümdar-ı Cedidin Beyannamesi, Sabah Gazetesi, 26 

Kasım 1916, s.1. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Cenaze Merasimi Programı,  Sabah Gazetesi, 27 Kasım 1916, 

s.2. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- İki İmparator Beynninde" Sabah Gazetesi, 27 Kasım 1916, 

s.1.-2. 

"Almanya İmparatoru'nun Emirnamesi", Sabah Gazetesi, 27 Kasım 1916, s.2. 

"Taziyat ve Teşekkür", Sabah Gazetesi, 28 Kasım 1916, s.2. 

" Avusturya'da- Papanın Taziyatı", Sabah Gazetesi, 1 Aralık 1916, s.2. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı- Cenaze Merasimi", Sabah Gazetesi, 3 Aralık 1916, s.1. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Cenaze Merasimi", Sabah Gazetesi, 3 Aralık 1916, s.1 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 (Vol 6 - Issue:30) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

486 

"İmparator Fransuva Jozef'in Cenaze Merasimi", Sabah Gazetesi, 3 Aralık 1916, s.2.  

"Avusturya'da- Fransuva Jozef'in Naaşını Ziyaret", Sabah Gazetesi, 4 Aralık 1916, s.2. 

"Teessür-ü Azim", Sabah Gazetesi, 23 Kasım 1916, s.1. 

"İmparator Fransuva Jozef'in Vefatı", Bulgaristan'ın Taziyatı, Sabah Gazetesi, 24 Kasım 1916, S.1. 

"İtalyan Matbuatının Lisanı" Sabah Gazetesi, 27 Kasım 1916, s.1. 

"Avusturya İmparatoru'nun Vefatı", Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 23 Kasım 1916,s.1. 

"Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında", Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 24 Kasım 1916,s.1. 

Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında-Etba Raporu", Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 24 Kasım 1916, 

s.1. 

"Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında- Bulgar Meclis-i Mebusunda", Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 

24 Kasım 1916, s.1. 

"Avusturya İmparatoru'nun Vefatı Etrafında- Viyana Ahalisinin Teessüratı", Tasvir-i Efkâr 

Gazetesi,24 Kasım 1916,s.1. 

"İmparatorun Son Dakikaları", Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, 22 Kasım 1916, s.1. 

"Fransuva Jozef Hazretlerinin Vefatı", Tercüman-ı Hakikât Gazetesi, 22 Kasım 1916, s.1. 

"Elim Bir Hadise" Tercüman-ı Hakikât Gazetesi, 23 Kasım 1916, s.1. 

"Zaya-ı Azim" Servet-i Fünun Dergisi, Cilt:52,Sayı:1327, 30 Kasım 1916,s.2. 

Tetkik Eserler  

Armaoğlu, F.(1997). 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914 ), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 

Gündoğdu, A. (2016). "Büyük Harbe Giden Yol ve Dünya Dengeleri", Editör: Ümit Özdağ, 100. 

Yılında Birinci Dünya Savaşı, Kripto Yayınları, Ankara. 

Karbi, B.(2019). "Milliyetçilik Çağında Çok Uluslu İmparatorlukların Sonuna Doğru- Avusturya ( -

Macaristan) İmparatorğu'nun Dış Politikasının Ana Hatları: 1848- 1914",  Yeditepe Üniversitesi 

Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C.3, S.6, Temmuz, ss.56-72. 

Kiste, J. V. D. (2005). Emperor Francis Joseph: Life, Death and the Fall of the Habsburg Empire, 

Sutton Publishing, United Kingdom. 

Roberts, J.M.(2015). Avrupa Tarihi,  Çev: Fethi Aytuna, İnklâp Kitabevi, İstanbul. 

Sander, O. (2013). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, İmge Kitabevi, Ankara. 

Uçarol, R. (1995). Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi, İstanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 (Vol 6 - Issue:30) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

487 

 

 

 

 

EKLER 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 (Vol 6 - Issue:30) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

488 

 

Ek 1: 23 Kasım 1916 Tarihli İkdam Gazetesi Örneği. 
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Ek 2: 23 Kasım 1916 Tarihli Sabah Gazetesi Örneği. 
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