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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Osmanlı’nın Buhran Yılları: Duraklama Dönemi
1.2. Osmanlı’da Gerileme Dönemi ve Islahat Girişimleri
1.3. Osmanlı Modernleşmesinde Dönüm Noktası: Sultan III. Selim ve
Nizam-ı Cedit Reformları
1.4. Sultan II. Mahmut Dönemi Reformları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

-Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında gerilemeye başlamasının sosyal ve
ekonomik sebepleri nelerdir?
-Osmanlı’da reform ihtiyacı hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır ve ıslahatlar hangi
alanlarda yoğunlaşmıştır?
-III. Selim dönemi Nizam-ı Cedit reform programı neden başarısız olmuştur?
-Sultan II. Mahmut’un kendisinden sonraki dönemlere de etki eden yönetim
anlayışı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın nasıl
Konu

Kazanım

elde edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı’nın Buhran

Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyıl sonlarından

Yılları: Duraklama

itibaren nasıl duraklama dönemine girdiğini Ders notları ve ilave
ve Avrupa güçleri karşısında zayıflamaya özgün kaynaklar

Dönemi

başladığını kavrayabilmek.

Osmanlı’da

Osmanlı Devleti’nin 1699 Karlofça antlaşma

Ders notu, özgün

ile girdiği gerileme döneminde yaşanan

ilave kaynaklar,

Gerileme Dönemi ve sosyal ve ekonomik sorunlar ile yapılan günümüz uluslararası
Islahat Girişimleri

reform çabalarını anlayabilmek.

gelişmeleriyle
karşılaştırma.

Osmanlı
Modernleşmesinde

Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli

Dönüm Noktası:

aşamalarından olan III. Selim dönemi

Sultan III. Selim ve
Nizam-ı Cedit

reformlarının niteliğini ve başarısız
olmasının nedenlerini kavrayabilmek.

Ders notu, özgün
ilave kaynaklar,
günümüz uluslararası
gelişmeleriyle
karşılaştırma.

Reformları
Türk modernleşmesinde önemli yere sahip

Ders notu, özgün

Sultan II. Mahmut

olan Sultan II. Mahmut devri yenileşme

ilave kaynaklar,

Dönemi Reformları

çabalarını ve bunların sonraki dönemlere günümüz uluslararası
etkilerini değerlendirebilmek.

gelişmeleriyle
karşılaştırma.
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Anahtar Kavramlar
-

Osmanlı’da duraklama dönemi

-

Osmanlı’da gerileme dönemi

-

Osmanlıda reform ve yenileşme çabaları

-

Avrupa ile ilişkiler

7

Giriş
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren üç asır içerisinde Asya, Avrupa ve Afrika
kıtalarında hâkimiyet kuran büyük bir dünya gücü haline geldi. Kuşkusuz Osmanlı’nın
beylikten büyük bir imparatorluğa geçişi, başarılı devlet ve toplum yönetimi ile mümkün
oldu. Osmanlı yönetim anlayışı Ortaçağ Avrupası’nın çok ötesinde özelliklere sahipti.
Sistemin sağlıklı işleyişi ve askeri başarılar toprak kazanımlarını sürekli hale getirdi. Bu
durum tarıma dayalı Osmanlı ekonomisinde dinamizmi ve istikrarı uzun süre canlı tuttu.
Güçlenen imparatorluk, önce Doğu’da sonra da Batı’da cazibe merkezi haline geldi. 15.
Yüzyıl ortalarına gelindiğinde Osmanlı artık Doğu/İslam medeniyetinin yegâne temsilcisi
durumundaydı. Bu haliyle dünyada Yeniçağ’a geçişin lokomotifi de Osmanlı oldu.
Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) saltanatında sosyal ve ekonomik
olarak zirveye ulaştı. Ancak bu devir sonrasında devlet gücünü kaybetmeye başladı. Özellikle
coğrafi keşifler etkisiyle dünya ekonomik sistemindeki köklü değişimler ve Avrupa’da sanayi
devrimi gibi asırlar sonrasına tesir eden teknolojik gelişmeler, güçler dengesini altüst etti.

Osmanlı’nın klasik devirdeki Avusturya, İspanya ve Portekiz gibi rakiplerinin yerini

İngiltere, Fransa ve Rusya gibi modern ordulara sahip, güçlü ve yayılmacı emeller taşıyan
ülkeler aldı.

17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı devlet adamları ve aydınları ortaya çıkan sorunların ve
Avrupa karşısındaki gerilemenin sebeplerini biliyorlardı. 19. yüzyıla adım atıldığında klasik
dönemdeki görkemli günlere geri dönüşün mümkün olmadığı anlaşıldı. Artık uygulanan reform
programlarında büyük oranda Batı örnek alınmaktaydı. Fakat Avrupa sanayi ve teknolojisi ile
rekabet edebilecek imkân bulunamadı; reformları uygulayacak nitelikli bir insan potansiyeli
oluşturulamadı. Bu durumda sosyal sorunlar daha da büyüdü. Osmanlı, rekabet edemediği
Avrupa tarafından adım adım parçalandı.
Bilhassa 19. yüzyıldaki ıslahat girişimleri ile zaman içerisinde bunlara karşı oluşan
muhalif tavırlar, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti dönemi reformlarına etki etmesi
bakımından da ayrıca önem taşımaktadır.
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1.1. Osmanlı’nın Buhran Yılları: Duraklama Dönemi
Osmanlı Devleti 1299’daki kuruluşundan itibaren sürekli olarak değişen ve gelişen bir
dinamizm içinde oldu. Bu dinamizm 15. yüzyılda kendine has ve özgün bir Türk-İslam

medeniyeti sentezini ortaya çıkardı. Özellikle 1453’te İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı’nın
Avrupa siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri olduğunda kuşku yoktur. Balkan ve Ortadoğu

coğrafyasındaki fetihler iki asır içinde Osmanlı’yı güç ve teşkilat bakımından tarihin kaydettiği
ender imparatorluklardan biri haline getirdi. Üç kıtada sağlam temeller üzerinde yükselmiş bir
imparatorluğun çöküşü ise hiç kolay olmadı. Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesi pek çok
iç-dış etkenin bir araya gelmesi ve sancılı bir sürecin sonunda gerçekleşti.
Genel olarak kabul edildiği üzere Osmanlı Devleti 17. Yüzyıl başlarında Duraklama
Devri’ne girmiş bulunuyordu. Bazı tarihçiler duraklamanın Sadrazam Sokullu Mehmet
Paşa’nın 1579’da ölümünden sonra başladığını ileri sürmektedirler. Yorumlar farklı olsa da 16.
Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devlet sisteminde ve sosyal yapısında ciddi aksaklıkların
yaşandığı görülmektedir. Bu husus dönemin devlet adamları ve âlimleri tarafından da çeşitli
vesilelerle dile getirilmiştir. Fakat genel kanaatin aksine iç ve dış sorunlara rağmen bu süreçte
toprak kazanımları sürmüştür. Bu nedenle 17. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık bir asır devam
eden bu dönemi buhran veya bunalım devri olarak değerlendirmek de mümkündür.
Kanuni Sultan Süleyman saltanatı ardından II. Selim (1566-1574) döneminde Osmanlı

Devleti Haçlı güçleri karşısında İnebahtı Deniz Savaşı’nı kaybetti (1571). Bu mağlubiyet

Sokullu Mehmet Paşa’nın gayretleri ile Akdeniz’in stratejik adası Kıbrıs’ın fethi
tamamlanarak unutturulmuştur. Devletin toprak kazanımları 1574’te Tunus’un, 1578’de
Fas’ta kazanılan el-Kasrü’l-Kebir zaferiyle sürmüş ve Osmanlı egemenliği Kuzey Afrika’nın
en batı ucuna ulaşmıştır. Bu arada 1578’de başlayan Osmanlı-Safevi (İran) savaşı 12 yıl sürmüş
ve Osmanlı’nın Doğu sınırı Hazar Denizi’ne kadar ulaşmıştır. Görüldüğü gibi 16. yüzyılın
sonlarında Osmanlı büyümeyi sürdürmektedir.
16. Yüzyıl sonlarında Osmanlı geleneksel Doğu-Batı siyaseti yanında Kuzeyden gelen
ciddi bir tehditle de uğraşmak zorunda kalmıştır. 1594’ten itibaren başlayan Kazak (Kossak)
saldırıları bir süre sonra bunları destekleyen Ruslar ile çekişmeye dönüşmüştür. Rusya ile

Karadeniz’de başlayan ve Balkanlar ile Kafkasya’da süren şiddetli mücadeleler son üç asır
boyunca Osmanlı’yı yıpratan en önemli etken olacaktır.

Osmanlı, Avrupa’daki en önemli rakiplerinden olan Avusturya ile 1593 yılından itibaren
sürdürdüğü savaşı 1606’da imzaladığı Zitvatorok Antlaşması ile sona erdirdi. Bu arada
Avrupa’da yeni dengeler oluşmaktaydı. 1618’de Protestan ve Katolik pek çok devlet arasında
9

başlayan Otuz Yıl Savaşları, 1648’de imzalanan Vestfalya (Westphalia) Antlaşması ile sona
erdi. Böylece Avrupa’da ileriki yıllarda Osmanlıyı olumsuz etkileyecek yeni dengeler ortay
çıktı.

Osmanlı, Batı’da Avusturya, Kuzeyde Rusya, Doğuda İran’la, Akdeniz’de Venedik

ve Cenevizlerle mücadele edip yıpranırken, bu durumun içerdeki yansımaları Celali
isyanları ile oldu. Bu isyanlar esasta devlet gücünün ve otoritesinin zayıflamasının bir

sonucuydu. İsyanların bütün Anadolu’ya yayılması üzerine Kuyucu Murat Paşa 1606-1609
yılları arasında isyanları bastırdı. Fakat paşanın 1611 yılında ölmesiyle huzursuzluklar
devam etti. Adından Yeniçerilerin itaatsizlikleri başladı. Hatta 1622 yılındaki bir Yeniçeri
isyanında Sultan II. Osman (1618-1622) tahttan indirilerek katledildi. Devletin içine

düştüğü kargaşa ortamında Sultan IV. Murat (1623-1639) otoriteyi sağlamak için şiddetli
tedbirler aldı. Fakat onun ölümünün ardından özellikle Kapıkulu Ocakları’ndaki
disiplinsizlik önlenemez hale geldi. Klasik dönemin en önemli dinamizm kaynağı olan
Osmanlı toprak sistemi bozulunca sosyal sorunlar daha da büyüdü. Bu ortamda dini taassup
ekseninde ortaya çıkan Kadızadeliler hareketi devleti tehdit eder duruma geldi. Bu olaylar
karşısında yeni padişah IV. Mehmet (1648-1688), 1656’da Köprülü Mehmet Paşa’yı
Sadrazam yapmış o da ilk iş olarak bu hareketi ortadan kaldırmıştır.
Osmanlı Devleti Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları’yla oluşan karmaşadan yararlanarak
Kıbrıs’tan sonra Doğu Akdeniz’in stratejik adası Girit’e sefer başlatmıştır (1645). Çetin
mücadelelerden sonra ada ancak 1669’da ele geçirilebilmiştir. Bu süreçte Osmanlı ordusu
1662’de Erdel (Romanya)’e girmiş; 1663’te Uyvar (Slovakya)’ın fethiyle de Avrupa’daki en
geniş sınırlara ulaşmıştır. Fakat özellikle uzun süren Girit seferi esnasında Osmanlı ordu ve
donanmasının Avrupa teknolojisinin gerisinde kaldığı anlaşılmıştır.
17. Yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’daki bazı gelişmeler Osmanlıların dikkatini
tekrar buraya yöneltmiştir. 1672’de Sadrazam olan Kara Mustafa Paşa, Viyana’yı ele
geçirerek büyük bir hayali gerçekleştirmek; prestij kazanmak ve Batı’yı da bir tehdit
olmaktan çıkartmak istiyordu. Bu amaçlar doğrultusunda Osmanlı ordusu 1683 baharında
Avusturya seferine çıktı. Ancak Osmanlı ordusu II. Viyana Kuşatması’nda başarısız oldu
ve çok ağır bir mağlubiyet aldı.
Viyana hezimeti Avrupa devletlerine moral oldu ve Osmanlı için 16 yıl sürecek bir

yenilgiler dizisi başladı. Nitekim Avusturya, Lehistan ve Venedik aralarında Kutsal İttifak’ı
kurdular. Savaş 1699’a kadar sürdü. Zaten bir süredir ciddi sosyal ve ekonomik sorunlarla
karşı karşıya olan Osmanlı, bu savaşlarda da istenilen başarıyı gösteremedi. 1697’deki
Zenta bozgunundan sonra 1699’da imzalanan Karlofça (Karlowitz) Antlaşması Osmanlı
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için bir dönüm noktası oldu. Antlaşmayla Balkanlar’da ve Ukrayna’da ciddi toprak
kayıpları yaşandı; Macaristan elden çıktı. Ayrıca galip devletlere ciddi ticari tavizler
verildi. Bu içeriği ile Karlofça, klasik Osmanlı muhteşem çağının sona erdiğini simgeler.
Osmanlı Devleti’nin buhran yıllarında idareci ve aydınlar için sorunların çözümünde eski
muhteşem günlere dönüş önemli bir motivasyon unsuruydu. Ancak Avrupa karşısında özellikle
askeri alandaki başarısızlıklar bu kanaatin yavaş yavaş değişmesine sebep oldu. Artık
reformların yürütülmesinde Batı’dan yardım alınması görüşü hâkim olmaya başladı.

Harita-1: Duraklama Döneminde Osmanlı Devleti (Unat (1989), s. 32)

1.2. Osmanlı’da Gerileme Dönemi ve Islahat Girişimleri
Osmanlı’da Gerileme Devri 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlatılır; Sultan III.

Selim’in tahta çıktığı ve Avrupa’da Fransız İhtilali’nin başladığı 1789’a kadar sürdürülür.
Aslında 18. yüzyıla girildiğinde Osmanlı’da sorunlar netleşmiş ve Avrupa’nın üstünlüğü de
kabul edilmiş olduğundan reform fikri ağırlık kazanmıştı. Ancak reformlar için zamana ve
mutlak bir barış dönemine ihtiyaç duyulmaktaydı.
18. yüzyıl başlarında devletin içyapısında bazı düzenlemelerin gündeme gelmesiyle
Lale Devri (1718- 1730) olarak adlandırılan döneme girilmiştir. Devrin Padişahı Sultan III.
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Ahmet (1703- 1730)’in desteği ile devlet görevlileri 1718 tarihli Pasarofça Antlaşması ile
barışı sağladılar ve sonrasında Batının üstünlüğünün nedenlerinin araştırılması gereği üzerinde

durdular. Bu amaçla Sadrazam Damat İbrahim Paşa Avrupa’ya gönderilen elçilerin sayısını
artırmıştır. Bu elçiler diplomatik ilişkileri sürdürmenin yanı sıra Avrupa’nın kültür, sanat,

sanayi, tarım ve askeri yapısı hakkında incelemeler yaparak raporlar sunmaya başladılar. 17201721 yılları arasında Paris’te elçi olarak bulunan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin raporu
bunlar içinde en dikkat çekenidir.
Lale Devri’nin önemli atılımlarından biri kuşkusuz ilk Türk matbaasının kurulmuş

olmasıdır (1727). Aslında Osmanlı’da ilk matbaa İstanbul'da İspanya’dan göç eden Museviler
tarafından 1493 yılında açılmıştı. Yine Ermeniler 1567, Rumlar ise 1627 yıllarında kendi
matbaalarını kurmuşlardı. Bu dönemde Doğu dillerinden çeviriler yapılmış, sivil mimari
gelişme göstermiş, sosyal hayat renklenmiştir. Fakat yapılan yenilikler yaşanan büyük sorunlar
karşısında etkili olamamıştır. Reform hareketi sağlam bir zeminde ilerleyemeyince sosyal ve
ekonomik nedenlerle 1730’da patlak veren Patrona Halil Ayaklanması bu restorasyon
dönemini sona erdirmiştir.
Lale Devri’nde ortaya çıkan sosyal tepkiler ve yeni oluşan dinamikler sonraki dönem
ıslahatlarını etkilemiş ve ıslahatların askeri alanda yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Nitekim
yeni

padişah

Sultan

I.

Mahmut

(1730-1754)

kaos

dönemi

ardından

ordunun

modernizasyonuna ağırlık vererek Avrupa’dan uzmanlar getirtmiştir. Bu uzmanlardan en
bilineni Fransız soylularından olan ve daha sonra Müslüman olarak Ahmet ismini alan
Humbaracı Ahmet Paşa (Claude- Aleksandre Comte de Bonnevale)’dir. 1731’de İstanbul’a
çağırılan Ahmet Paşa Humbaracı Ocağı’nın ıslahıyla görevlendirilmiştir. Humbaracı Ahmet
Paşa, döneminin çok önemli bir yeniliğine daha öncülük ederek 1736’da topçu askerlerinin
eğitimi için teknik bir kurum olan Hendesehane’nin açılmasını sağlamıştır.
Kuşkusuz

Osmanlı

reformlarının

sürdürebilirliği

ekonomik

gelişmelerde

de

bağlantılıydı. Ekonomi üzerinde en yıkıcı etkiyi ticari kapitülasyonlar (ahidnameler)
yapmaktaydı. Devletin güçlü olduğu devirlerde ticari hayata canlılık kazandırmak, özellikle
diplomasi alanında siyasi kazançlar sağlamak amacıyla Avrupa devletlerine tanınan bu
imtiyazlar, zaman içinde Osmanlı’nın yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler haline
dönüştü; sonra da iç işlerine müdahalede bir araç halini aldı. Başlangıçta padişahların
saltanatları süresiyle kısıtlı olan kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren daimi hale getirildi.
Batılı tarzda ıslahatlara önem veren Padişahlar içerisinde öncü isimlerden biri Sultan
III. Mustafa (1757-1774)’dır. Bu dönemde Sadrazam Mehmet Ragıp Paşa ile birlikte
yürütülen dengeli ve tutarlı politikalar hazine gelirlerini artırmış; ticaret gelişmiş; vakıflara,
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tımar ve iltizamlara sıkı denetim getirilmiş; saray masrafları kısılmış ve askeri alanda oldukça
etkili yenilikler yapılmıştır. Ancak Ragıp Paşa’nın 1763’te ölümünden sonra barış ortamı 1768
Osmanlı-Rus savaşıyla sona ermiştir. Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine başlayan savaş
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla son bulmuştur.
Sultan III. Mustafa’nın ıslahat anlayışı yerine tahta oturan Sultan I. Abdülhamit (17741789) döneminde de sürdürmüştür. I. Abdülhamit, Rusya ile savaşta başarısız olunduğundan
Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzalamak durumunda kalmıştı. Osmanlı’nın Karlofça’dan

sonra imzaladığı en ağır şartları taşıyan ve olumsuz etkileri uzun yıllar devam edecek olan
Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre Aksu (Buğ) nehri iki devletin yeni sınırı oluyordu.
Asırlardır Osmanlı toprakları olan Kırım, Kuban ve Bucak siyasî bakımdan imparatorluk
bünyesinden ayrılma süreci başlamış oluyordu. Bu yerlerin Osmanlı ile irtibatı yalnızca dinî
konularda hilafet makamına bağlılıkla sınırlandırılmıştı.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nda bir başka önemli husus Ruslara verilen ticari
ayrıcalıkların yanlış yorumlanmasıdır. Rusya, Osmanlı topraklarında konsolos açma hakkı

veren bazı maddeleri, Ortodoks vatandaşların koruyuculuğunun kendisine tanındığı şeklinde
yorumlamıştır. Rusya sonraki yıllarda bu maddelere dayanarak Osmanlı iç işlerine müdahale

hakkını kendisinde görmüştür. Antlaşma ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Rus ticaret
gemilerinin serbestçe geçişine de izin veriliyordu. Böylece Boğazların statüsü tartışmaya
açılmış ve Karadeniz’deki mutlak Osmanlı egemenliği ağır bir yara almıştır. Nitekim Ruslar
kazandıkları bu zaferle Karadeniz’e yerleşmiş ve kısa süre sonra Osmanlı toprağı Kırım’ı
tamamen eline geçirmiştir (1783). Kırım’dan Müslümanlarının birçoğu vatanlarını terk ederek
Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Böylece imparatorluk, acı örneklerini ilerideki tarihlerde
sıklıkla yaşayacağı, ilk büyük göç dalgasını yaşamıştır.
Sorunlara rağmen Sultan I. Abdülhamit reformların takipçisi olmuştur. Ordunun ıslahı
için Avrupalı uzmanların istihdamına devam edilmiştir. Bu devrin öne çıkan siması ise aslen
Macar olan Fransa doğumlu Baron François de Tott’dur. Tott, 1771-1776 yılları arasında
orduyu ve savunma bölgelerini güçlendiren tedbirler aldırmıştır. Teknik eğitim için daha sonra
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (deniz mühendishanesi) adını alan Hendesehane,
kapsamlı bir askerî okula dönüştürülmüştür.
Osmanlı kamuoyu, ahalisi tamamen Müslümanlardan oluşan ve bir oldu-bitti ile
Rusların eline geçen Kırım’ın kaybını sineye çekememiştir. Kırım’ın geri alınması için fırsat
aranmış ve nihayet 1787’de Rusya’ya savaş ilan edilmiştir. Ardından Avusturya da Rusya’nın
yanında savaşa katılmıştır. Bu savaşta beklenen başarı sağlanamadığı gibi çok önemli toprak
kayıpları önlenememiştir. Ocak 1789’da Rusların Özi Kalesi’ni ele geçirip buradaki 25 bine
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yakın savunmasız Müslümanı kılıçtan geçirdiği haberi İstanbul’a ulaşınca I. Abdülhamit bu
sarsıcı gelişme ardından hastalanmış ve fazla yaşayamayarak 7 Mayıs 1789’da vefat etmiştir.

Görüldüğü gibi 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı idarecileri ve aydınları şanlı mazileri ile

kendilerinden üstün Avrupa gerçeği arasında sıkışmış durumdaydı. Bir yandan, mükemmel
olarak kabul ettikleri altın çağ Fatih-Yavuz-Kanuni dönemleri sisteminden kopamıyor ve
ıslahatlarla özlemini duydukları maziyi canlandırmak istiyor, öbür yandan üstünlüğünü
ispat etmiş Avrupa olgusunu kabullenmek durumunda kalıyorlardı. Bu ikilem devleti kalıcı
reformalar yapmaktan alıkoyan önemli etkenlerden biriydi. Ancak dünyada çok büyük
değişimlerin yaşanacağı 19. Yüzyıla girme aşamasında hem Avrupa’da 1789 Fransız

İhtilali gibi sarsıcı gelişmeler, hem de Osmanlı’nın içinden çıkılmaz hale gelmeye başlayan
sorunları, bu ikilemden çıkma yolundaki adımları zorunlu hale getirecektir.

Harita-2: Gerileme Döneminde Osmanlı Devleti (Unat (1989), s. 36)

1.3. Osmanlı Modernleşmesinde Dönüm Noktası: Sultan III. Selim ve
Nizam-ı Cedit Reformları

18. Yüzyılın sonlarında Avrupa 1789 Fransız İhtilali fikirleriyle sarsılırken, Osmanlı’da

tarihin en kapsamlı reform programlarından biri olan Nizam-ı Cedit’in hazırlıkları
yapılmaktaydı.
Yaşanan toprak kayıplarına rağmen 18. Yüzyılın sonunda Osmanlı’nın sınırları Asya’da

Yemen-Arabistan Yarımadası, Hint Okyanusu, Basra Körfezi, İran’dan geçip Kafkasya’da
Anapa’ya kadar; Avrupa’da Dinyester Nehri’nin batı kıyılarından Romanya, Bulgaristan,
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Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk’u içine alacak şekilde devam ederek Avusturya’ya
dayanıyordu. Afrika’da hemen hemen bütün Kuzey Afrika denetim altında tutuluyordu. Üç
kıtada toprakları bulunan Osmanlı’nın bu sınırları 4 milyon kilometrekareyi aşmaktaydı ve
üzerinde yaklaşık 25 milyon insan yaşıyordu.

Resim-1: Sultan III. Selim (ÖRENÇ, (2012), s. 46)

Kendisine büyük umutlar bağlanan reform döneminin Padişahı Sultan III. Selim (17891807), devlet idaresini teslim aldığında Avusturya ve Rusya ile savaş devam ediyordu. Rusya,
Eflak-Boğdan’ı işgal etmiş, Avusturya ordusu Belgrad’ı ele geçirmişti (8 Ekim 1789). Hiçbir
tarafın istediği gibi gitmeyen savaş Avusturya ile 1791’de yapılan Ziştovi ve ertesi yıl da Rusya
ile imzalan Yaş Antlaşması ile son bulmuştur.
Sultan Selim yapacağı reformlarında Fransa’yı örnek almaktaydı. Tahta geçtiğinde 1789

Fransız İhtilali Avrupa’da yeni bir dönemi başlatmıştı. Osmanlı, ihtilalden doğrudan
etkilenmedi fakat uzun vadede ihtilal fikirleri Osmanlı topraklarında milliyetçilik hareketlerinin
hızlanmasına neden olacaktır.
III. Selim, Ziştovi Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra yenileşme hareketine
hız vermiştir. 1791 sonbaharında asker ve bürokrat çeşitli kesimlerden seçilen 22 kişiye
reformlara dair layihalar (raporlar) hazırlama emri verilmiştir. Hazırlanan bu raporlarda ortak
nokta askeri alanda reformlara öncelik verilmesi olmuştur. Sultan bu görüşler çerçevesinde
Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) adı verilen ıslahat programını yürürlüğe koymuştur.
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Nizam-ı Cedit hareketiyle öncelikle Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı, ulemanın nüfuzunun
kırılması, Avrupa’nın ilim, sanat, askerlik, ziraat ve ticaret hayatında yaptıkları yeniliklerin
Osmanlı’da da uygulanması amaçlanmıştı. Bu dönemde merkezi otoritenin güçlendirilmesi,
devletin sarsılan iktidarının sağlamlaştırılması ve devlet sisteminin sağlıklı işleyişini temin için
kanunnameler hazırlanmış; yeni bir düzen kurulmaya çalışılmıştır.

Avrupa tarzındaki yeni Osmanlı askeri birlikleri 24 Şubat 1793’te

kurulmuştur. Bu ordunun modern usullerde talim yapması sağlanmıştır.
Ordu ve donanma için Avrupa’dan uzmanlar getirilmiştir. 1773’de
temelleri atılan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun geliştirilmiştir. Bu
okulda hem denizcilik hem de gemi yapımı eğitimi verilmeye
başlanmıştır.

Ayrıca

1795’de

kara

mühendishanesi

olarak

Mühendishane-i Berri-i Hümayun açılmıştır. Bu okullar için gerekli
kitapların tercüme ve basımı için kara mühendishanesi bünyesinde bir
matbaa ve kütüphane oluşturulmuştur.
Ordu ve donanmada başlatılan yenilikler ile diğer

Resim 2: Nizam-ı Cedit askeri
(ÖRENÇ (2012), s.50)

reformların uygulanması için büyük malî kaynaklara ihtiyaç duyuluyordu. Reformun ekonomik

ayağını güçlendirmek için İrad-ı Cedit Hazinesi adıyla yeni ve bağımsız bir fon oluşturuldu.
Bu hazineye yeni vergiler dâhil bazı kaynaklar gelir olarak ayrılmıştır.
Dar bir kadro eliyle yürütülen III. Selim’in reform programı kapsamında Anadolu ve
Rumeli’de eyaletler yeniden düzenlendi; buralara güvenilir ve tecrübeli yöneticiler atandı.
Adaleti temsil eden kadıların görevlerini tam olarak yerine getirmeleri, halktan fazla para talep
etmemeleri ve haksızlıkları önlemeleri sağlandı. Uzun süredir bozulmuş olan tımar ve zeamet
sistemi yeni kanunlarla düzenlenerek tekrar ekonomiye kazandırıldı. Giyim kuşamda pahalı
kumaşlar yerine yerli kumaşlar özendirildi ve ticaret teşvik edildi.

III. Selim dönemine kadar Avrupa devletleri ile ilişkiler, bu devletlerin İstanbul’daki

elçileri aracılığıyla sürdürülmekteydi. Bu uygulamaya son verildi. Devletin yabancı devletlerin
merkezlerinde temsil edilmesi, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkiler hakkında doğrudan ve daha
güvenilir bilgi sahibi olması için bu ülkelerde daimi elçiliklerin açılması kararlaştırıldı. Bu
amaçla Londra (1793), Paris (1797), Viyana (1797) ve Berlin’e (1797) birer daimi elçi
gönderildi. Bu elçilikler zaman içinde Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan penceresi oldular.

Osmanlı’da reformlar sürerken Fransa, İngiltere ile rekabetin sonucu olarak Osmanlı

toprağı Mısır’ı 1798’de işgal etti. Bu durumda Fransa ile ilişkiler uzun süre koptu ve reformlar

aksadı. Osmanlı Mısır’ın kurtarılması İngiltere ve Rusya ile ittifaklar kurdu. Osmanlı-Rus
ittifakı, bu zamana kadar yalnızca savaş meydanlarında karşılaşan iki devletin tarihinde bir ilk
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olma özelliği taşımaktadır. Bu ittifak sayesinde Rus savaş filosu ilk defa olarak Boğazlardan
geçerek Akdeniz’e açılabilmiştir. Osmanlı ve müttefikleri kısa sürede başarılı olmuşlar ve
1801’de Fransa’yı mağlup ederek Mısır’dan çıkarmışlardır.
Bu arada Nizam-ı Cedit reform hareketi, bütün iyi niyetli gayretlere rağmen istenilen
sonuca ulaşamamıştır. Bu başarısızlıkta reformları yürüten kadroların yetersizliği çok önemli
bir etken olmuştur. Süreç içinde Anadolu’da olduğu gibi Rumeli’de de güçlü ve başına buyruk
ayan ve mütegallibe denilen yeni bir zümrenin türemesi önlenememiştir. Bütün bu
olumsuzluklara Arabistan’da patlak verip bir anda bölgeyi kan gölüne çevirerek Kâbe’yi tehdit
eder hale ulaşan Vehhabi isyanları da eklenmiştir. Yeni sistemin karşıtları Kabakçı Mustafa
önderliğinde Mayıs 1807’de isyan ederek önce reform programını, sonra da III. Selim’i ortadan
kaldırdılar.
Nizam-ı Cedit süreci kuşkusuz Türk modernleşme tarihinin önemli safhalarından
biridir. Başarısızlığa rağmen III. Selim’in başlattığı reform iradesi kendisinden sonra devam
edecektir. Nizamı Cedit programının başarısını sınırlayan etkenlerin başında fonksiyonlarını
yitirmiş eski kurumların ortadan kaldırmasına cesaret edilememesidir. Böylelikle aynı alanda
faaliyet gösteren eski ve yeni kurumlar kaçınılmaz bir rekabet içine girmiştir. Başarıyı
sınırlayan ikinci husus reformları üstlenecek nitelikli kadroların yetiştirilememesi ve halk
desteğinin olmamasıdır. Endüstrinin gelişmediği, ticaretin büyük ölçüde yabancıların elinde
olduğu Osmanlı’da ihtilal Fransa’sında ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde olduğu gibi
yenilikleri tetikleyecek sosyal ve ekonomik unsurlar, mesela burjuva sınıfı gelişememiştir.
Bütün bunlara rağmen III. Selim’in değişim politikaları ve bilhassa diplomasi
alanındaki reformları, birçok yeni anlayışın imparatorluğa girişine zemin oluşturmuştur. Bu
anlayış kendisinden sonra atılan önemli reform adımlarına öncülük etmiştir.
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1.4. Sultan II. Mahmut Dönemi Reformları
Osmanlı’da ilk önemli Batılılaşma programı olan
Nizam-ı Cedit’in büyük bir yıkımla son bulması devlet
idaresinde bir ara döneme yol açtı. Devlet otoritesinin tamamen
kaybolduğu bu dönemin aktörleri ise yenilik karşıtlarıydı.
Osmanlı başkentindeki büyük kaos reform taraftarlarının
Sultan II. Mahmut (1808-1839)’u tahta geçirmeleriyle son
buldu.
Sultan

Mahmut

ilk

olarak

merkezi

otoritenin

sağlanmasına çalıştı. Sadrazamlığa getirdiği Nizam-ı Cedit
destekçisi ayanlardan Rusçuklu Alemdar Mustafa Paşa’nın
girişimi ile merkezî iktidarı zayıflatan ayanları kontrol altına

Resim- 3: Sultan II. Mahmut
(ÖRENÇ, (2012), s. 70)

alınmaya çalıştı. Bu maksatla ayanlar İstanbul’a davet edildi.

Varılan mutabakat neticesinde 7 Ekim 1808’de ayanlar ile Saray arasında Senet-i İttifak belgesi
oluşturuldu. Bu senetle ayanlar Padişaha sadakatlerini ilan ederken devlet de bunları koruma
sözü vermekteydi.
Sultan Mahmut bir taraftan da askeri yenilikleri sürdürmek istiyordu. Bu amaçla 14
Ekim 1808’de Sekban-ı Cedit Ocağı’nı kurarak modern talim zorunluluğu getirdi. Ancak
Yeniçeriler tekrar ayaklanıp Sadrazamı öldürdüler, Sekbân-ı Cedit askerini dağıttılar,
subayların bir kısmını katlettiler ve modern askeri eğitim yapılan Levent ve Selimiye kışlaları
ile Üsküdar Matbaası’nı yaktılar.
Devlet idarecileri Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan köklü reformların yapılamayacağını
anlamıştı. 15 Haziran 1826’daki son Yeniçeri isyanı bu fırsatı verdi. Sultan Mahmut, halkın da
desteği ile iki gün içerisinde Yeniçerileri tamamen dağıttı. Ocağın 17 Haziran 1826’da
kaldırılması Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye (hayırlı olay) olarak adlandırılmıştır.
Yeniçeriler tarih sahnesinden çekilince kısa sürede Avrupa usullerine göre Asakir-i Mansurei Muhammediye adı verilen düzenli bir ordu kurulmuştur.
Sultan Mahmut tahta geçtiğinde devam eden Rusya ile savaş hali 28 Mayıs 1812 tarihli

Bükreş Antlaşması’yla son buldu. İki ülke arasında Prut Nehri-Tuna Nehri ağzı çizgisi sınır
kabul edildi. Böylece Osmanlı Balkanlar’da Rusya karşısında biraz daha geriledi.

Osmanlı iç sorunlarıyla meşgulken Avrupa’da önemli değişimler yaşanıyordu. 1789

Fransız ihtilaline karşı müttefik olan İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya Fransa’dan alınacak
topraklar ve yeni Avrupa düzeni için Viyana’da bir kongre toplama kararı almışlardı. Osmanlı,
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Avrupa’nın İngiltere eksenli yeniden dizayn edildiği 1815 Viyana Kongresi’ne davet edildiği
halde katılmadı. Babıali, özellikle Rusya etkisinden çekinmekte ve 1804 yılından itibaren
isyanların sürdüğü Sırp meselesinde olduğu gibi toprak bütünlüğü endişesi taşımaktaydı.

Kongre sonunda İngiltere’nin görüşlerine uygun siyasi kararlar alındı. Avrupa güç dengesi
İngiltere’nin beklentilerine göre oluşturuldu.

Sultan II. Mahmut saltanatının en kritik dönemi 1821 Yunan İsyanı ve sonrasında

yaşadı. Osmanlı vatandaşı Rum isyancılar kısa süre sonra bütün Avrupa’dan hatta Amerika’dan
destek görmeye başladılar. Osmanlı ordusu Mora ve Ege Adalarına yayılan isyanı bastırmakta
başarısız oldu. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan askeri yardım istendi. Eğitimli Mısır’ın
Cihadiye askeri 1824’te Mora’ya nakledilince isyan bastırılma aşamasına geldi. Bu arada
İngiltere, Fransa ve Rusya Yunan isyancıları himaye hususunda rekabete başladılar ve Osmanlı
iç işlerine müdahale ettiler. Nitekim üç devlet Osmanlı Donanması’nı Navarin Limanı’nda
yaktı (20 Kasım 1827). Bu felaketten kısa süre önce Osmanlı 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırmıştı. Navarin’de donanma yok olunca imparatorluk bir anda ordusuz ve donanmasız
kalmış oldu.
Osmanlı’nın bu durumundan yararlanan Fransa, müttefikler adına Mora’ya asker
çıkardı. Ardından 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Rus orduları Edirne’ye kadar gelince
barış yapıldı. 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması’yla Osmanlı, özerk Yunanistan’ın
kurulmasını kabul etti. Avrupalıların baskıları sürünce çok geçmeden 1830’da Yunanistan’ın
tam bağımsızlığı kabul edilmek zorunda kalındı.
Bu arada Fransa bir bahane ile 1830’da Cezayir’i işgal etti. Yunanistan ve Cezayir
kayıplarının sarsıntısını daha atlatamayan Osmanlı asıl büyük darbeyi Mısır Valisi Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile gördü (1831). Mısır isyanı yaklaşık on yıl sürdü. Devlet bu
süreçte çok ağır kayıplar yaşadığı gibi bu gaileden kurtulmak için Avrupalılarla yapılan
ittifaklar nedeniyle yıllar sonrasını etkileyecek siyasi ve ekonomik tavizler verilmek zorunda
kalındı.
Osmanlı Ordusu Konya’da bizzat Sadrazamın kumandasında iken Mısır birliklerine

yenilince Mısır Valisi’ne İstanbul yolu açılmış oldu. Mısır askeri Bursa’ya kadar ilerledi (Şubat

1833). Böylece İstanbul ve Osmanlı hanedanı büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Bu
durumda II. Mahmut, kadim düşman Rusya’nın yardım teklifini kabul etmek zorunda bıraktı.
Varılan mutabakat gereği bir Rus filosu Boğaza girerek Beykoz’a asker çıkarttı (5 Nisan 1833).
Ardından Rusya ile 8 Temmuz’da Hünkâr İskelesi Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile
Boğazların statüde yeniden ele alındı ve Rusya lehine tavizler verildi. Antlaşma ardından Mısır
meselesi bir anda genel bir Avrupa sorunu haline geldi. Bu arada Mehmet Ali Paşa ile
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Kütahya’da geçici bir uzlaşmaya varıldı ise de sorunlar devam etti. II. Mahmut Mısır

meselesini kesin olarak bitirebilmek için İngiltere’nin desteğine yöneldi. Bu süreçte Osmanlı
dış politikası Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından yönlendiriliyordu. Paşanın

telkinleriyle İngiltere’ye kapitülasyonların üstünde ticari ayrıcalıklar sağlayan Balta Limanı
Antlaşması imzalandı (16 Eylül 1838).
1839 Haziranı’nda Mısır Valisi ve II. Mahmut arasında devam eden mütareke hali
silahlı bir çatışmaya ve son bir hesaplaşmaya dönüştü. Ancak Osmanlı Ordusu Nizip’te mağlup
oldu ve Mısır kuvvetlerinin önünde yine hiçbir engel kalmadı (24 Haziran 1839). II. Mahmut
bu son yenilginin haberini alamadan vefat etti.
Görüldüğü gibi Sultan II. Mahmut, saltanatının önemli kısmında içeride ve dışarda çok
ciddi sorunlarla boğuşmuştur. Buna rağmen reformlar sürdürülmüştür. Bu dönem reformlarının
önceki dönemlerden en önemli farkı geleneksel kurumlardan kopma ve yenilerinin
oluşturulması iradesinin gösterilmesidir. Ancak özellikle Avrupa ölçüsünde düzenlenmiş
eğitimli bir ordu kurulması, her şeyden önce büyük bir ekonomik yük demekti. Bu nedenle o
ana kadar vilayetlerin ihtiyaçları için geniş ölçüde mahallinde kullanılan vergi gelirleri,
reformların ağır giderlerini karşılamak üzere merkeze aktarıldı. Bunu vergi gelirlerinin
arttırılması için alınan tedbirler takip etti. Bunlardan en önemlisi 1826’da Evkaf Nezareti’nin
kurulmasıdır. Kısa zaman içinde vakıflardan elde edilen gelirler bu nezaret kanalıyla genel
reformlara, özellikle askerî harcamalara yönlendirildi. Fakat bu durum Osmanlı sosyal
yapısının en önemli unsurlarından olan vakıf kurumunun eski etkinliğini yitirmesine neden
oldu.
Sultan Mahmut döneminde merkezi idare ve hükümet teşkilatında oldukça önemli
düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle Avrupa’da olduğu gibi daha verimli işleyen bir hükümet
sistemi ile kendine has bürokrasisinin oluşumuna önem verilmiştir. Divan-ı Hümayun yerini
alan Babıâli, nezaretlerin (bakanlıkların) kurulmasıyla daha da güç kazanmıştır. İlk defa olarak
Sadrazam yerine Başvekil sıfatı kullanılmıştır.
II. Mahmut askeri ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim alanında da pek çok yenilik

yapmıştır. İstanbul ile sınırlı olmak kaydıyla bu dönemde ilköğretim zorunlu hale getirilmiş;
1826’da ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. 1827 yılında açılan Tıp Mektebi ile ordu
için hekim ve cerrah yetiştirilmesi sağlanmıştır. İlk ve orta seviyede devlet memuru yetiştirmek

amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adli ve Mekteb-i Ulum-ı Edebi açılmıştır. 1831’de Muzika-i
Hümayun ve 1834’te Mekteb-i Ulum-ı Harbiye adıyla Fransız modelinde iki yeni okul
eğitime başlamıştır.
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II. Mahmut’un yenilikleri sosyal ve kültürel alanda da kendisini göstermiştir. İlk Türkçe
Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vekayi 1 Kasım 1831’de haftalık olarak yayın hayatına

başlamıştır. İlk nüfus sayımı, ilk karantina teşkilatı, askeri itfaiye ve posta sisteminin kurulması
gibi yenilikler de bu dönemde gerçekleşmiştir. 1815’te idari merkez Topkapı’dan
Dolmabahçe’ye taşınınca eski saray protokollerinin çoğu değiştirilmiştir. 1828’te asker için
getirilen fes giyme kuralı, 3 Mart 1829’da çıkarılan kıyafet nizamnamesiyle ile ulema dışındaki
bütün memurlar için zorunlu yapılmıştır. Bu nedenle 1830’da Tunus’tan getirtilen ustalara
Eyüp’te Feshane kurdurulmuştur. İlk buharlı gemiler bu dönemde envantere katılmıştır.

Sultan II. Mahmut’un ölümüyle ile Nizam-ı Cedit süreci kesin olarak bitmiş oldu.
Bundan sonraki süreç, bir taraftan 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanlarıyla Batılı tarzda
yenileşme hareketlerinin sürdüğü, diğer taraftan da buna muhalif çevrelerin güçlendiği,
Avrupa’nın Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesinin ise adeta kurumsallaştığı ve nihayetinde
devletin zayıflamasının büyük toprak kayıplarıyla hızlandığı bir dönem olarak öne çıkacaktır.
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Uygulamalar

Uygulama:
Yusuf AKÇURA’nın Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. Asırlarda),
TTK Yay., Ankara 1988 ve Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma (Yay. Haz.

A. Kuyaş), Yapı Kredi Yay., İstanbul 2010 adlı eserleri okuyunuz.
Kazanım:

1. Osmanlı Devleti’nin gerileme ve duraklama dönemine girişinin sebepleri,
2. Osmanlı’nın gerileme sürecinde Avrupa’nın durumu,
3. Osmanlı’da reform ihtiyacının ortaya çıkışı kavranacak.
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Uygulama Soruları
-Nizam-ı Cedit reformlarının başarısızlık sebeplerini değerlendiriniz
-Küçük Kaynarca Antlaşması’nın önemi değerlendiriniz.
-1815 Viyana Kongresi’nin Avrupa için önemini belirtiniz.
-II. Mahmut dönemi askeri reformlarını değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik özeti?
Bu bölümde kuruluşundan itibaren üç asır içerisinde üç kıtada hâkimiyet kuran ve büyük
bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı Devleti’nin buhran dönemine girişinin sebepleri üzerinde
durulmuştur. 18. Yüzyılın sonuna kadar devam eden süreçteki siyasi ve sosyal olaylar ana
hatlarıyla ele alınmıştır. Osmanlı’nın Avrupa karşısında gerilemesine etki eden unsurlara ayrıca
değinilmiştir. Buhran dönemindeki ıslahat teşebbüsleri ve başarısız olunmasının sebepleri
irdelenmiştir. Osmanlı’nın dağılma döneminin başladığı 19. Yüzyıl gelişmeleri daha ziyade
Avrupa tarzı reform çabaları ekseninde ele alınmıştır. Avrupa’da 1789 Fransız ihtilali ile
toplumsal ve siyasi yapılar değişime uğrarken aynı dönemde Osmanlı’da Nizam-ı Cedit reform
programı yürürlük kazanmıştır. Dönemin padişahı III. Selim ile dar bir kadro tarafından
yürütülen yenileşme projesi, köklü ve kalıcı reformlara cesaret edilemediği için hüsranla son
bulmuştur.

Nizam-ı Cedit döneminde ortaya çıkan değişim iradesi kısa süre sonra II.

Mahmut’un saltanatında tekrar gündeme gelmiştir. Bu dönemde reformların önündeki en büyük
engel olarak görülen Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılması ardından devlet sisteminde çok
önemli değişimlere gidilmiştir. Gerek III. Selim dönemi yenilikleri ve gerekse II. Mahmut devri
reformları sonraki dönemleri etkilemeleri bakımından değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama devrini ifade
etmekte kullanılabilir?
a) Atılım dönemi

b) Islahat dönemi

d) İstikrar dönemi

c) Buhran dönemi

e) Aydınlanma dönemi

2-Avrupa Otuz Yıl Savaşlarını sona erdiren tarihi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)1807 Tilsit antlaşması

b) 1699 Karlofça Antlaşması

c) 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

d) 1648 Vestfalya Antlaşması

e) 1718 Pasarofça Antlaşması
3- 1699 Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı tarihi açısından önemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Duraklama döneminin başlaması
c) Askeri zaferlerin artması

b) Ekonomik kalkınma döneminin başlaması

d) Daimi diplomasi döneminin başlaması

e) Gerileme döneminin başlaması
4- Osmanlı kapitülasyonları (ahidnameler) aşağıdaki tarihlerden hangisinde daimi hale
getirilmiştir?
a)1740

b)1914

c)1839

d)1453

e)1924

5- Küçük Kaynarca Antlaşması aşağıdaki hangi ülke ile ve hangi tarihte imzalanmıştır?
a) Avusturya/ 1718

b) Venedik/ 1540

c) Bizans/ 1453

e) İspanya/ 1492

d) Rusya/ 1774

6- Osmanlı’da ilk matbaa aşağıda gösterilen hangi dönemde faaliyete başlamıştır?
a) Lale Devri

b) Nizam-ı Cedit devri
d) Kuruluş devri

c) Tanzimat devri

e) Yükseliş devri

7- Mühendishane-i Berri-i Hümayun aşağıda gösterilen hangi amaçla açılmıştır?
a) Deniz mühendisliği

b) Kara mühendisliği

d) Teknoloji mühendisliği

c) Maden mühendisliği

e) Gemi mühendisliği
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8- Aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisine III. Selim döneminde daimi elçilik
açılmamıştır?
a) Londra

b) Paris

c) Viyana

d) Berlin

e) Atina

9- 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali sonrası Osmanlı aşağıdaki hangi devletlerle ittifak
yapmıştır?
b) İngiltere-Avusturya

a) Rusya-Avusturya

d) Rusya-İngiltere

c) Rusya-Prusya

e) İngiltere-Prusya

10- Senet-i İttifak, aşağıda gösterilen hangi tarihte ve kimlere yönelik hazırlanmıştır?
a) 1838/İngilizler

b) 1808/Ayanlar

c) 1833/Mısır Valisi

d) 1856/Gayrimüslimler

e) 1740/Tüccarlar

11- Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye aşağıdaki hangi olay için kullanılır?
a) İlk resmi gazetenin çıkışı

b) İlk matbaanın kuruluşu

d) İlk Fes giyilmesi

c) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışı

e) Padişahın tahta çıkışı

12- Asakir-i Mansure-i Muhammediye aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde
kurulmuştur?
a) II. Mahmut

b) Yavuz Sultan Selim
d) II. Abdülhamit

c) Kanuni Sultan Süleyman

e) Abdülaziz

13- 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yapılmıştır?
a) Portekiz

b) Venedik

c) Ceneviz

e) İngiltere

d) Avusturya

14- Osmanlı’da ilk resmi gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceride-i Havadis

b) Takvim-i Buldan

c) İkdam

d) Takvim-i Vekayi

e) Tanin

15- Topkapı Sarayı 1815’de aşağıdaki mekânlardan hangisine taşınmıştır?
a) Yıldız

b) Dolmabahçe

c) Beşiktaş

d) Beylerbeyi

e) Çırağan
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2. TANZİMAT’DAN MEŞRUTİYET’E OSMANLI DEVLETİ
(1839-1876)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1.1839 Tanzimat Fermanı’nın İlanı ve Önemi
2.2. Tanzimat Dönemi Sosyal ve Ekonomik Reformları
2.3. Tanzimat Dönemi Siyasi Olayları

2.3.1. Avrupa’da 1848 İhtilalleri ve Mülteciler Meselesi
2.32. Büyük Avrupa Harbi: Kırım Savaşı ve Sonuçları (1853-1856)
2.3.6. Savaşa Son Veren 1856 Paris Antlaşması

2.4. Osmanlı Müslim-Gayrimüslim İlişkilerinde Yeni Dönem: 1856 Islahat

Fermanı’nın İlanı ve Önemi

2.5. Islahat Fermanı’na Tepkiler
2.5.1. Cidde Suriye ve Lübnan Olayları
2.5.2. Sultan Abdülmecit’e Darbe Girişim: 1859 Kuleli Vak’ası
2.6. Tanzimat’ın Son Evresi: Sultan Abdülaziz Dönemi ve Reformları (1861-1876)
2.6.1. Sultan Abdülaziz’in Seyahatleri
2.6.1.1. Sultanın Mısır Seyahati (1863)
2.6.1.2. Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati
2.6.2. Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)
2.7. Sultan Abdülaziz Dönemi Reformları

2.8. Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahtan İndirilmesi ve V. Murat’ın Kısa Saltanatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı Osmanlı yönetim anlayışında hangi değişimlere sebep
olmuştur?
2. 1853-56 Kırım Savaşı Osmanlı-Avrupa ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
3. 1856 Islahat Fermanı Osmanlı’da Müslim-Gayrimüslim ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
4. Tanzimat ve Islahat fermanı dönemlerinde dış politika anlayışı nasıl gelişmiştir?
5-Sultan Abdülaziz dönemi reformları hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın nasıl
Konu

elde edileceği

Kazanım

veya
geliştirileceği
Ders notu, özgün

Türk modernleşme tarihinin en önemli ilave
1839 Tanzimat Fermanı’nın aşamalarından
İlanı ve Önemi

Fermanı’nın

biri

olan

hazırlanış

kaynaklar,

Tanzimat günümüz

sürecini

ve uluslararası

fermanın içeriğini kavramak.

gelişmeleriyle
karşılaştırma.
Ders notu, özgün

Tanzimat Dönemi Sosyal ve
Ekonomik Reformları

Tanzimat

süreci

uygulamalarını

reformları

ve

değerlendirmek.

Toplumsal değişimleri kavramak.

ilave

kaynaklar,

günümüz
uluslararası
gelişmeleriyle
karşılaştırma.

Tanzimat devri siyasi olayları kapsamında;
Mısır Meselesinin Çözümünü ve 1841

Ders notu, özgün

Londra Antlaşması’nı, Avrupa’da 1848

ilave

Tanzimat Dönemi Siyasi İhtilalleri ve Mülteciler Meselesi’ni, 1853Olayları

kaynaklar,

günümüz

56 Kırım Savaşı ve Sonuçlarını ve 1856

uluslararası

Paris Antlaşması’nın Osmanlıya etkilerini

gelişmeleriyle

değerlendirmek suretiyle günümüz ile

karşılaştırma.

bağlantılarını tartışabilmek.

Ders notu, özgün
Osmanlı
Gayrimüslim

Müslim- Osmanlı siyasi ve sosyal hayatını derinden ilave kaynaklar,
İlişkilerinde etkileyen 1856 Islahat Fermanı içeriğini günümüz

Yeni Dönem: 1856 Islahat kavrayabilmek,
Fermanı’nın İlanı ve Önemi

Osmanlı

etkilerini değerlendirebilmek.

toplumundaki uluslararası

gelişmeleriyle
karşılaştırma.

Islahat Fermanı’na Tepkiler

Fermanın ilanından sonra 1858 Cidde Ders
hadiseleri,

Sultan

notu

ve

Abdülmecit’e Darbe literatür.
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Girişim: 1859 Kuleli Vak’ası ile Suriye ve
Lübnan’da

meydana

gelen

olayları

kavrayabilmek.
Tanzimat döneminin son padişahı Sultan
Abdülaziz devri gelişmeleri kapsamında; Ders notu, özgün

Tanzimatın Son Evresi:

Sultan

Sultan Abdülaziz Dönemi

Devletin Genel Durumu, Sultanın Mısır günümüz

ve Reformları (1861-1876)

Seyahati

(1863),

Avrupa

Seyahati,

Abdülaziz’in

Açılmasını

(1869)

Tahta

Sultan

Çıkışı

ve ilave

kaynaklar,

Abdülaziz’in uluslararası

Süveyş

Kanalı’nın gelişmeleriyle
değerlendirebilmek, karşılaştırma.

günümüz ile mukayese yapabilmek.

Sultan Abdülaziz Dönemi
Reformları

Sultan Abdülaziz’in yönetim anlayışı ile
dönemin

sosyo-ekonomik

reformlarını

kavrayabilmek.

Ders

notu

ile

verilen literatür.
Ders notu, özgün

Sultan Abdülaziz’in askeri bir darbe ile

Sultan Abdülaziz’in Darbe

ile Tahtan İndirilmesi ve V.
Murat’ın Kısa Saltanatı

tahttan indirilişi, şaibeli ölümü ve yerine

geçen V. Murat’ın 93 günlük saltanatı
dönemi

hadiselerini

değerlendirebilmek.

Günümüz ile irtibatlı yorum yapabilmek.

ilave

kaynaklar,

günümüz
uluslararası
gelişmeleriyle
karşılaştırma.
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Anahtar Kavramlar
- Tanzimat Fermanı
- Kırım Savaşı
- Islahat Fermanı
- Reform çabaları
- Sultan Abdülaziz ve askeri darbe
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Giriş
Sultan II. Mahmut’un ölümü ile Nizam-ı Cedit dönemi kapanmış oldu. Tahta oğlu I.
Abdülmecit (1839-1861) geçti. Bundan sonraki süreç, bir taraftan 1839’da ilan edilen
Tanzimat Fermanı ve 1856’da çıkarılan Islahat Fermanı süreçlerinde Avrupa destekli reform
gayretlerinin sürdüğü, diğer taraftan da buna muhalif çevrelerin güçlendiği, Avrupa’nın
Osmanlı iç işlerine müdahalesinin adeta kurumsallaştığı, nihayetinde devletin her alanda
zayıflamasıyla toprak kayıplarının hızlandığı bir dönem olarak belirginleşecektir.
Sözlük anlamı, düzenlemek, sıraya koymak, ıslah etmek kelimelerini karşılayan tanzim
kelimesinin çoğulu olan tanzimât, bilimsel literatürde mülki idareyi yeniden organize etme

şeklinde kullanılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında Osmanlı modernleşme tarihinin önemli
aşamalarından birini Tanzimat süreci oluşturur. Diğer taraftan fermanı kısıtlı içeriği ve ilan
edildiği yılın bir mahsulü gibi değerlendirmek yanlış olacaktır. Süreci muhakkak öncesi ve
sonrasıyla ele almak gerekir. Nitekim Tanzimat, 1876’da Kanun-ı Esasî’nin ilanı ile başlayan
I. Meşrutiyet’e kadar sosyal ve ekonomik bütün gelişmelere doğrudan etki eden bir değişim
vasıtası sayılmıştır.
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2.1. 1839 Tanzimat Fermanı’nın İlanı ve Önemi
II. Mahmut’un 17 yaşındaki oğlu Abdülmecit, 1
Temmuz 1839’da tahta çıktı. Mısır Meselesi’nin gündemi
alt üst ettiği bu süreçte Türk yenileşme tarihinin en
önemli metinlerinden biri olan Tanzimat Fermanı
hazırlandı. Avrupa siyasetine meyilli Mustafa Reşit Paşa
ve ekibinin reform çalışmalarıyla ortaya çıkan ferman 3
Kasım 1839’da Gülhane meydanında bizzat Mustafa
Reşit Paşa tarafından okundu
Tanzimat Fermanında son 150 yıllık dönemde
çeşitli sorunlar yüzünden devletin ve halkın eski ihtişamlı
ve zengin halini kaybettiği, güçsüzlük ve fakirliğe

Resim-1: Sultan Abdülmecit (ÖRENÇ,
2012, 105)

düştüğü tespiti yapılmıştır. Bu durumun sorumluları
olarak

şeriata ve kanunlara uymayan

yöneticiler

gösterilmektedir. Devletin kaynaklarının yeterli olduğu
savunularak, bu kaynakların akılcı biçimde kullanılması halinde 5-10 yıl içerisinde arzu edilen
gelişme seviyesine ulaşılacağı ümidi vurgulanmaktadır. Bunun için hazırlanması gereken yeni
kanunların, can güvenliği, mal, ırz ve namus dokunulmazlığı, müsaderenin (mala el koyma)
yasaklanması, ekonomide iltizam usulünün kaldırılması, adil vergilendirme ve süresi belli bir
askerlik hizmeti gibi esaslara dayanması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca, yargılanmadan hiç
kimseye ölüm cezası verilmemesi, herkesin malını ve mülkünü istediği gibi tasarruf edebilmesi,

söz edilen haklardan Müslüman veya Gayrimüslim ayrımı olmadan her vatandaşın aynı şekilde

yararlanması gerektiği kabul edilmekteydi. Bu konuları görüşmek üzere görevlendirilen

Meclis-i Vâlâ’nın üye sayısının arttırılması, Askeri düzenlemelerin Dâr-ı Şurâ-yı Askeri’de

müzakere edilip belirlenmesi, ülkenin harap olmasına yol açan rüşveti önlemek amacıyla etkili
bir kanun hazırlanmasıyla fermanın bütün iç ve dış kamuoyuna duyurulması da
kararlaştırılmıştı. Tanzimat Fermanı, çıkarılacak kanun ve nizamnamelere Padişahın aykırı
davranmayacağı, ulema ve vekillerin da buna uygun hareket etmelerinin sağlanacağı vaadiyle
sona ermekteydi.

Tanzimat ile Osmanlı’nda yeni bir devrin açıldığına şüphe olmamakla beraber, bu

fermanda yer alan can, mal, ırz, namus dokunulmazlığı, müsaderenin yasaklanması, adil
vergilendirme ve süreli askerlik gibi bazı prensiplerin genelde II. Mahmut devrinde ya dile
getirildiği veya uygulama sahasına konulduğu bilinmektedir. Aslında böyle bir fermanın
36

ilanıyla esas beklentinin, gündemin aciliyeti yani Avrupa’nın liberal devletlerinin Mısır isyanı
ve Boğazlar sorununda siyasi desteğinin sağlanması olduğu muhakkaktır.
Fermanın ilan edildiği yıllardaki nüfus verilerine bakıldığında, mesela 1844 yılı
itibariyle imparatorlukta 21 milyon Müslüman; 13 milyon Rum-Ortodoks; 900 bin Katolik; 50
bin Musevî ve 300 bin diğer unsurun yer aldığı dikkati çeker. Böyle bir nüfus yapısı dış
müdahaleleri kolaylaştırmaktaydı. Dolayısıyla Tanzimat uygulamalarının önemli bir ayağını
Avrupa ile ilişkiler oluşturacaktır.

Osmanlı Müslim ve Gayrimüslim vatandaşları arasında şahsî haklar ve vatandaşlık

hukuku açısından eşitlikten söz eden ferman, bu haliyle aslında asırlar boyunca imparatorlukta
tatbik edilmiş olan İslamî anlayışla çelişen yönler içeriyordu. Bu çelişkiler zaman içinde

Osmanlı toplumunda derin sarsıntılara neden olacaktır. Tanzimat’ın bu eşitlik iddiasını iyice
kökleştirmek üzere ilan edilen ve aşağıda ele alacağımız 1856 Islahat Fermanı uygulamalarında
karşılaşılan zorluklar da hep bu noktada düğümlenmekteydi.
Tanzimat Fermanının uygulamaya konulması, aynı zamanda devlet işleyişini Batılı
anlayışa dayalı olarak değiştirmek isteyenler ile bu yönelime karşı çıkan zümreler arasında
uzun vadeli bir mücadelenin doğmasına da zemin hazırlamıştır. Bu mücadele Cumhuriyet
döneminde de sürmüştür.

2.2. Tanzimat Dönemi Sosyal ve Ekonomik Reformları
Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı saltanat geleneğinde bazı değişiklikler ortaya çıktı.
Sultan Abdülmecit, eski dönemlerdeki gibi tebdili kıyafetle teftişler yerine, babası II. Mahmut
gibi memleketin çeşitli noktalarını ziyaretleri tercih etti. Mesela 1845 yılında Silistre yöresine,
aynı yıl Girit Adası’na gitti. Hemen her sene başında Babıâli’yi ziyaret ederek hükümetin genel
politikasına dair görüşlerini açıkladı. Zaman zaman Meclis-i Vükela toplantılarına katıldı. Kışla
ve tersane gibi askerî kurumlarda incelemelerde bulundu.
Tanzimat döneminde devlet idaresinde en öne çıkan kurum kuşkusuz Babıâli oldu.
Nitekim Tanzimat devri, Babıâli bürokrasinin diktatörlüğü olarak da adlandırılmıştır.
Burada diktatörlük sözü sadece Babıâli bürokratlarının idareye hâkim olmaları ve saltanat
makamının sadece onay makamı durumuna gelmesine işaret etmekteydi.
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Resim-2: 1867’de Babıâli (ÖRENÇ, (2013), 109)

Osmanlı Devleti’nde öteden beri meclis ve meşveret geleneği mevcuttu. Bu yüzden
Tanzimat döneminde devlet işleyişi ile ilgili konularda müzakereler yapıp kararlar alan yeni
meclisler oluşturuldu. Bunlardan biri 24 Mart 1837 açılan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliye’dir. Bu meclisin görevi devletin ihtiyaç duyduğu kanun ve nizamnameleri hazırlamak,
devlet ile kişiler arasındaki davaları karara bağlamaktı. Meclis-i Vâlâ’nın kanun hazırlama
yetkisi 1854’te ayrı bir meclis olarak teşkil edilen Meclis-i Âli-i Tanzimat’a devredildiyse de
1861’de iki meclis tekrar birleştirildi.

Tanzimat hareketinin ön gördüğü merkeziyetçilik eğilimi, şüphesiz bu prensiplere

dayanan çağdaş bir vilâyet yönetimini gerektiriyordu. Buna göre 1846 yılında toplam 36
vilâyete bölünen imparatorlukta 162 sancak ve 1267 kaza oluştu. Vilâyetlerin 15’i Rumeli, 19’u
Arabistan, Suriye, Irak ve Anadolu’da, 3’ü de Afrika’da idi.

Tanzimat’ın uygulandığı yerlerde Vilâyet İdare Meclisi oluşturuldu. Bu meclislerde

validen başka kadı, müftü, mektupçu, defterdar gibi devlet görevlilerinin yanında ahali
tarafından seçilen ikisi Müslim, ikisi de Gayrimüslim dört üye bulunuyordu. Öte yandan
Vilâyet Umumi Meclisleri adı altında sadece yerel temsilcilerden oluşan ve o memleket
halkının istek ve meselelerini yöneticilere bildiren bir organ daha oluşturuldu.
Yenilikler yapılırken köy ve mahallelerin idaresinde de bazı değişikliklere gidilmesi
kaçınılmaz oldu. Buralarda muhtarlıkların kurulmasına II. Mahmut döneminde başlanmıştı.
Muhtarlık teşkilâtı gittikçe mahallenin mutlak sorumluluğunu üstlenen bir organ haline geldi.

Tanzimatla birlikte Osmanlı’da ilk çağdaş belediye teşkilâtı olan Şehremaneti

İstanbul’da oluşturuldu. 16 Ağustos 1854 tarihinde İhtisap Nezareti lağvedilerek yerine
İstanbul ve bağlı semtlerdeki beledî hizmetler için Şehremaneti teşkilâtı kurulmuş oldu.
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Tanzimat devrinde hukuk alanında çok köklü değişiklikler yapılmıştır. Klasik Osmanlı
hukuk sistemini dönüştürmek maksadıyla atılan ilk adım 1840 yılında Fransız kanunlarından
faydalanılarak bir Ceza Kanunu’nun hazırlanmasıyla atıldı. Aynı yıl bir de Ticaret Kanunu
hazırlanmış, ardından Ticaret Mahkemeleri kurulmuştur. 1847 yılında Osmanlı vatandaşları
ile yabancıların her türlü ceza davalarına bakmak üzere karma mahkemeler faaliyete geçmiştir.
Mahkemeler, ölüm cezası hariç, her türlü cezayı vermeye ve tatbike yetkili kılındı. Sadece ölüm
cezalarında Padişahın onayı gerekmekteydi.
Tanzimat devri kanunlaşma faaliyetlerinde Fransız etkisi görülmekle birlikte bazı
kanunlarda millî vasıf gözetilmiştir. Bunlardan biri 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunu’dur.
Bu kanun Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan ve o
zamana kadar uygulanan hükümleri toplu hale getiren millî bir kanundur.
Osmanlı’da medenî kanun tartışmaları 1856’dan sonra başlamıştır. Fransız Medenî
Kanunu’nun bazı küçük değişikliklerle benimsenmesine yönelik telkinlere rağmen Ahmet

Cevdet Paşa ve taraftarları buna şiddetle karşı çıktı. Cevdet Paşa, medenî hukuk alanında
Müslümanlar için Hıristiyanların kanunlarının örnek olamayacağını belirtiyordu. Sonuçta
Cevdet Paşa’nın da içinde bulunduğu ve bir aralık başkanlığını yaptığı Mecelle-i Ahkâm-ı
Adliye Cemiyeti kuruldu. Cemiyet 1868-1876 yılları arasındaki çalışmaları sonucunda 16 kitap
ve 1851 maddeden oluşan Mecelle’yi hazırladı. Mecelle, günümüzde dahi hukuki mevzularda
referans gösterilen, çağını aşmış bir eser olarak değerini korumaktadır.
Tanzimat Fermanı’nın en iddialı maddelerinden biri vergi adaletinin sağlanacağı
hususuydu. Yeni vergi sisteminin uygulanması için Rumeli, Anadolu, Arap vilayetlerinin bir
kısmında emlak ve gelir sayımı yapıldı..
Osmanlı tarihinde kâğıt paranın mal değişiminde kullanılmasına yönelik ilk uygulamalar
da Tanzimat’la gündeme geldi. Nitekim ilk kâğıt para olarak nitelendirilebilecek olan kaimeler
1850 yılında 20 ve 10 kuruşluk küçük kupürler halindeydi.
Osmanlı Devleti’nin bir Merkez Bankası olmadığından, para basma, dışarıdan kredi

bulma işleri, İngiliz ve Fransız sermayesine sahip olan Bank-ı Osmanî-i Şahane (Osmanlı

Bankası) aracılığıyla yapılıyordu. Bu banka doğal olarak yabancı sermayenin çıkarlarını
savunuyordu.
Sistem sorunları nedeniyle malî sıkıntılar devam edince devlet dışarıdan borçlanmayı

gündemine aldı.. İlk borç alımı 1854 yılında gerçekleşti. Savaştan sonra dış borç alımları sürüp
gitti.
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra askerlik hizmeti kavramı yeni bir anlayışla ele
alındı ve bu görevin vatanî bir vazife olduğu temel ilke haline getirildi. Her bölgeden alınacak
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asker sayısının mahallin nüfusuna göre belirlenmesi uygun görülerek her aileden bir kişinin
askere alınması, tek çocuklu ailelerden ise asker alınmaması uygun bulundu. Askerlik yaşı 20,
ordunun yıllık asker sayısı 25.000 olarak belirlendi. Ayrıca Avrupa’da olduğu gibi her yıl
ordunun beşte birinin yenilenmesi kararlaştırıldı. Bu işlemde kur’a usulüne başvurulmaktaydı.
Yalnız olağanüstü hallerde fetva ve ferman ile daha fazla asker toplama yetkisi hükümete
verildi. 6 Eylül 1843’te çıkartılan kanunla muvazzaf askerlik süresi 5 yıl olarak tespit edildi.
Bu fiilî askerlik hizmetini bitirenlerin yedi yıl da ihtiyatlık süreleri vardı. Bunlar bulundukları
kazalarda her yıl eğitime tâbi tutularak yeni silah ve harp tekniklerini öğreneceklerdi.
Bu dönemde yapılan düzenleme ile kara ordusu Hassa, Dersaadet, Rumeli, Anadolu ve
Arabistan orduları olmak üzere beş büyük birime ayrıldı. 1848’de bunlara Irak ve Hicaz
orduları da eklendi. Sonraki yıllarda ihtiyaca göre ordu sayısı daha da arttırıldı. Askerlerin
eğitim esaslarını belirlemek üzere hazırlanan talimatnamelerden piyade ve süvariler için olanı
Fransa’dan, topçular için olanı da Prusya’dan alındı.
Osmanlı Gayrimüslim vatandaşların askerlik yapmaları hususu 1847’de karara bağlandı.
Bunların albaylığa kadar terfi edebilmelerine imkân sağlandı. Buna bağlı olarak cizye vergisi
kaldırıldı. Ancak o zamana kadar askerlik yapmayan Gayrimüslimlere bu kanun ağır geldi ve
bundan dolayı bazı huzursuzluklar ortaya çıktı.
Kırım Savaşı sürerken ilk defa Osmanlı ülkesinde telgraf kullanıldı. Sultan
Abdülmecit’in savaştan önce geliştirilen telgraf teknolojisine yakın ilgi duyduğu ve hatta
Samuel Morse’a maddi destek verdiği bilinmektedir. Daha da ilginci 1847 tarihinde bu
sistemin Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesidir.
Osmanlıda Batı tarzında ilk yükseköğretim çalışmaları da Tanzimat döneminde başladı.
1846 Darülfünun’un kuruluşu Türk yükseköğretim tarihinde önemli bir aşama olmuştur.
Darülfünun’un amacı devlet bürokrasisinde istihdam edilmek üzere bilgili bir nesil
yetiştirmekti. Tanzimatçılar, yüksek eğitimi desteklemek ve planlamak üzere Fransız
Akademisi’ni örnek alan Encümen-i Dâniş adlı bir de akademi teşkil ettiler.
Tanzimat döneminde edebiyat, eğitim ve basın alanında ortaya çıkan yenilikler
günümüze kadar etkisi görülen değişimlere zemin hazırladı. Yeni süreçte bir Tanzimat aydını
ve doğal olarak bunların güçlü bir edebiyat geleneği oluştu. Namık Kemal, Şinasi, Âgah
Efendi ve Ziya Paşa gibi birçok önemli yazar ve şairler bu dönemde yetişti. Önceki dönemin

Takvim-i Vekayi gazetesinden başka yarı resmi Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahvâl ve
Tasvir-i Efkâr gibi kamuoyu oluşturabilen gazeteler yayına başladı.
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2.3. Tanzimat Dönemi Siyasi Olayları
2.3.1. Avrupa’da 1848 İhtilalleri ve Mülteciler Meselesi
1815 Viyana Kongresinden sonra Avrupa’da oluşan yeni statüye tepkiler kısa sürede

karışıklıklara dönüştü. İlk karışıklıklar 1830’da Fransa’da yaşandı. Ardından kıta Avrupasını
sardı. Avrupa’da 1830 ihtilallerinin rüzgârı dinmeden bu sefer 1848’de Polonya ve Macar
milliyetçilerinin direnişleri ve onlara Rusya’nın şiddetli müdahalesi yaşandı. 1848 ihtilalleri de
Fransa’da başladı. Kral Louis Philippe’e karşı başlayan ihtilal, İkinci Cumhuriyet’in ilanıyla
sonuçlandı.
1848 ihtilalleri esnasında Rus kuvvetleri tarafından ezilen Macar ve Polonyalılar

İstanbul’a başvurarak yardım istediler. Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya ile savaşacak
durumda değildi. Buna rağmen iltica talepleri kabul edildi. Macar ve Polonyalılar 1849 yılının
Ağustos ayında Osmanlı topraklarına sığındılar.

2.3.2. Büyük Avrupa Savaşı: Kırım Harbi ve Sonuçları (1853-1856)
1848 Mülteciler Meselesi Avrupa’nın desteği ile savaşsız çözüldü ise de Rusya
Ortodokslar’ın hamisi sıfatını ön plana çıkartıp Kudüs’te Katoliklerin, dolayısıyla Fransız
haklarını tartışmaya açtı.
Osmanlı Hükümeti Kudüs nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklara bir çare bulmak
amacıyla bütün mezheplerin temsil edildiği bir komisyon kurulmasını teklif etti. Ancak, hem
Katolikler hem de Ortodokslar bunu kabul etmediler.

Bu arada Çar I. Nikola, Prens Mençikof’u olağanüstü elçi sıfatıyla 1853’de İstanbul’a

gönderdi. Mençikof, bütün diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Kutsal Yerler konusunda

Ortodoksların taleplerinin kabul edilmesini, Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi’ne yeni
ayrıcalıklar verilmesini istedi. Baskılardan sonuç alamayınca da General Gorkaçof
komutasındaki Rus ordusu 3 Temmuz 1853’de Bükreş’i işgal etti. Ardından Osmanlı da

Rusya’ya savaş ilan etti. 12 Mart 1854’de İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti ile bir ittifak

yaparak, Eflak-Boğdan’ı boşaltılmasını talep ettiler. Rusların bu teklifi reddetmesi üzerine
Osmanlı’nın yanında savaşa katıldılar.
Osmanlı-Rus savaşı Balkanlar ve Kafkasya’da iki büyük cephede cereyan etti. Buna

rağmen İngiltere ve Fransa’nın katılımı ile savaşa son veren cephe Kırım’da açıldığı için
muharebe bu adla anıldı. Osmanlı ile müttefikleri 14 Eylül 1854’de Kırım’a çıkarma yaptılar.
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Resim-3: Kırım Harbi (Anonim)
Sonuçta esasları 22 Temmuz 1854’te müttefikler tarafından saptanan bir ültimatom
Avusturya tarafından Rusya’ya verildi (16 Aralık 1855). Çar II. Aleksandr, müttefiklerin bu
isteklerini kabul etti. Bunun üzerine, kesin barış görüşmelerinin yapılması için, Paris’te bir
kongrenin toplanmasına karar verildi.

2.3.3. Savaşa Son Veren 1856 Paris Antlaşması
Paris Kongresi’nde aslında Doğu Sorunu ele alındı. Uzun görüşmeler ardından belli
konularda mutabakat sağlandı ve 34 maddeden oluşan Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart
1856). Aynı tarihte Boğazlar mukavelesi hakkında ve Rusya ile Karadeniz’de bulundurulacağı
kuvvetlere dair protokol imzalandı. 15 Nisan 1856’da Fransa, İngiltere ve Avusturya arasında
Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü garanti antlaşması yapıldı.

Paris Antlaşma ile Karadeniz’in tarafsızlığı ve silahtan arındırılması kabul ediliyordu.
Eflak-Boğdan Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak, fakat bunların sahip olduğu imtiyazlar
genişletilecekti.
Antlaşmayı imzalayan devletler, Babıâli’nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün
garantisini genel çıkarlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ilan ettiler. Böylece Paris
Antlaşması sonucunda Osmanlı kâğıt üzerinde Avrupa Konseyi (Concert Europeen) denilen
devletler sisteminin eşit bir üyesi olarak kabul edildi.

2.4. Osmanlı Müslim-Gayrimüslim İlişkilerinde Yeni Dönem: 1856
Islahat Fermanı’nın İlanı ve Önemi
Kırım Savaşı’nın son merhalesinde Osmanlı devlet adamları ve yabancı diplomatlardan

oluşan heyet çalışmasıyla hazırlanan Islahat Fermanı, 18 Şubat 1856 Pazartesi günü önde gelen
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devlet adamları, ulema, cemaat liderleri ve yabancı ülke temsilcilerinin hazır olduğu bir törenle
okundu.

Fermanda genel olarak şu hususlara yer verilmişti:

- Tebaanın can, mal, ırz ve namus dokunulmazlığı,
- Gayrimüslimlere eskiden verilen ayrıcalıkların sürdürüleceği ve kimsenin dinine
karışılmayacağı,
- Bütün dini törenlerin serbestçe yapılabileceği,
- Vergiler ve diğer alanlarda eşitlik,

- İltizam usulünün kaldırılması ve verginin doğrudan alınması,

- Din farklılıklarına bakılmaksızın her Osmanlı vatandaşının sivil ve askeri
memuriyetlere atanabileceği,
- Rüşvet ve iltimasla mücadele edileceği,
- Müsadere usulünün ve işkencenin kaldırılması
- Karma ticaret ve ceza mahkemeleri kurulması
- Resmi yazışmalarda Gayrimüslimleri küçük düşürecek tabirlerin kullanılmaması.
Hedeflenenin aksine ferman hiçbir kesimi memnun etmedi. Özellikle Gayrimüslim
ruhanî liderler, aidat ve bahşiş alma imkânları ortadan kaldırıldığı için rahatsızdılar. Yine diğer
cemaatlerden protokol olarak üstün olan Rumlar, bu imtiyazları ellerinden alındığı için hoşnut

değillerdi. Rumların bazıları “devlet bizi Yahudilerle beraber etti. Biz İslâm’ın üstünlüğüne razı
idik” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Bu sürecin önemli bir kazancı olarak Osmanlı’nın toprak bütünlüğünün Avrupa
tarafından garanti edilmesi gösterilmektedir. Ancak bu beklentinin aksine Avrupalıların
Osmanlı’nın iç işlerine müdahaleleri artmıştır. Hatta bu müdahaleler yeni isyanlara ve
imparatorluktan kopuşlara zemin hazırlamıştır. Müslüman halkın olanlara tepkisi ise sorunları
daha da büyütmüştür.

2.5. Islahat Fermanı’na Tepkiler
2.5.1. Cidde Suriye ve Lübnan Olayları
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine karşı Müslümanlar tarafından gösterilen ilk büyük
tepki 1858 de Cidde’de meydana geldi ardından Suriye ve Lübnan’a sıçradı. Oldukça
kozmopolit bir etnik ve dini yapıya sahip olan bu coğrafyada Araplar, Türkmenler ve
Kürtler’den meydana gelen Müslümanlar ile birlikte Nusayriler (Arap Alevileri); Lübnan ve
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Suriye’ye dağılmış olup karışık inançlarıyla dikkat çeken Dürziler ve özellikle Lübnan
Dağları’ndaki Katolik Hıristiyan Maruniler yaşamaktaydı. Osmanlı hükümeti ayaklanmayı
bastırmak, Avrupa müdahalesini önlemek için Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa’yı geniş

yetkilerle önce Beyrut’a sonra Şam’a gönderdi. Krizin kesin olarak bitmesi için İstanbul’da da
görüşmeler yapıldı. Nihayet 9 Haziran 1861 tarihli 17 maddeden oluşan ve özerkliği düzenleyen
bir Lübnan Nizamnamesi üzerinde anlaşıldı. Bu nizamname ile Lübnan ayrı bir sancak
(mutasarrıflık) olacaktı ve yönetimine Osmanlı tarafından, bölge dışından olmak üzere, bir
Hıristiyan vali atanacaktı.

2.5.2. Sultan Abdülmecit’e Darbe Girişim: 1859 Kuleli Vakası
Paris Antlaşması ve ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı’nın iç işlerine Avrupa
müdahalelerini artırmıştı. Bu durum Osmanlı toplumunda tepkiye neden olmaktaydı. Bu
tepkiler Sultan Abdülmecit’e suikast düzenleyip bir taht değişimi girişiminde bulunacak bir
cemiyetin oluşumuna kadar gitmiştir. Kendilerine Fedai Cemiyeti diyen bu grup bir takım
müderris, şeyh, askeri ve sivil bürokratların yanı sıra çeşitli meslek sahibi kimselerden

oluşuyordu. Başlarında Süleymaniyeli Şeyh Ahmet Efendi ve Rumeli ordusu feriklerinden
Hüseyin Daim Paşa bulunuyordu. Suikast girişimi 14 Eylül 1859 tarihli bir ihbarla ortaya çıktı.
Cemiyet üyeleri Kuleli Askeri Kışlası’nda sorgulandı.

8 Ekim 1859’da olay açıklığa

kavuşturuldu. Yargılama sonucu cemiyetin elebaşları idama ve diğer üyeler ise muhtelif
cezalara çarptırıldı. Sultan Abdülmecit idam cezasına razı olmayarak suçluların müebbet hapse
mahkûm edilmelerini emretti.

2.6. Tanzimat’ın Son Evresi: Sultan
Abdülaziz Dönemi ve Reformları (18611876)
2.6. 1. Sultan Abdülaziz’in Seyahatleri:
2.6. 1. 1. Mısır Seyahati (1863)
Sultan Abdülaziz’in İstanbul dışına ilk seyahati
Mısır’a oldu. Abdülaziz, 3 Nisan 1863’te Mısır seyahatine
çıktı. Bu seyahate geleceğin padişahları Veliaht Murat,
şehzadelerden Abdülhamit ve Reşat efendiler de katıldı.

Resim-4: Sultan
Abdülaziz (ÖRENÇ,
2013,129)
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Mısır’da gördüğü ilgi karşısında büyük memnuniyet duyan Abdülaziz dönüş yolunda

uğradığı İzmir’de ve nihayet ulaştığı İstanbul’da büyük şenliklerle karşılandı. Bu ilgi ve

coşkuyu karşılıksız bırakmayan Padişah, İstanbul halkının askerlik yükümlülüğünü kaldırdı.

2.6.1.2. Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati
En büyük hayallerinden biri güçlü bir ordu ve donanma meydana getirerek Rusya’yı
dizginlemek olan Sultan Abdülaziz, Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmekteydi. 1867
yılına gelindiğinde Fransa İmparatoru III. Napolyon, Uluslararası Paris Sanayi Sergisi’nin

açılışı münasebetiyle Sultan Abdülaziz’i Fransa’ya; İngiliz Kraliçesi Viktorya da Londra’ya
davet etti. Bir takım diplomatik kazanımlar ümit eden Sultan, her iki daveti de kabul ederek 21
Haziran 1867 tarihinde yola çıktı. Böylece Osmanlı tarihinde yabancı ülkelere seyahate çıkan
ilk ve tek Padişah; Hıristiyan dünyasını dost sıfatıyla ziyaret eden ilk Halife Sultan Abdülaziz
oldu.
Sultan Abdülaziz bu seyahatte yanına Veliaht Murat ve Şehzade Abdülhamit efendileri
de almıştı. Sultaniye vapuruyla başlanan bu ziyaret esnasında Napoli, Toulon, Paris, Londra,

Brüksel, Viyana ve Budapeşte şehirlerini ziyaret eden Padişah, Rusçuk-Varna üzerinden 7

Ağustos 1867’de İstanbul’a döndü.

2.6.2. Süveyş Kanalı’nın Açılması (1869)
Mehmet Ali Paşa’nın 1849’da ölümü ardından torunları I. Abbas ve Sait Paşa
zamanlarında Mısır’da kalkınma devam etti. Bu dönemde Mısır’daki en önemli gelişme

İngiltere’nin etkisinin artmasıydı. Avrupalı devletler Mısır’a borç veriyor, burayı bir pazar ve
hammadde kaynağı olarak görüyorlardı. Yapılan reformlar dışa borçlanmayı ve bağımlılığı
daha da artırmaya başladı.
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Mısır için olduğu kadar Türkiye ve dünya
tarihi açısından da önemli olan Süveyş Kanalı,
Fransız-Mısır sermayesiyle bitirilerek 19 Kasım
1869’da hizmete açıldı. Süveyş kanalının açılması

İngiltere’nin
sağlamaya

Hindistan
yönelik

dış

yolunun

güvenliğini

politikasında

Osmanlı

devletinin önemini azaltmıştır.

2.7. Sultan Abdülaziz Dönemi
Reformları

Harita-1 : Süveyş Kanalı (Anonim)

Abdülaziz tahta geçtikten sonra önceliği Rus
tehdidine karşı ordu ve donanmanın yenilenmesine verdi.
Silahlanmaya hem kendi tahsisatından hem de borçlanmalarla
düzenlenen devlet bütçesinden milyonlarca lira harcadı. Satın
alınan büyük çaplı toplarla Boğazlar ve sınır kaleleri tahkim
edildi. Tophane yenilendiği gibi Feshane genişletildi.
Prusya’dan uzman subaylar getirtilerek 1866’da Harbiye
Mektebi yeniden düzenlendi. Askerî Rüşdiyeler açıldı.
Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Taksim Kışlası gibi yeni

askeri binalar inşa edildi. Bugün Beyazıt’ta İstanbul
Üniversitesi merkez kampüsü olarak kullanılan kompleks

Resim-6: Mithat Paşa
(ÖRENÇ, 2013, 144)

Seraskerlik olarak hizmete açıldı. Denizciliğin gelişmesi için Bahriye Nezareti kuruldu
(1867). Donanmanın güçlenmesine çalışıldı. Avrupa’dan zırhlı gemiler alındı. Denizcilik
eğitimine önem verildi.
Abdülaziz saltanatında ulaşım ve haberleşme alanında da önemli ilerlemeler kaydedildi.

Boğaziçi ulaşımı için şirketler teşvik edildi. Toplam 452 kilometre olan demiryolu şebekesi

1344 kilometreye çıkarıldı. 99 kilometrelik Haydarpaşa-İzmit hattı 1873’te açıldı. İzmirKasaba demiryolu 1865’de tamamlandı. Balkanlar’da Niş, Bosna ve Vidin’de; Anadolu’da
Amasya, Canik (Samsun) ve Kastamonu’da yeni karayolları yolları yapıldı. Abdülmecit
zamanında başlamış olan telgraf yatırımları geliştirildi.
Abdülaziz döneminde vilayet idaresinin sistematikleşmesi bakımından önemli
gelişmeler yaşandı. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile livaların (sancak) temel birim olduğu
vilâyet teşkilâtı oluşturuldu. Nizamnâme önce Midhat Paşa’nın valilik yaptığı Tuna’da, Halep,
Edirne, Trablusgarp ve Bosna’da uygulanarak cesaret verici sonuçlar alındı. Ardından
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1867’de vilayetler yeniden düzenlendi. Böylece Osmanlı Avrupası’nda 10 vilayet ve 44 sancak,
Asya’da 16 vilayet ve 74 sancak, Afrika’da 1 vilayet ve 5 sancak oluşturuldu. Vilâyette vali,
livada mutasarrıf, kazada kaymakam en yetkili mülkî âmir olarak belirlendi.
Abdülaziz döneminde yüksek idarî ve hukukî alanında da önemli adımlar atılmıştır.
Nitekim 1868’de Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ikiye ayrılmıştır. Böylece Tanzimat
döneminin kanun tasarılarını hazırlamış olun bu kurul, bugün Danıştay olarak devam eden

Şura-yı Devlet ile Yargıtay’ı ilk kuruluşu olan Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’ye dönüşmüştür.

Abdülaziz’in idaresi süresince eğitim alanında da önemli gelişmeler oldu. 1862’de
devlet dairelerine kâtip yetiştirmek üzere rüştiye yani orta derecedeki okulları bitirenlerin
gidebileceği Mekteb-i Mahrec-i Aklâm kuruldu. 1864’te bir lisan okulu açıldı. Fransa’nın
1867’de verdiği bir nota ve sürekli ısrarları sonucu 1868’de tamamen Fransız eğitim sistemine
göre öğretim yapan Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) açıldı. Bu okulda Müslüman ve
Gayrimüslim çocukları karışık okuyacaklar, eğitim Fransızca, yönetim de Fransızların elinde
olacaktı.
Bu dönemin önemli eğitim hamlelerinden biri 1869’da yayınlanan Maarif-i Umumiye
Nizamnâmesi oldu. Nizamname ile eğitim hizmetlerinin bir devlet görevi olduğu kabul edildi.
1870’te bu nizamnamenin bütün vilâyetlerde uygulanması için yönetmelik hazırlandı.
1870’te Darülmuallimât adıyla ilk kız öğretmen okulu açıldı. Yüksek eğitimde

Darülfünun yeniden açılması için çalışmalar yapıldı. Bu teşebbüsler sonuç verdi ve İstanbul
Üniversitesi’nin temellerinde biri olan Darülfünun-ı Osmani, Çemberlitaş’ta yeni inşa

ettirilen binada (bugünkü Basın Müzesi) 8 Şubat 1870’te resmen açıldı.

Yerli ürünlerin Avrupa mallarıyla rekabet edebilmesi için yeterli bilgiye sahip eleman
yetiştirmek amacıyla Sultanahmet’te Sanayi Mektebi açıldı. Burada çeşitli meslekler öğretildi.

1866’da Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane adı ile ilk sivil tıp okulu açıldı. Bu kurum Askerî Tıbbiye
binasında ayrı bir dershanede öğretime başladı. 1867’de de Eczacılık Mektebi açıldı. 1870’de
Heybeliada’daki Mekteb-i Bahriye içinde sivil bir Kaptan Mektebi eğitime başladı.
Bu dönemde Damat Ahmet Fethi Paşa’nın gayretleriyle 1847’de kurulmuş olan ilk
müze yeniden düzenlendi ve 1869’da Müze-i Hümayun adıyla geliştirildi. Osmanlı ülkesinde
eski eser araştırmaları Maarif Nezareti’nin iznine bağlandı. Yapılacak arkeolojik kazılardan
çıkacak eserlerin üçte biri memlekete ait olacaktı.
Bu dönemde bankacılık alanında tarihi önemde kuruluşlar açıldı. Midhat Paşa’nın ziraî
kredileri teşkilâtlandırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla 1863’te Niş’te başlattığı çalışmalar
sonucu 1867’de Memleket Sandıkları oluşturuldu. Yine onun gayretleriyle 1868’de Emniyet

Sandığı’nın faaliyete geçmesi sağlandı. Ayrıca, Fransız ve İngiliz ortaklı olarak Bank-ı
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Osmanî-i Şahâne (Osmanlı Bankası) adıyla bir banka kurulmasına izin verildi (1863). Bir
ticaret bankası olarak kurulan bu bankaya daha sonra banknot çıkarma yetkisi de verildi (1930
yılına kadar Türkiye’de Merkez Bankası’nın görevini bu banka yaptı).

Abdülaziz İstanbul’u Avrupalı şehirlere benzetebilmek ve uluslararası ilişkilerde çağdaş

protokol kaidelerini uygulayabilmek için saray ve köşkler yaptırdı. Bunların başında Çırağan
Sarayı gelmektedir. Avrupa’daki emsallerinden üstün olan bu saray 4 milyon Osmanlı altınına
mal olmuştu. Beylerbeyi Sarayı da yine bu devirde inşa edilmiştir. Ayrıca Kâğıthane Kasrı

tamir edildiği gibi, Çekmece ve İzmit av köşkleri açılmıştır.

Bütün bu işlerin finansmanı için dış borç miktarı arttı. Nitekim Abdülaziz zamanında
borçlar 200 milyon altına ulaştı. Bir yılda borç ve faiz olarak ödenen miktar 14 milyon altına
çıktı. O sıralarda Osmanlı Devleti’nin takip ettiği malî politika, borcu borçla ödeme ve bütçe

açığını yeni borçlarla kapatma şeklindeydi. Dışarıdan borç alma imkânı olmadığı durumlarda

da Galata sarraf ve bankerlerinden yüksek faizlerle borçlanma yoluna gidiliyordu. Bu
politika devleti kısa sürede iflasa sürükledi.

2.8. Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahtan İndirilmesi ve V. Murat’ın
Kısa Saltanatı
Sultan Abdülaziz’in son yılları Balkan krizinin ağır baskıları altında geçmişti. Hersek
ve Bulgaristan ayaklanmalarında binlerce Müslümanın katledilmesi, Avrupalıların Osmanlı
içişlerine müdahaleleri, Selanik olayı ve ağırlaşan ekonomik krizin etkisi gibi gelişmeler, siyasi
ve toplumsal tepkilerin artmasına neden oldu.
6 Ekim 1875 tarihinde çıkarılan Ramazan Kararnamesi’yle devletin borç taksiti ve
faiz olarak ödediği yıllık 14 milyon liranın yarısının beş yıl için kesileceği, buna karşılık % 5
faizli devlet kâğıdı (esham) verileceği ilan edildi. Bu eshama gümrük, tuz, tütün gelirleriyle
Mısır vergisi karşılık gösterilmişti. Hükümet, bahsi geçen 7 milyonun 5 milyonu ile bütçe
açığını kapatacak, 2 milyonu ile de Rumeli’deki askerî harekâtın masrafları karşılanacaktı.
Ramazan Kararnamesi ile aslında devletin ekonomik olarak iflası ilan ediliyordu.
Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876’da önderliğini Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa,

Serasker Hüseyin Avni Paşa, Adliye Nazırı Midhat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah
Efendi’nin yaptığı dörtlü cunta tarafından tahttan indirildi. Abdülaziz Topkapı Sarayı’na
götürüldü. 4 Haziran 1876’da bilekleri kesilmiş bir halde ölü olarak bulundu.
Abdülaziz’in ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu günümüzde de tartışılmaktadır.
Sultan II. Abdülhamit’in saltanatında bu olay çok konuşulmuş ve 1881’de oluşturulan Yıldız
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Mahkemesi’nde başta Midhat ve Mahmut Celalettin paşalar olmak üzere suçlu görülenler
yargılanmıştır.
Sultan Abdülaziz ardından tahta V. Murat geçti.
Sultan doğal olarak Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın
kontrolüne girdi. 5 Haziran’da Çerkes Hasan’ın intikam
amacıyla taht değişikliğinde başrolü oynayan Serasker
Hüseyin Avni Paşa ve yanındaki dört kişiyi öldürmesi V.
Murat’ın ruh sağlığını iyice bozdu. Tuhaf davranışlar
göstermeye başlayan V. Murat, 31 Ağustos 1876’da akıl
hastalığı teşhisi ve şeyhülislamlık fetvasıyla azledildi.

Yerine anayasa ve meşrutiyeti ilan edeceği taahhüdünde
bulunan kardeşi II. Abdülhamit tahta geçirildi. V. Murat
tahttan indirildikten sonra kalan ömrünün 29 yılını Çırağan
Sarayı’nda geçirdi.

Resim-7: Sultan V. Murat
(ÖRENÇ, 2013, 151)
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Uygulamalar

Uygulama:
Kemal, BEYDİLLİ’nin, “Küçük Kaynarca’dan Tanzimat’a Kadar Islahat

Düşünceleri”, İlmi Araştırmalar Dergisi, sa: 8, İstanbul 1999, s. 25-64 adlı
makalesini, Ali AKYILDIZ’ın, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında

Reform (1836-1856), Eren Yay., İstanbul 1993 adlı kitabını, Musa ÇADIRCI’nın,
Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yay.,
Ankara 1991 adlı kitabını okuyunuz:
1. Tanzimat dönemi kurumsallaşması ve bürokrasideki değişim anlaşılacak.
2. Tanzimat kurumlarının yapısı ve işleyişi kavranacak.
4. Islahat Fermanı’nın Osmanlı’da uygulanışı ve ortaya çıkan tepkiler tartışılacak.

5.Sultan Abdülaziz dönemi silah sanayi ve teknolojisi alanındaki gelişmeler
kavranacak.
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Uygulama Soruları

1. Sultan Abdülmecit saltanat yetkilerini hangi kurumla, neden paylaşmıştır?
yorumlayınız.
2. Tanzimat dönemi sosyal ve ekonomik reformlarının, önceki dönemlerden farkı ne
olmuştur? tartışınız.
3. 1856 Islahat Fermanı’na tepkiler hangi noktalarda yoğunlaşmıştır? tartışınız.
4- Kırım Savaşı sonucu imzalanan 1856 Paris Antlaşmasına göre Osmanlı’nın
Avrupa hukunundan yararlanması maddesi uzun vadede ne gibi sonuçlar
doğurmuştur? değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ilk olarak Türk yenileşme tarihinin çok önemli dönemeçlerinden biri olan
Tanzimat Fermanı sürecini, döneme etki eden faktörleri ve sürecin işleyişini ele aldık. Tanzimat
döneminde yapılan reformlar, eski devrin devlet ve toplum anlayışındaki çok önemli
değişimleri göstermektedir. Klasik dönemlerde Osmanlı Devleti genel olarak sadece güvenlik
ve adaleti esas alan, bunun için vergi toplayan bir düzeni benimsemişti. Tanzimat devrinde
yönetimi ele alan kadrolar, bütün sorunlara rağmen devlet ve toplum anlayışını Batıya göre
şekillendirmeye çalıştılar. Hiç kuşkusuz devletin bütün vatandaşlarını aynı hak ve

özgürlüklerden yararlandırma çabası dikkati çekmektedir. Bu bölümde ayrıca 1839 Tanzimat
Fermanı’nın ilanı ile birlikte Osmanlı iç işlerinde Avrupa müdahalesinin artması, bu
müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan Girit, Lübnan ve Karadağ isyanlarının etkilerini
irdeledik. Yine Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde önemli bir aşama olan 1848 İhtilallerinin gelişimi,
Rusya ile yaşanan Mülteciler Meselesi’nin çözümünü ele aldık.
Bu bölümün önemli başlıklarından biri 1853-1856 yıllarında cereyan eden Kırım Savaşı
oldu. Savaşın sebeplerini ve sonuçlarını Savaşın bitiminde toplanan Paris Kongresi ve bu
kongrenin bitimiyle imzalanan 1856 Paris Antlaşması’nın Osmanlı ve Avrupa açısından
değerlendirmesini yaptık. Paris Antlaşması sürecinde hazırlanan ve antlaşmanın bir maddesi
olarak ilan edilen Islahat Fermanı’nın içeriğini ve fermana oluşan tepkileri ele aldık.
Bölümün son kısmında, Sultan Abdülaziz’in tahta çıktıktan sonra karşılaştığı iç ve dış
sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduk. Dünya tarihinde önemli gelişmelerden olan
Süveyş Kanalı’nın açılışını ele aldık. İlk defa olarak Osmanlı Padişahı’nın barışçıl amaçlarla

Avrupa başkentlerini ziyaretini değerlendirdik. Nihayet Sultanın bir askeri darbe ile tahttan
indirilişini ve ölümünü irdeledik.
Görüldüğü gibi 1839 yılında Tanzimat’ın ilanı yeni bir kulvara giren Osmanlı Devleti,
1876 yılına kadar pek çok sosyal ve ekonomik değişim yaşamıştır. Bu süreçte birçok yeni
kurum hayata geçirilmiş ve mahalli idareler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Avrupa’yı tanıyan ve
etkilenen yeni bir aydın profili yeni fikirler üretmeye başlamıştır. Bu fikirler toplumsal tabana
dayanmasa da devlet üst kademelerinde yer bulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) 1839 Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan ve Gülhane’de okuyan devlet adamı hangisidir?
a) Mehmet Emin Ali Paşa

b) Mustafa Reşit Paşa

d) Keçecizade Fuat Paşa

c) Hüsrev Paşa

e) Mahmut Nedim Paşa

2) Türk Boğazlarının statüsüne dair 1841’de hangi antlaşma yapılmıştır?
a) Paris Antlaşması

b) Balta Limanı Antlaşası

c) Hünkâr İskelesi Antlaşması

d) Londra Antlaşması

e) Berlin Antlaşması

3) Avrupa’da meydana gelen 1848 İhtilalleri sonrasında Osmanlı hangi milletten
sığınmacılara kapısını açtı ve Rusya ile Mülteciler Sorunu yaşadı?
a) Polonya-Macar

b) Eflak-Boğdan

c) Romanya-Erdel

d) Lehistan-Polonya e) İngiltere-Fransa
4) Tanzimat reformları kapsamında 1854 yılında ilk Şehremaneti/Belediye idaresi hangi
vilayette kuruldu?
a) Selanik

b) Bursa

c) Cidde

d) Edirne

e) İstanbul

5) Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından 1858’de hazırlanan Arazi
Kanunu’nun en önemli özelliği nedir?
a) Fransa’dan etkilenilmesi

b) Millî olması

d) Vergi mevzuatı içermesi

c) Padişahın onaylamaması

e) Harameyn ile ilgili olması

6) Osmanlı’da Avrupa usulü ilk yükseköğretim kurumu hangisidir?
a) Encümen-i Dâniş
d) Darülfünun

b) Meclis-i Maarif

c) Darüşşafaka

e) Rüştiye
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7) 1859 Kuleli Vakası hangi padişaha karşı bir darbe girişimi idi?
a) II. Mahmut

b) I. Abdülaziz

c) V. Murat

d) III. Selim

e) I. Abdülmecit

8) Küdüs’teki Kutsal Yerler Sorunu hangi ülke ile savaşın sebeplerinden biri olmuştur?
a) Avusturya

b) Portekiz

c) Rusya

e) İsrail

d) Yunanistan

9) Rus Donanması Kırım Harbi’nde Karadeniz’in hangi limanında Osmanlı donanmasını
batırmıştır?
a) Canik

b) Batum

c) Trabzon

d) Sinop

e) Sivastopol

10) Osmanlı Devleti, ilk defa hangi yıl yabancı bir ülkeden dış borç almak durumunda
kalmıştır?
a) 1854

b) 1839

c) 1856

d) 1881

e) 1878

11) Aşağıdaki maddelerden hangisi 1856 Islahat fermanında yer almamıştır?
a) Can, mal ve namus emniyeti
c) Vergi eşitliği

b) Din ve mezhep güvencesi

d) Yeni bir anayasa

e) Askeri yükümlülükler

12) Sultan Abdülaziz’e yapılan darbenin öncülerinden olup Seraskerlik makamında
bulunan asker hangisidir?
a) Midhat Paşa

b) Hasan Hayrullah Efendi

d) Mahmut Nedim Paşa

c) Hüseyin Avni Paşa

e) Mütercim Rüştü Paşa

13) Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı hangi tarihte açılmıştır?
a) 1839

b) 1869

c) 1856

d) 1821

e) 1815

14) Sultan Abdülaziz, 1867 Avrupa seyahatinde aşağıdaki hangi şehre uğramamıştır?
a) Brüksel

b) Viyana

c) Paris

d)

Londra

e) Atina
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15) Aşağıdakilerden hangileri, Sultan Abdülaziz dönemi gelişmeleri arasında yer
almaktadır?
I. Mekteb-i Sultani’nin kurulması
II. Birinci Meşrutiyet'in ilanı
III. İkinci Meşrutiyet'in ilanı
a) Yalnızca I b) Yalnızca II

c) I ve III

d) II ve III

e) I, II ve III

2. HAFTA
SORULARI
CEVAP ANAHTARI

SORU NO:

DOĞRU CEVAP

1

B

2

D

3

A

4

E

5

B

6

D

7

E

8

C

9

D

10

A

11

D

12

C

13

B

14

E

15

A
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3. I.MEŞRUTİYET DÖNEMİ GELİŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. I. Meşrutiyet’in İlânı
3.2. 1876 Kanun-i Esasi Ve Temel Özellikleri
3.3. Balkanlarda İsyanlar Ve 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı
3.4. Savaş Esnasında Müslüman Türk Nüfusun Kayıpları Ve Yaşanan Acılar
3.5. Kıbrıs, Mısır Ve Tunus’un Kaybı
3.6. Bulgaristan’ın Doğu Rumeli’yi İlhakı
3.7. Duyun-ı Umumiye İle Kaybedilen Ekonomik Bağımsızlık
3.8. II. Abdülhamid Döneminde Etkili Olan Fikir Akımları
3.8.1. Osmanlıcılık
3.8.2. İslamcılık
3.8.3. Türkçülük
3.9. II. Abdülhamid’in Eğitim ve Kültür Politikalarındaki Öncelikleri
3.10. Jön Türk Muhalefetinin Ortaya Çıkışı Ve Eleştiri Konuları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
I. Meşrutiyet’in ilanı sürecinde yaşanan gelişmeler ile Türk
tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi hakkındaki düşüncelerinizi
açıklayınız.
2.
Osmanlı Devleti’ni Ruslarla savaşa iten nedenlerle bu savaşın
sonuçlarını tartışınız.
3.
Günümüze olan etkilerini de göz önünde bulundururarak II.
Abdülhamid dönemi fikir hareketleri hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme

I. Meşrutiyet’in ilanı ve
sonrasındaki gelişmeler

I. Meşrutiyet’in ilanı ve
sonrasındaki siyasi
gelişmeleri bilir.

Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme

1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşı sebepleri-sonuçları

Balkanlarda isyanlar ve
1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşı hakkında detaylı bilgi
sahibi olur.

Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

19. Yüzyılın sonunda
Osmanlı Devletinin
Toprak Kayıpları

1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşı esnasında ve
sonrasında yaşanan toprak
kayıpları ve siyasi
gelişmeleri öğrenir.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
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Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma

Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

II. Abdülhamid
döneminde fikir akımları
ile siyasi ve kültürel
gelişmeler

II. Abdülhamid döneminde
etkili olan fikir akımları;
eğitim, kültür, iç ve dış
politikadaki önceliklerle
muhalif akımlar hakkında
bilgi edinir.

Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar

Meşrutiyet: Anayasal Monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve
halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi

Anayasası

Kanun-i Esasi: 23 Aralık 1876’da ilân edilen Osmanlı Devleti’nin ilk


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: Osmanlı padişahı II. Abdülhamid ve
Rus çarı II. Alexander döneminde hem Balkanlar hem de Kafkasya’da gerçekleşen bir
Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı
tarihinde 93 Harbi olarak da bilinir.
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Giriş
Tanzimat ve Islahat Fermanları sürecinde ortaya konulan değişme iradesi ve yapılan
düzenlemelere karşın istenilen neticenin alınamaması devletin ancak daha kapsamlı bir
değişimle sorunlarından kurtulacağı fikrine sahip kesimleri ön plana çıkartmıştır. Devletin ve
toplumun yaşadığı problemlerin temel kaynağını devleti yönetenlerin keyfiliğinde gören bu
kesimin bulduğu çıkar yol ise yönetim tarzının keyfiliği önleyecek belli esaslara
bağlanmasıydı. Yönetimin ilkeleri kişilere göre değişmeyeceği bir esas kanuna göre
düzenlenmesini isteyen bu aydın hareketinin temsilcileri “Yeni Osmanlılar” olarak
adlandırılmışlardır. Doğrudan Padişahı değil de hükümeti hedef alarak eleştiren Yeni
Osmanlılar devlet ve toplumun modernleşmesinde İslam tarih ve kültüründeki birikimden
yararlanılmasını savunuyorlardı. Dürüst bir Padişah ve “Meclis-i Şura-yı Ümmet” sayesinde
devletin buhrandan kurtulacağına inanan hareketin öncüleri 1865’de ‘ittifak-ı hamiyyet’
cemiyeti etrafında birleştiler. Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi bilinen isimlerin yanı
sıra Askeri Okullar komutanı Süleyman Paşa, Mithat Paşa gibi üst düzey asker ve sivil
bürokratların da yer aldığı kadro meşrutiyet idaresini getirmek için çalışacaktı.
Cemiyet yurtiçi ve Avrupa’da çıkardıkları gazeteler yoluyla topluma ulaşmaya ve
fikirlerini yaymaya çalışıyordu. 1870 yılına kadar Avrupa'da, padişah ve hükümetine karşı
çalışmalarını sürdürdü. 1868 yılında Şura-yı Devletin açılması ve hükümet diktasının sebebi
olarak görülen Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşanın 1871 yılında ölümü üzerine, Namık
Kemal'in de içinde bulunduğu cemiyet üyelerinin bir kısmı ülkeye döndü.
Ekonomik sıkıntıların artmasına paralel olarak bilhassa Rusya’nın balkanlardaki Slav
kökenli unsurlara dönük tahriklerinin artması Osmanlı Devletini Balkan isyanıyla karşı karşıya
getirdi. Önce Bosna-Hersek ve ardından Bulgar isyanları devleti Rusya ile karşı karşıya getirdi.
1875 yılından itibaren artan bunalım ve karamsarlık Sultan Abdülaziz ve hükümete karşı
muhalefeti güçlendirdi. Şûrâ-yı Devlet Reisi Midhat Paşa, Sadrazam Rüştü Paşa, Askeri Okullar
Nazırı Süleyman Paşa gibi isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen bir darbe ile Abdülaziz 30 Mayıs
1876'da tahttan indirildi ve yerine Meşrutiyet düşüncesine yakın olduğu düşünülen V. Murad
geçirildi.
V. Murad’ın üç aylık saltanatı sırasında yaşanan iç ve dış karışıklıkların yanı sıra
Abdülaziz’in gözaltında tutulduğu Feriye Sarayında hayatını kaybetmesi, daha veliahtlığı
sırasında özellikle keyfi yönetim aleyhindeki düşünceleriyle sempati toplamış bulunan V.
Murad'ın tahta çıkışının yarattığı olumlu havayı ortadan kaldırdı. Son gelişmelerden etkilenen
Padişah V.Murat’ın sağlığı bozuldu. V. Murad tahttan indirilerek Meşrutiyet yönetimini ilan
etmeyi kabul eden Veliaht Abdülhamid 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi. Böylece, II.
Abdülhamid (1876-1909) dönemi başlamış oldu.
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3.1. I. Meşrutiyet’in İlânı ve İlk Yazılı Anayasa
Anayasalı yönetime; parlamento idaresi altında bütün unsurların benimseyeceği
müşterek bir vatan kavramı oluşturarak ülkeyi yıkılmaktan kurtarmak için geçilmişti. II.
Abdülhamid, önceden verdiği söze uyarak 23 Aralık 1876’da Kanun-ı Esasi’ (anayasa)yi ilan
etti. Anayasanın bir an evvel ilanında Mithat Paşa ve arkadaşlarının büyük etkisi oldu.
Anayasayı hazırlamak için bir komisyon kuruldu. Avrupa’da kullanılmakta olan Anayasalardan
Fransa ve Belçika Anayasaları incelendi. Ancak Padişahın tahttan indirilmesinde anlaşanlar
yeni kurulacak rejimde hak ve yetkiler konusunda anlaşamadılar. Sadrazam Mehmet Rüştü
Paşa Padişahın yetkilerinin sınırlanmasına ve hükümetin kuruluşuna getirilen yeniliklere karşı
çıktı. Sadrazamın ısrarı ile Anayasa taslağında bazı değişiklikler yapıldı. II. Abdülhamid de
tasarıda hükümdarın yetkilerini sınırlayan bazı maddeleri değiştirdikten sonra, gerek görülen
kimselerin ülke dışına gönderilmesi yetkisini devlet başkanına veren bir hükmün tasarının
113'üncü maddesine eklenmesini istedi. Büyük tedirginlik yaratan bu madde Padişahın
onayının alınabilmesi için anayasaya kondu.
Kanun-ı Esasi içeriği incelendiğinde de görüleceği üzere mevcut durumda köklü
değişiklikler getirmedi. Padişahın yetkilerini yazılı kanun güvencesi altına almış oldu. Önceki
dönemin fikir tartışmalarında önemli yer tutan Meclis-i Şura-yı Ümmet kanun teklif etme
yetkisi olmayan bir danışma organı halinde ortaya çıktı. Bütün bunların yanında Padişah ve
hükümetin yetkilerinin yazılı esaslara dayanmasını kabul etmeleri de önemli bir gelişme olarak
kabul edilebilir.
12 bölüm, 119 maddeden oluşan Kanun-u Esasî daha çok Osmanlı deneyim ve
uygulamasına dayanan içeriğiyle dikkat çekmektedir. Yasama işleri, Mebusan Meclisi ve
Ayan Meclisi'nden kurulu bir "Meclis-i Umumi (Genel Meclis)" tarafından yürütülecekti.
Güçler ayrılığı ilkesi gerçek olmaktan çok biçimseldi, kurumsal değişiklikler geçmiş
uygulamadan köklü bir ayrılış yerine bir evrimi yansıtmaktaydı. Komisyonun en liberal üyeleri
bile bir cumhuriyet kurulmasını ya da padişahın hükümranlık haklarının temelde
kısıtlanmasını önermemişlerdi. Osmanlı hükümdarlığı Halifeliği de koruyarak Osmanlı
hanedanının en yaşlı üyesine geçiyordu (3. ve 4. maddeler). Padişahın kişiliği kutsaldı ve
yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildi (5. madde). Böylece tüm Anayasa Padişahın iyi
niyetine bağımlı hale gelmişti. Padişah bakanları atama ve azletme hakkına sahip olduğu için
bakanlar parlamento yerine O’na karşı sorumlu oluyorlardı. Para bastırılması, hutbelerde
adının söylenmesi, yabancı devletlerle anlaşmalar imzalamak, savaş ve barış ilânı, şeriat
hükümlerinin uygulanmasının gözetimi yasalar gereğince verilmiş cezaların hafifletilmesi ya
da affedilmesi, parlamentoyu zamanından önce toplamak veya dağıtmak yetkileri arasındaydı.
Padişah parlamento kararlarını yasa haline dönüştürmek için resmen ilân edebilir ve
parlamentonun onayına başvurmadan yeni yasalar çıkarabilirdi. Gerekli gördüğünde
olağanüstü durum ilân ederek anayasa güvencelerini geçici olarak kaldırabilir, kendisine ve
devlete tehlikeli gördüğü kişileri sürgüne yollayabilirdi(113. Madde). Anayasa’da dikkat
çeken maddelerden biri de Devletin resmî dilinin Türkçe olduğunu ifade eden ve memur olmak
için Türkçe bilmeyi şart koşan 18. maddeydi. Aslında bu madde hem gerçeğin bir ifadesi hem
de millî devlete giden yolda önemli bir adımdı.
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Anayasa, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Bulgar ayaklanmasının yarattığı Rusya ile
savaş tehlikesinin giderilmesi için toplanan İstanbul (Tersane) Konferansı'nın ilk oturumunun
yapıldığı sırada, 23 Aralık 1876 günü ilan edildi. Sevinçle karşılanan Anayasa’nın ilânı, ülkede
büyük beklentiler yarattı. Ancak Meşrutiyete karşı olanlar da aleyhte tepki gösterip, çalışmaya
başladılar. Bunlara Padişah da katıldı. Sonuçta, II. Abdülhamid, halk tarafından "Meşrutiyet ve
Hürriyet kahramanı" olarak kabul edilen Mithat Paşa'yı 5 Şubat 1877 günü sadrazamlık
görevinden alıp tutuklattı ve hemen bir gemiye bindirerek İtalya'ya sürdü. Bu suretle Anayasa'nın
113'üncü maddesi, ilk defa, bu Anayasayı yapan Mithat Paşa'ya uygulanmış oldu.
28 Ekim 1876'da çıkarılan “Geçici Yönetmelik” esaslarına göre yapılan seçim sonucunda
Mebusan Meclisi'ne 69'u Müslüman ve 46'sı diğer dinlerden olmak üzere 115 üye, Ayan
Meclisi'ne de 21’i Müslüman 5’i Gayrimüslim 26 üye seçildi. Meclisin19 Mart 1877 günü
Dolmabahçe Sarayı'nda açılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyet yönetimi hukuken
ve fiilen başlamış oldu. Meclis-i Mebusan’ın 13 Aralık 1877 – 14 Şubat 1878 tarihleri arasında
geçen ikinci döneminde ise 106 mebus görev yapmıştır. Bunların 59’u Müslüman, 47’si
gayrimüslim idi. Müslümanlarla gayrimüslim mebusların oranına baktığımızda %56’ya %44
oranı ortaya çıkmaktadır. Bu oran Müslim ve gayrimüslim mebusların neredeyse eşit oranda
temsil edildiklerini göstermektedir. O dönemde gayrimüslim halkın toplam nüfus içindeki
oranlarının 1/4 olduğu düşünüldüğünde, mebus sayısı ile nüfusların arasında bir denge olmadığı
ortaya çıkmaktadır.
Tersane Konferansına katılan ülke temsilcilerine artık görüşmeye gerek kalmadığı, zira
Osmanlı Devleti’nin de modern, meşruti bir devlet olduğu ifade edilmişti. Ancak nihai amaçları
devleti paylaşmak olan devletler bu teşebbüsü ciddiye almadılar ve Osmanlı Meclisi'nin
açılmasından otuz altı gün sonra Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
Meclis-i Umumi toplantıları Rusya ile savaşın gölgesinde yapılıyordu. Rusların
balkanlar ve doğu Anadolu’daki hızlı ilerlemesi mebusların kanun yapma işini geri plana
bırakarak hükümet faaliyetlerini ve harbin yönetimini tartışmalarına yol açtı. Mebuslar dolaylı
olarak Padişah Abdülhamid’i savaşın gidişinden sorumlu tutuyorlardı. Hıristiyan mebuslar ise
Avrupa’nın da etkisiyle kendi topluluklarının çıkarlarını gözetiyorlardı. Gelişmeleri görüşmek
üzere topladığı Saltanat Şurasında mebusların eleştirilerine hedef olan II. Abdülhamid 14 Şubat
1878 günü meclisi feshetti. Her derde deva olarak görülen Meşrutiyet, meclisin tatil edilmesiyle
sadece 1 yıl 1 ay 21 gün devam edebilmiş, meclisin toplantı süresi de toplam 10 ay 25 gün
sürmüştür.

3.2. Balkanlarda Ayaklanmalar – 93(1877-1878) Harbi
Büyük emperyalist güçlerin oyun alanı haline gelen Osmanlı topraklarında yapılan
bütün girişimlere karşın istenilen neticelerin alınamaması Balkanlar’daki güç dengelerini
Rusya lehine değiştirmiştir. İngiltere ve Fransa’nın 1853–1856 Kırım Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’nin yanında yer almaları Rusya’yı dengelemeye yönelikti. Nitekim Paris Antlaşması
(1856) ile Rusların Balkanlar’a inme ve Boğazları ele geçirme emelleri bir süreliğine
engellenmişti. Ancak Rusya, 13 Mart 1871’de Londra Antlaşması ile Karadeniz’de donanma
bulundurma hakkını büyük devletlere onaylatmıştı.
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Rusya, Balkan coğrafyasındaki Panslavizm faaliyetlerini aktif biçimde desteklemişti.
1875’te Bosna ve Hersek’te çıkan isyan sunî bir şekilde büyütülerek uluslararası bir sorun
haline getirilmiş, Rusların teşvikiyle Karadağ ve Sırbistan isyancılara yardım etmiş ve Osmanlı
Devleti’ne savaş açmışlardı. Bosna ve Hersek isyanının ardından 2 Mayıs 1876’da
Bulgaristan’da büyük bir ayaklanma çıkmış, Osmanlı Devleti Mayıs ayının sonlarına doğru
büyük ölçüde kontrolü ele almıştı. Ayaklanma bastırılırken Bulgarlara büyük zulüm ve
katliamlar yapıldığı propagandaları Avrupa kamuoyunda etkili olmuş, bu sebeple özellikle
İngiliz dış politikasında Osmanlı Devleti aleyhine gelişmeler görülmüştü.
Rusya, İngiltere, Fransa Avusturya-Macaristan, Almanya ve İtalya’nın katılımıyla 23
Aralık 1876’da İstanbul’da toplanan Tersane Konferansında Osmanlı Devleti’nden
Balkanlardaki egemenlik haklarını ihlal eden ağır şartları kabul etmesi istenmiştir. 18 Ocak
1877’de Osmanlı Devleti büyük devletlerin bu isteklerini reddetmiştir. Konferansa katılan
devletler 31 Mart 1877’de Londra’da yeniden toplanarak Londra Protokolü’nü imzalamışlar ve
İstanbul Konferansı’ndaki isteklerinde ısrar etmişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 10
Nisan 1877’de Londra Protokolü’nü de reddetti. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı topraklarındaki
Hıristiyanları korumak iddiasıyla 24 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etti. İngiltere
kendi menfaatlerinin muhafazası şartıyla, diğer Avrupa Devletleri ise herhangi bir şart öne
sürmeden tarafsız olacaklarını ilân ettiler.
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Ruslar, Osmanlı kuvvetlerini mağlup ederek batıda
İstanbul yakınlarına, Yeşilköy’e kadar gelmişler, doğuda ise Ermenilerin de yoğun olarak
yaşadığı bölgelerin bir kısmını ele geçirmişlerdi. 3 Mart 1878 günü imzalanan Ayastefanos
Antlaşması, özellikle Bulgar milliyetçilerinin hayallerinin büyük bir bölümünü karşılıyordu.
Rusya’nın büyük Bulgaristan devleti yoluyla sıcak denizlere açılma imkânı bulması İngiltere
ve bilhassa birliğini yeni teşkil etmiş olan Almanya’yı endişelendirmiştir. Derhal harekete
geçen bu iki devlet Berlin’de yeni bir konferans toplanmasını sağlamıştır. Burada İngiltere;
üzerinde planlar yaptığı Kıbrıs’ı almış, Almanya da Bulgaristan’ın küçültülmesini sağlayarak
Rusya’nın etkisini sınırlandırmaya muvaffak olmuştu.
Berlin Antlaşmasıyla Ayastefanos Antlaşması ile kurulan büyük Bulgaristan, İngiltere
ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun kaygıları giderilecek şekilde parçalara
bölünmüştür. Bir prenslik şeklinde yapılandırılan Bulgaristan Tuna Nehri ve Balkan Dağları
arasında kalan küçük bir alanla sınırlandırılmıştır. Berlin Antlaşması ile Bosna-Hersek’in
yönetimi Avusturya Macaristan’a bırakılmış, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’da resmen
bağımsız olmuşlardır. Teselya Yunanistan’a verilmiş, Kars, Ardahan ve Batum Ruslara
bırakılmış, Doğu Beyazıt ise Osmanlı Devleti’nde kalmıştır. Doğu Anadolu’da Ermenilerin
yaşadığı vilayetlerde ıslahat yapılması kabul edilmiştir. Bunların dışında Osmanlı Devleti
Rusya’ya ağır bir savaş tazminatı ödemeyi de kabul etmiştir.

3.3. Savaş Esnasında Müslüman Türk Nüfusun Kayıpları Ve Yaşanan
Acılar
Tarihlere 93 Harbi olarak geçen büyük yıkımın en büyük etkisi altı asırdır buralara
medeniyet getiren Müslüman nüfus üzerine olmuştur. Bulgaristan’daki Müslüman Türk nüfus
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ile Ortodoks Hıristiyan nüfus dengesi 93 Harbi sırasında Bulgaristan’daki Müslüman Türk
halkına yapılan büyük bir katliam ve bunun sonucunda meydana gelen göçler ile Bulgarlar
lehine değişmiştir. Ruslar ilk ele geçirdikleri Ziştovi’den başlayarak Bulgaristan’da ayak
bastıkları her yerde özellikle Kossak süvarileri ve Bulgar çeteleri vasıtasıyla pek çok Türk
köyünü yakıp yıkmışlar, kadın ve çocuk ayırt etmeden Müslüman Türk nüfusa karşı katliamlara
başlamışlardı.
Karşı karşıya kaldıkları bu insanlık dışı muameleden dehşet ve paniğe kapılan Müslüman
Türk halkı, canlarını ve ırzlarını muhafaza edebilmek için her şeylerini terk edip göç etmek
zorunda kalmışlardı. Ancak Türkler göç yollarında da Bulgar çetelerinin ve Kossak süvarilerinin
saldırılarına maruz kaldı. Rusya’nın desteği ile Bulgaristan’daki Müslüman Türk nüfusun
önemli bir bölümünün göç ve katliamlar yoluyla yok edilerek Bulgarlar nüfusun çoğunluk haline
getirilmesi Ermeni milliyetçilerine cesaret vermiş ve örnek olmuştur.
Tuna ve Edirne Vilayetlerinde yaşayan Türklerin 500.000’i 1877-1878 Osmanlı Rus
Savaşı sırasında katliam, açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu katliam ve
hastalıktan kurtulmayı başarabilen bir milyonu aşkın Müslüman Türk ahali canlarını kurtarmak
için göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçmenlerin önemli bir bölümü de İstanbul’a gelmiştir.
Rumeli’den İstanbul’a Eylül 1879’a kadar 387.804 muhacir gelmiştir 1877-1891 yılları arasında
resmî istatistiklere göre 767.339 Bulgaristan muhaciri daimi olarak iskân edilmek üzere Anadolu
ve Trakya’ya sevk edilmiştir.

3.4. Stratejik toprakların Kaybı (Kıbrıs, Mısır Ve Tunus)
Ayastefanos Antlaşmasıyla geri planda kaldığını düşünen İngiltere, Berlin’de
Avusturya ve Almanya'nın da desteği ile Rusya ile gizlice anlaştı. Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü koruma ve konferansta yardım vaadi ile Kıbrıs'ın yönetiminin geçici olarak
İngiltere'ye bırakıldığı antlaşma 4 Haziran 1878'de imzalandı. Devrik Padişah V. Murad’ı
yeniden tahta çıkarma tehdidi gölgesinde gerçekleşen oldubittiyi II. Abdülhamid Kıbrıs'ta
hükümranlık haklarına asla zarar verilmemesi şartıyla onayladı.
İngiltere özellikle 1880’lerden itibaren, Osmanlı Devleti’ni parçalama ve onun
toprakları üzerinde kendisine bağlı millî devletler kurma politikasını hayata geçirmiştir.
İngiltere stratejik çıkarları doğrultusunda 20 Ağustos 1882’de Mısır’da Port-Said’e asker
çıkarmış ve 15 Eylül 1882’de Kahire’ye girerek Mısır’a fiilen yerleşmiş ve böylece Mısır da
Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Osmanlı Devleti bu durumu 1885 yılında kabul etmiştir.
Fransa da yeni düzenlemeden payına düşeni aldı. İngiltere ve Almanya, Fransa’nın
Tunus’u almasına göz yumacaklarını belirtince Fransa 1881'de göçebe kabilelerin Cezayir
sınırını ihlal etmesi gibi basit bir bahaneyi öne sürerek ülkeye asker gönderdi. Ardından zorla
imzalatılan bir antlaşmayla askerî işgal resmîleştirildi. Aynı antlaşma uyarınca Tunus Beyi’nin
dış ilişkiler ve maliye alanındaki yetkileri Fransa'ya devredildi ve ortak sorunlarda ilişkileri
yürütmek üzere ülkeye bir yüksek temsilci atandı. Güneyde işgale karşı başlayan direnişin
bastırılmasından sonra, 1883 yılında, Fransız Vali Paul Cambon, Tunus Bey'i Ali Bin
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Hüseyin’e, imzalattırdığı Mersa Sözleşmesi ile Fransız hükümetinin gerekli göreceği idarî, adlî
ve malî reformların yapılmasını sağladı. Böylece Fransa Tunus’a tamamen hâkim oldu.

3.5. Bulgaristan’ın Doğu Rumeli’yi İlhakı
Bulgarlar Berlin Anlaşmasıyla sınırlarının daraltılmasından bir hayli rahatsız olmuşlar
ve Ayastefanos Anlaşmasıyla vaat edilen büyük Bulgaristan’ı kurmayı kendilerine milli hedef
olarak belirlemişlerdi. Bulgaristan Berlin Anlaşmasından sonra Makedonya ve Doğu Rumeli’yi
kendisine bağlamak hedefine yönelerek Osmanlı Devletine karşı yayılmacı bir politika takip
etmiştir. Eylül 1885’te Bulgar komitecileri Filibe’de gerçekleştirdikleri bir oldubitti ile Vali
Gavril Paşa’yı tutuklamış ve vilayetin Bulgaristan ile birleştiğini ilan etmişlerdi. Ertesi gün
Bulgar Prensi Alexander ordusu ile Doğu Rumeli’ye girerek kendisini vilayetin Prensi ilan
etmiştir.
Balkanlarda dengeleri sarsan bu gelişmeden rahatsız olan Sırbistan en büyük tepkiyi
göstermiş ve Bulgaristan’a savaş ilan etmiştir. Ordularını Osmanlı sınırlarına yığan Bulgarlar
hazırlıksız yakalanmış, ancak kısa sürede toparlanarak Sofya yakınlarında Slivnitsa’da iki gün
süren savaşı kazanmışlardı. Bu netice Bulgarlara Belgrad yolunu açmışsa da Avusturya
Macaristan’ın diplomatik müdahalesi ile savaş sona ermiştir.
Sonuçta Osmanlı Devleti bu ilhakı örtülü bir biçimde kabul etmek zorunda kalmıştır. 1
Ocak 1886’da yapılan Anlaşma ile Bulgar Prensi’nin aynı zamanda Doğu Rumeli Valisi
olmasına karar verildi. Her 5 yılda bir Prens Sultan’ın ve büyük güçlerin yeniden onayıyla
valiliğe devam edecekti.
Bu durum Berlin Anlaşmasının Osmanlı Devleti aleyhine ihlal edilebileceğini
göstermiş, Sırbistan ve Yunanistan’da tazminat ve toprak taleplerinde bulunmuşlardır.

3.6. Osmanlı Devletinin Ekonomik Bağımsızlığını Kaybedişi (Duyun-ı
Umumiye)
Kırım Savaşının getirdiği büyük masraflar için ilk defa 1854 yılında yabancı bir ülkeye
borçlanan Osmanlı Devleti yirmi yıllık süreçte borç faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma
düşmüştü. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndaki yenilgi sebebiyle Rusya’ya ödenecek savaş
tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozdu. Artık Osmanlı
maliyesi iflas etmek üzereydi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan
vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırdı. İstanbul’da yapılan görüşmeler
sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarihli (28
Muharrem 1299) bir kararname ile ilan edildi. Tarihe “Muharrem Kararnamesi” adıyla geçen
bu anlaşmayla İstanbul’da “Duyun-ı Umumiye idaresi” kuruldu. Yedi (7) üyeden oluşan
komisyonda alacaklıları temsilen birer İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya, İtalyan ve Galata
bankerlerinin temsilcisi ve Osmanlı temsilcisi yer alıyordu. Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir
kaynakları, tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs vergisi,
Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok olan vergilerdi. Bu şekilde Devletin mali gücünü elinden
alan Duyun-ı Umumiye, “devlet içinde devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama
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yetkisinin bir kısmını, hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına karşılık bu komisyonun
insafına terk etmiştir. Faiz oranlarını belirleyen Duyun-ı Umumiye idaresi, kendi memurlarını
atama hakkına da sahipti. 1912 yılında Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarında
iken bu kurumun memur sayısı on bine yaklaşmaktaydı. Duyun-ı Umumiye memurları köylere
kadar giderek alacaklıların borçlarına karşın vergileri toplamaktaydı.

3.7. I. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları
Osmanlı yönetiminin hayata geçirdiği reformlar ve yeniliklerin ülkenin kötü gidişine ve
askerî yenilgilere çare olamaması üzerine aydınlar ön plana çıkarak toplumun katılacağı fikir
arayışlarını dile getirdiler. I. Meşrutiyet döneminde özellikle Osmanlıcılık ve İslamcılık
tartışmalarıyla geçmiş, İkinci meşrutiyet döneminde ise Türkçülük akımı ön planda olmuştur.

3.7.1. Osmanlıcılık
Fransız ihtilali sonrası sınırlardaki gayrimüslim unsurların arasında yayılan milliyetçilik
akımının Osmanlı devletinin bütünlüğüne verebileceği zararları önlemek amacını taşıyan
yaklaşım ilk defa II. Mahmud döneminde şekillendi. Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan
herkesi ırk, din, dil ve renk ayırt etmeksizin Osmanlı vatandaşı olarak kabul eden bu anlayışın
hedefi Osmanlı halklarının kaynaşmasıyla yeni bir “Osmanlı ulusu” ortaya çıkarmaktı. Anayasa
ve Meclis güvencesi ile her dinden ve milliyetten Osmanlı fertleri sosyal, siyasî ve hukukî
olarak eşit olacaktı. Devlet imkânlar ölçüsünde bu şartları sağlamasına rağmen gayrimüslimler
ayrılıkçı faaliyetlerine devam etmişti.
I. Meşrutiyetin ilanı ve anayasanın getirdiği statü ile Osmanlıcılık fikri zirvesine ulaşmış
sayılabilirdi. Ancak 1878 Berlin Anlaşması’nda yaşanan toprak kayıpları sebebiyle Osmanlı
Devleti sınırları dâhilinde gayrimüslimlerin oranı yüzde yirmiye inmesi bu akımın
uygulanabilirliğini büyük ölçüde zayıflatmıştır. Balkanlar dışında, Batı Anadolu’da 3 milyon
kadar Rum, çoğunluğu Doğu Anadolu’da dâhil olmak üzere bütün ülke genelinde 1 buçuk
milyon kadar Ermeni vardır; bir de az sayıda Arap Hıristiyanları bulunmaktadır. Balkan
Savaşları sırasında Hıristiyanların Müslümanlara yaptıkları ve yaşananlar bu fikir akımının
iyice zayıflamasına yol açmıştır. Ancak I. Dünya Savaşı esnasında da tartışılmaya devam
etmiştir.

3.7.2. İslamcılık
19. asrın ikinci yarısı Hıristiyan Batı dünyasının yükselişinin zirvesine, İslam
dünyasının ise adeta dibe vurmasına şahitlik etmiştir. Osmanlı Devleti, İran, Fas ve Afganistan
dışında nispeten bağımsız bir İslam yönetimi, devleti kalmamıştır. Neredeyse tamamı sömürge
durumuna düşmüş olan Müslüman ülkelerde umut arayan gözler doğal olarak Hilafet merkezi
İstanbul’a çevrilmiştir. İslam birliği fikri adeta bir ihtiyaç haline gelmiştir. II. Abdülhamid’in 1882
yılından itibaren devletin ağırlıklı politikası olarak ülke dâhilinde ve dünya Müslümanlarına yönelik
hayata geçirdiği İslamcılık anlayışı içte toplumsal desteği artırırken, dışta sömürge sahibi

ülkelere karşı bir dayanışmanın sağladığı gücün kullanılmasına imkân vermiştir.
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İslamiyet, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlar için o dönemde kimlik
ifadesi bakımından en temel ve ayırt edici unsurdu. Osmanlı padişahının Halife unvanına da
sahip olması bütün Müslümanların arasında oluşturulacak bir duygu birliğini mümkün kılacak
potansiyele sahipti.
Özellikle II. Abdülhamid bu akımın en önemli temsilcisi ve uygulayıcısı oldu. Sultan,
Hilafet makamını siyasî bir vasıta olarak kullanmaya çalıştı. Hicaz demiryolunun inşasına
gerçekleştirdi. Hükümetin desteğinde olan birçok gazete ve dergi de İslamcı politikaları
destekledi. Söz konusu basın-yayın organlarında bu süreçte yer alan yazıların amacı öncelikle
Araplar, Arnavutlar ve sair Türk olmayan Müslümanların sadakatini kazanmaktı. İkinci olarak
başta Hindistan olmak üzere Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden siyasi ve
maddi destek temin ederek gelecekte de Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etmelerini
sağlamak şeklinde izah edilebilir. Ancak, bu politikalar, en büyük Müslüman nüfusa sahip
sömürge imparatorluğu durumundaki İngilizleri rahatsız etti. İngiltere ile rekabet eden
Almanya ise İslamcılık politikalarını İngiltere’ye karşı kullanabileceği düşüncesiyle destekledi.
Bu dönemde Osmanlı ile Alman ilişkileri üst düzeye çıktı.
II. Abdülhamid açısından bu politikaya bakıldığında ise devletin diğer unsurlarını da
yok saymadan siyasi, sosyal ve ekonomik şartlara uygun olarak İslami duyguların ön plana
çıkarıldığı ve de İslami müesseselerin kuvvetlenmesine ve yaygınlaşmasına özel bir gayret
gösterilerek dış siyasette İslam’a belirleyici bir rol vermenin amaçlanmış olduğu görülecektir.
Bu sırada Osmanlıcılık ve Türkçülük zeminli uygulamalar da tamamen terk edilmiş değildir.
Tabii ki bütün bu çabaların temelinde yatan düşünce, her şeyden önce “devletin nasıl
kurtarılacağıdır”.
II. Abdülhamid devri İslamcılık politikasını bu bilgiler ışığında üç ana hedef etrafında
özetlemek mümkündür. 1. Osmanlı Müslüman tebaasını “İslam” bayrağı altında toplamak 2.
dış ülke Müslümanlarının Halifelik makamı etrafında toplanmasını temin ederek mevcut
problemlerin çözümünde karşılıklı destek ve yardım temin etmek. 3. Sünnilik ile Şiilik arasında
bir yakınlaşma ve birlik meydana getirerek yine Orta Doğu’daki İngiliz planlarını sonuçsuz
bırakmak ve bu hususta Hindistan Şiilerinin de siyasi desteğini temin etmek.
Son derece gerçekçi bir politikacı olan II. Abdülhamid’in İslam birliği politikaları,
amaçları itibarıyla ne Panslavizm’e ne de Pangermanizm’e benzememektedir.

3.7.3. Türkçülük
Osmanlı devletinin bir bütün halinde muhafazası amacıyla Balkan savaşlarıyla gündeme
getirilen Türkçülük önce Avrupa’daki Türkoloji çalışmalarıyla duyulmuş, 1860/70’li yıllarda
Doğu Türkistan’dan Yakup Han’ın Osmanlı Devletine tabi olmak üzere siyasi alanda da
Türkler arasında dayanışma ve işbirliği konuşulur olmuştu. Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa,
Şemseddin Sami gibi isimlerin çalışmalarıyla aydın kesimin tarih, edebiyat ve kültür
çalışmalarında yer bulan Türkçülüğün siyasî bir görünüm kazanması, aydınlarımızın
gündemine siyasî bir program olarak gelmesi ancak Balkan Savaşları’ndan sonra, İmparatorluk
nüfusunun büyük ölçüde homojenleşmesi üzerine olmuştur.
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Osmanlı unsurları içinde milliyetçilik fikri en geç Türklerde ortaya çıkmıştır.
İmparatorluğun gayrimüslim ve bazı Müslüman unsurlarının devlet birliğinden kopmaları
üzerine devletin asli unsuru olan Türkler de milliyetçilik düşüncesini öne çıkarmışlardır. İkinci
Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinde son derece etkili olan fikirleriyle Ziya
Gökalp, süreci “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (Çağdaşlaşmak)” formülüyle telif
etmeye çalışmıştır.
Türkçülük akımının gelişmesindeki etkenlerden biri de Rus esareti altında yaşayan Türk
topluluklarının kimliklerini ve kültürlerini korumak için başlattıkları mücadele olmuştur.
Kırım’da Gaspıralı İsmail Bey; Azerbaycan ve Osmanlı Devletinde çeşitli kademelerdeki
hizmetleriyle Hüseyinzâde Ali Bey(Turan) gibi aydınların çabaları önemli katkı sunmuştur.
Türk milliyetçiliği II. Meşrutiyet döneminde teşkilatlanma imkânı bularak yayınlar yoluyla
kamuoyunda etkinliğini arttırmaya ve giderek devlet siyasetine de yön vermeye başlamıştır.
Türk Ocaklarının kurulması ve Türk Yurdu dergisi ile kitlelere ulaşması, Halka doğru akımı ile
gençliğin ülkenin ihmal edilmiş yığınlarına ulaşmaya çalışmaları milli devlete gidiş sürecinin
köşe taşları arasında yer alacak önemdedir.

3.8. I. Meşrutiyet Döneminde Eğitim ve Kültür Politikaları
I. Meşrutiyet döneminde Padişahın istediği bütün reformlar yapılamamakla birlikte
oldukça önemli adımlar atılmış, eğitim, bayındırlık ve tarım alanında olumlu gelişmeler
sağlanmıştır. Özellikle eğitim alanındaki gelişmeler devrim niteliğindedir. Çağın gereklerine
cevap veremediği gibi kendi gelirleriyle ayakta duramayan medreseler olduğu gibi muhafaza
edilirken yeni usullerle eğitim veren okulların ülke sathına yayılması desteklendi. Kaliteli
uzman-memur yetiştirmek üzere yüksekokullar açıldı. Siyasal Bilgiler, Hukuk, Güzel Sanatlar,
Yüksek Öğretmen Okulu, Maliye, Ticaret, Ziraat, Deniz Ticareti, Ormancılık ve Maliye
Okulları açıldı.
Lisan Mektebi, Dilsiz ve Görme Özürlüler mektepleriyle Öğretmen okulları, Kız Sanayi
mektepleri, İlahiyat, Fen ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan Darülfünun Abdülhamid döneminde
açılmıştır. Bu yüksekokullara öğrenci yetiştirmek üzere ilk ve orta öğretime de önem
verilmiştir. Bilhassa batı tarzındaki ilk ve orta tahsilin kurulması bu dönemdedir. Abdülhamid,
İptidai denilen ilk mektepleri köylere kadar götürdü ve bütün vilâyetlerle sancakların çoğunda
Rüştiyeler(ortaokul) kurdurdu. Rüştiyelerden itibaren yabancı dil öğretimi mecburi tutuldu.
Eğitim kurumlarının artması ülkede kültür seviyesinin yükselmesine katkı sağlamıştır.
Abdülhamid, Müze-i Hümâyun (Eski Eserler Müzesi), Askerî Müze, Bayezid Kütüphâne-i
Umûmîsi, Yıldız Arşivi ve Kütüphanesi gibi kültür müesseselerini de kurmuştur. İmparatorluk
içindeki vakıf kütüphanelerinin kitap mevcudunu tespit eden ilk kataloglar da bu dönemde
yapılmıştır. Muhalif yayınlara sansür uygulandığı halde, Padişah yayın çalışmalarını bizzat
desteklediği için kitap, dergi ve gazete sayısında büyük artışlar oldu. Abdülhamid padişahlığı
döneminde başkentten ayrılmasa da ülkenin her tarafında gerçekleşen imar, eğitim ve sağlık
başta olmak üzere her alandaki gelişme ve değişimi tespit etmek amacıyla bunların
fotoğraflarını aldırdı. İstanbul başta olmak üzere imparatorluğun çeşitli şehirlerinin önemli
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fotoğraflarını ihtiva eden çok değerli bir albümler koleksiyonu hazırlattı. Bu albümler bugün
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
Sağlık alanında da önemli adımlar atıldı. Tıbbiye’de öğretim dili Fransızcadan Türkçe’
ye çevrildi. Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kendi parasıyla yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi ile bir
kısım masraflarını şahsi bütçesinden karşıladığı Darülaceze II. Abdülhamid’in sağlık ve sosyal
yardım alanlarında attığı önemli adımlardır. Devletin aciz ve kimsesiz vatandaşları arasında
din, inanç ve etnik fark gözetmediğinin en saygın örneği olan Darülaceze’de cami, kilise ve
havra bir arada yer almaktaydı.
Bu dönemin diğer en başarılı gelişmeleri ulaşım ve haberleşme alanında yürütülen
çalışmalardır. Almanya’dan sağlanan malî destekle 1888’de Haydarpaşa-İzmit demiryolu
hattını Ankara’ya uzatmak için harekete geçildi. 1902 yılında Ankara’yı Bağdat’a bağlayacak
demiryolunun inşası Almanlara verildi. Bu dönemde Anadolu ve Rumeli demiryollarının büyük
bölümü tamamlandı. Günümüzde de kullanılan Şam’dan Mekke’ye uzanan Hicaz demiryolu
tamamlandı. Demiryolları dışında Anadolu’da kara ulaşımını kolaylaştıracak şose yollar
şebekesi kuruldu. Şehir içi ulaşımında atlı ve elektrikli tramvaylar kullanılmaya başlandı.
Rıhtımlar ve limanlar düzenlendi. Ülkenin pek çok bölgesine, Hicaz ve Basra’ya kadar telgraf
hatları çekildi.
Dış Politikada İslamcılık: II. Abdülhamid dış politikada 1890’lara kadar büyük güçler
arasındaki rekabetten faydalanarak dengeli ve tarafsız bir politika takip etmeye çalıştı. Ancak
özellikle İngiltere’nin Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu
değiştirmesi Almanya ile iktisadî ve askerî alanda yakınlaşmanın başlamasına sebep oldu.
Almanya’nın tercih edilmesinde, Almanların henüz hiçbir İslam ülkesini işgal etmemiş
olmaları ve Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti’nin görüşlerini desteklemeleri etkili oldu.
İngiltere’nin ajanları vasıtasıyla Arap dünyasında halifeliğin Arapların hakkı olduğu
yönünde propagandalara başlaması, hatta kendi sömürgesi olan Mısır Hidivini halife yapmaya
çalışması üzerine İslam Birliği politikasıyla karşı atağa geçildi. Müslümanlar arasında birliği
sağlamak amacıyla her alanda propagandalara ve çalışmalara başlandı. Tarikat şeyhleri ve
nüfuzlu kabile reisleriyle ilişkiler güçlendirildi. Anadolu ve Suriye başta olmak üzere
Müslümanların çoğunlukta olduğu vilayetlere en tecrübeli ve bilgili memurlar atanmasına özen
gösterildi. Halifelik sıfatı bu dönemde siyasî olarak etkili bir şekilde kullanıldı. Bu sıfatla
Güney Afrika, Japonya ve Çin gibi uzak ülkelere din âlimleri gönderildi. Bu çabalar sonucu
Pekin’de Abdülhamid adına kapısında Türk bayrağı dalgalanan bir İslâm Üniversitesi açıldı.

3.9. I. Meşrutiyet Döneminde Jön Türk Muhalefeti
I.Meşrutiyet dönemindeki iç ve dış gelişmeler II. Abdülhamid'in karakterinde
zaten var olan şüpheciliği daha da arttırmıştı. Gazi Osman Paşa, Cevdet Paşa gibi muhafazakâr
ve dürüst bazı devlet adamlarının da destek ve teşvikiyle, devlet idaresini yavaş yavaş tekeline
alarak Yıldız Sarayı'nda topladı. Mason localarının V. Murad'ı tekrar tahta çıkarma faaliyetleri,
özellikle aynı amaçla Ali Suavi'nin 20 Mayıs 1878'de giriştiği I. Çırağan baskını ile Cleanti
Scalieri Aziz Bey Komitesinin Temmuz 1878'deki II. Çırağan vakaları bu şüphelerini daha da
arttırdı. Bu yüzden devlette olup biten her şeyden haberdar olabilmek için kuvvetli bir hafiye
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teşkilâtı kurdu. Dış politikada karşılaştığı güçlükler, bilhassa yabancı devletlerin içeride
birtakım olaylar çıkartmaları, padişahı sıkı bir rejim uygulamaya yöneltti.
II. Abdülhamid’in 30 yıl sürecek mutlakıyet rejimine karşı özellikle yurt içinde büyük
bir muhalefet oluşmaya başladı. 1889’da Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Cemiyet
ilk olarak “Îttihad-ı Osmanî” adıyla İstanbul’da, Askeri Tıbbiye mektebindeki gençler
tarafından 3 Haziran 1889’da kuruldu. Kendi düşüncelerine göre Osmanlı çöküşünü ve
istibdadını durdurmak isteyen bu kişiler Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli Abdullah Cevdet,
Diyarbakırlı İshak Sükûti, Kafkasyalı Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyinzâde Ali idi. Aynı yıl
Paris'teki Jön Türklerin lideri Ahmet Rıza Bey’le ilişki kuruldu ve cemiyet “Osmanlı İttihad ve
Terakki Cemiyeti” adını aldı.
Bu cemiyet kısa sürede gizli olarak örgütlenerek aydınlar ve ordu mensupları arasında
önemli bir taraftar kitlesine sahip olmuştu. Cemiyetin 1902’de Paris’te düzenlediği ilk
kongrede, bazı fikir ayrılıkları ortaya çıkmış ve neticede cemiyet ikiye bölünmüştür. Mevcut
rejimi devirmek için yabancı müdahaleye sıcak bakanlar Prens Sabahattin Bey’in başkanlığında
“Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet” adı altında, yabancı müdahaleye karşı çıkanlar ise
Ahmet Rıza Bey’in başkanlığında “Terakki ve İttihat” adı altında birleşmişlerdi. Terakki ve
İttihat Cemiyeti yurt içi ve dışındaki çeşitli örgütlerle ilişki kurarak Osmanlı coğrafyasında
gittikçe güçlenmiş ve özellikle Balkanlarda çok önemli bir güç haline gelmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1.

Genç Osmanlılar Cemiyeti ve amaçları hakkında bilgi veriniz.

2.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Balkanlardaki Türk ve Müslüman
nüfusu nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

3.
II. Abdülhamid’in eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği çalışmalar
hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıkan II. Abdülhamid’in başlattığı I.Meşrutiyet dönemi
idari, siyasi ve kültürel pek çok gelişmeye sahne olurken II. Abdülhamid de icraatları ve
şahsiyeti ile ilgili olarak en çok övgü ve yergiye maruz kalan hükümdarlardan olmuştu. 1876’da
I. Meşrutiyet’in ilânı, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, 1881’de Tunus’un Fransa, 1882’de
Mısır’ın İngiltere, 1885’de ise Şarkî Rumeli Vilayetinin Bulgaristan tarafından işgali, 1897
Türk-Yunan Savaşı ve 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânı saltanatının en önemli olaylarındandır.
Bütün hak ve yetkilerin Padişahın elinde bulunmaya devam etmesine rağmen, Türkİslam tarihinin ilk anayasası hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, böylece ilk kez anayasa
hukukunun temelleri atılarak anayasalı devlet deneyimi yaşanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşıyla
dengeler tamamen değişmiş, İngiltere Osmanlı Devleti’ne karşı tutumunu değiştirmiştir.
Toprak kayıpları ve savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar dışında büyük devletler ve Osmanlı
Devleti’nden bağımsızlıklarını yeni kazanan Balkan ülkeleri Osmanlı topraklarından yeni
parçalar koparabilmek için harekete geçmişlerdir. Bu sürecin sonunda Mısır ve Kıbrıs
İngiltere’nin, Tunus Fransa’nın hâkimiyetine girmiş Bulgar Prensliği ’de Doğu Rumeli
Vilayetini ilhak etmiştir.
Zaten zor durumda olan ekonomi 93 Harbi’nde yaşanan yenilgiyle birlikte daha da
kötüleşmiş, alacaklıların Duyun-ı Umumiye idaresini kurmalarıyla Devletin en önemli gelir
kaynakları bu kurumun kontrolüne geçmiştir.
Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen Tanzimat döneminde başlayan yenileşme
hamlelerini bilhassa eğitim ve kültür alanında çok daha ileriye taşıyan adımlar atılmıştır. İlk ve
orta dereceli okulların ülke genelinde yaygınlaşması, bu okullarda ders verecek öğretmenleri
yetiştiren eğitim kurumlarının açılması, basın ve yayın faaliyetlerinin artması kütüphanelerin
açılması bu duruma en güzel örneklerdendir.
93 Harbi sonrası oluşan yeni şartlar dolayısıyla dış politikada denge politikası takip
edilmeye çalışılmış, Avrupa’da yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ile herhangi bir
sürtüşme konusu bulunmadığından bu ülkeyle ilişkiler her alanda güçlendirilmiştir. II.
Abdülhamid döneminde İslam Birliği politikaları hem Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan,
hem de uzak coğrafyalardaki Müslümanlara özellikle eğitim ve kültür sahalarında başarıyla
uygulanmıştır. Bu amaçla Müslümanların yaşadığı pek çok ülkeyle diplomatik ilişkiler
kurulmuştur. İçeride ve dışarıda yaşanan siyasi gelişmeler ve olaylar II. Abdülhamid’i her
konuda temkinli davranmaya sevk etmiş bu sebeple kurulan hafiye teşkilatı ve kontrolcü
politikalar ülkede yeni bir muhalefetin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Daha sonra II.
Meşrutiyetin ilanını sağlayacak olan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889’da kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’nin özelliklerinden biri

a) Devletin resmî dili Türkçedir
b) Padişah kendisine ve devlete tehlikeli gördüğü kişileri sürgüne
yollayabilir
c) Bakanlar Padişaha karşı sorumludur.
d) Padişah yaptıklarından dolayı Meclise karşı sorumludur.
e) Meclisi açma ve kapatma yetkisi Padişaha aittir.
2)
Doğu Rumeli Vilayeti hangi tarihte Bulgaristan Emareti
tarafından ilhak edilmiştir?
a) 1879
b) 1885
c) 1903
d) 1897
e) 1826
3)
Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak
amacıyla IX. yüzyılda ortaya çıkan fikir akımlarından hangisi II. Abdülhamid
döneminde öncelikli olarak uygulanmıştır?
a) Batıcılık
b) Osmanlıcılık
c) Türkçülük
d) Turancılık
e) İslamcılık
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4)
Osmanlı Devleti’nin alacaklılarından oluşan bir komisyon
tarafından idare edilen ve Muharrem Kararnamesi ile meydana getirilen
kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duyun-ı Umumiye
b) Şura-yı Devlet
c) Meclis-i Ayan
d) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
e) Meclis-i Vükelâ
5)
II. Abdülhamid döneminde Berlin Kongresi sonrası farklı
uluslararası dengelerin oluşması sebebiyle hangi ülkeyle ilişkiler güçlenmiş ve
gelişmiştir?
a) Fransa
b) İtalya
c) Almanya
d) Rusya
e) İngiltere
6)
Aşağıdakilerden
kurucuları arasında yer almaz?

hangisi

Îttihad-ı

Osmanî

Cemiyeti’nin

a) İbrahim Temo
b) Mehmet Reşit
c) Hüseyinzade Ali
d) Namık Kemal
e) İshak Sûkuti
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7)
Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan Müslüman
Türklerin oranı katliamlar ve göçler nedeniyle hangi savaştan sonra çok büyük
ölçüde azalmıştır?
a) 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı
b) Kırım Savaşı
c) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
d) Teselya Savaşı
e) I. Balkan Savaşı
8)
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ve
Rusya arasında imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) antlaşması şartlarını kendi
çıkarlarına uygun bulmayan Avrupa Devletleri yeni bir antlaşma yapılmasını
talep etmişlerdir. Bu Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paris Antlaşması
b) Yeniköy Antlaşması
c) Berlin Antlaşması
d) Londra Antlaşması
e) Lozan Antlaşması
9)
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşmasında alınan kararlardan
biri değildir?
a) Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya Macaristan’a bırakılacak.
b) Sırbistan ve Romanya resmen bağımsız olacak.
c) Rusya’ya savaş tazminatı ödenecek.
d) Ermenilere ıslahat yapılacak.
e) Girit Yunanistan’a terk edilecek.
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10)
I. Meşrutiyetin ilanında ve Kanun-ı Esasi’nin hazırlanmasında
etkili olup daha sonra Padişah tarafından sürgüne gönderilen devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mithat Paşa
b) Mehmet Rüştü Paşa
c) Mustafa Fazıl Paşa
d) Cevdet Paşa
e) Ahmet Rıza Bey

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)e, 4)a, 5)c, 6)d, 7)c, 8)c, 9)e, 10)a
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4. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
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4. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
Giriş
4.1. II. Meşrutiyetin İlanı ve Tepkiler
4.2. II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Yaşam
4.2.1. 1908 Seçimleri ve Seçim Kanunu
4.2.2. 1908 Seçim Sonuçları ve 1908-1912 Meclis-i Mebusanı
4.2.3. 1912 Seçimleri ve 1912 Meclis-i Mebusan’ı
4.2.4. 1914 Seçimleri ve 1914-1918 Meclis-i Mebusanı
4.3. II. Meşrutiyet Dönemi Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
4.3.1. Trablusgarb’ta Türk-İtalyan Savaşı ve Kuzey Afrika’dan Ayrılış (Eylül 1911-Ekim
1912)
4.3.2. Balkan Savaşları ve Osmanlı Vatandaşlığı İdealinin Darbe Alması
4.4. II. Meşrutiyet Döneminde Sosyal, Siyasal ve Ekonomi Alanında Atılan Adımlar
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. II. Meşrutiyetin İlanı ve Tepkiler
2. II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Yaşam, Partiler, Seçimler ve Meclisler
3. II. Meşrutiyet Dönemi Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler, Trablusgarb ve
Balkan Savaşları
4. II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal, Siyasal ve Ekonomi Alanında Atılan Adımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. II. Meşrutiyet ihtilali toplum tarafından nasıl karşılanmıştır?

2. II. Meşrutiyet dönemi çok partili siyasi hayattan bahsetmek mümkün müdür?

3. II. Meşrutiyet döneminde dış politik gelişmeler Jön-Türklerin beklentileri çerçevesinde
olmuş mudur?
4. II. Meşrutiyet döneminde askeri darbe girişimleri görülmüş müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
II. Meşrutiyet İhtilali

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
II. Meşrutiyet ihtilalinin halk ve aydınlar Okuyarak, tartışmalara
tarafından
nasıl karşılandığını ortaya katılmak
koyabilmek.

II. Meşrutiyet Dönemi Seçimler II. Meşrutiyet dönemi seçim sistemini Okuyarak, tartışmalara
kavramak.
katılmak
II.
Meşrutiyet
Parlamenter Hayat

Dönemi II.
Meşrutiyet
Dönemi
meclis Okuyarak, tartışmalara
faaliyetlerinin Türk demokrasisi açısından katılmak
kazanımlarını ortaya koyabilmek.

II. Meşrutiyet Dönemi Dış Osmanlı Devletinin toprak kayıplarının Okuyarak,
fikir
Politika
neden olduğu sonuçları kavramak
yürüterek, tartışmalara
katılmak
fikir
II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal, II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet Dönemi Okuyarak,
arasında irtibatı kavramak
yürüterek, tartışmalara
Siyasal ve Ekonomik Reformlar
katılmak
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Anahtar Kavramlar

 II. Meşrutiyet
 Seçim sistemi
 İttihat ve Terakki Cemiyeti
 Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 Trablusgarb Savaşı
 Balkan Savaşları
 Askeri Müdahale
 Reform
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Giriş
1876 Kanun-ı Esasisinin ilanı ve 1877’de Osmanlı Meclis-i Umumisinin açılmasıyla
başlayan anayasalı ve parlamentolu hayat, yani I. Meşrutiyet II. Abdülhamit’in yine mevcut
anayasaya dayanarak kısa bir süre sonra siyasal sistemi askıya almasıyla akamete uğramıştır.
Bu askıya alış bir süre sonra Osmanlı toprakları dahilinde siyasi tepki hareketlerini ortaya
çıkarmıştır. Anayasalı ve meclisli idari yapıya tekrar dönülmesi yönünde talepte bulunan bu
tepki hareketleri, Osmanlı aydınlarının içinde bulunduğu homojen olmayan bir muhalefet

hareketi idi. Daha sonra İttihat ve Terakki adını alacak olan bu siyasal muhalif yapı, uzun süren
örgütlenme ve mücadelelerin ardından II. Meşrutiyetin ilanını (23 Temmuz 1908)

gerçekleştirmiştir. Ancak meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) Ahmet

Rıza Bey Grubu ile Selanik, Manastır, Üsküp, Edirne gibi vilayetlerde örgütlenen ve daha çok
asker kökenlilerin bulunduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti etkin olmuştur. Nitekim
Makedonya’da meşrutiyetin ilanı için emri altındaki askerle beraber dağa çıkanlar, milis
kuvvetler oluşturanlar ve II. Abdülhamit’in emirlerine ve komutanlarına karşı gelenler Osmanlı
Hürriyet Cemiyetine bağlı idiler.
4.1. II. Meşrutiyetin İlanı ve Tepkiler

İTC’nin idari ve askeri yapılar içinde yasa dışı örgütlenmeye girişmesine ve II.

Abdülhamit’i Kanun-ı Esasiyi (KE) yeniden ilan etmeye zorlamasına ve meşrutiyeti getirme
çabasına yönlendiren birçok etken olmuştur. Bunlar arasında özellikle şu hususlar sayılabilir:

1. Osmanlı toprak bütünlüğü üzerindeki tehditlerin II. Abdülhamit devrinde de
devam etmesi ve hatta giderek artması,
2. II. Abdülhamit’in serbest bir siyasal hayata ve düşünceye fırsat tanımaması ön

sıralardadır. Nitekim Japonya, İran ve Rusya gibi ülkelerde meşrutiyetin ilanı ve
uygulamaları Osmanlı aydınlarının kendi ülkelerinde de meşrutiyet, dolayısıyla
farklı düşüncelerin mücadele edebileceğine dair arzuları artırmıştır.

3. Rusya ve İngiltere arasında yapılan Reval görüşmeleri, kimi Osmanlı aydınlarınca
Osmanlı toprak bütünlüğü için tehdit olarak algılanmış ve rejim değişikliği için
zemin olarak gösterilmiştir. Bu aydınlara göre Reval görüşmelerinde, Osmanlı
toprağı olan ve uzun bir dönemdir uluslararası kamuoyunu meşgul eden
Makedonya’nın Osmanlı Devleti’nin çıkarlarının aksine çözümlenme kararı
alınmıştı.
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Meşrutiyetin ilanı Osmanlı toplum katmanlarında ise farklı tepkilerle karşılanmıştır.
Genel itibarıyla halk, yeni ve farklı bir döneme girildiğini hissetse de, meşruti sistemi tam
anlamıyla idrak ettiği söylenemez. Nitekim belli bir kesim halk tepkisiz kalırken, tepki
gösterenler büyük kalabalıklar oluşturmakla beraber meşrutiyeti vergi vermemek, istediğini
yapabilmek, mevcut kanunları tanımamak gibi algılamıştı. Bu algı bir süre Osmanlı idari
yapısında ve sokaklarda asayişsizliğe, ülkenin yönetilememesine ve otoritesizliğe neden

olacaktır. Öyle ki bu durumdan meşrutiyet ihtilalini gerçekleştiren İTC de rahatsızlık
duymuştur.

Diğer taraftan kimi aydın çevreleri ve halkta meşrutiyetin ilanı memnuniyet ve sevinç
meydana getirmiştir. Reval görüşmelerindeki paylaşımdan Osmanlı Devleti’nin kurtulduğu,
padişahların kaybettikleri yerlerin geri alınacağı havası hakim olmuştu. Kahraman olarak

görülen İTC mensupları merakla beklenmiş, bütün kesimlerin, din adamlarının, Osmanlı
ordusuna karşı savaşan çetecilerle Türk subaylarının yakınlaşması meşrutiyet havasına

yansımıştı. İlanın ilk döneminde Osmanlı toplumunun bütün kesimleri arasında göreceli bir

yakınlık ve kaynaşma doğmuştu Zihinlerde meşrutiyet rejimi, adeta geçmiş idarenin
kötülüklerini ortadan kaldıracak bir tılsım, sihir olarak görülmüş, açılacak olan meclisin
yüzyılların biriktirdiği kötülüklerin, fenalıkların, sorunların önüne geçeceği düşünülmüştür.

Meşrutiyetin ilanı dış ilişkileri de etkilemiştir. İlk anda Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne

karşı oldukça büyük bir sempati doğmuş, İngiliz, Fransız, Alman kamuoyu meşrutiyetin ilanını
olumlu karşılamış ve desteklerini ilan etmişlerdir. Rusya’nın tavrı genel anlamda olumlu
görünse

de

Osmanlı

Devleti’nin

ıslahat

yapması

gerektiğine

dair

çağrılarından

vazgeçmemişlerdir. Ancak meşrutiyet rejimine karşı duyulan bu memnuniyet ifadelerine,
yaklaşımlarına rağmen ilerleyen zaman içinde II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı-Avrupa
ilişkilerinde derinden, sarsıcı ve olumsuz gelişmeler meydana gelmiştir.

4.2. II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Yaşam
4.2.1. 1908 Seçimleri ve Seçim Kanunu
II. Meşrutiyet dönemi Türk siyasi yaşamı için önemli yeniliklerin ve gelişmelerin
başlangıcıdır. Bu dönemde anayasalı ve çok partili siyasal yaşam tecrübelerinin adımları
atılmıştır. Bu dönemde önemli siyasi çatışmalar, kavgalar ortaya çıkmış, günümüze kadar süren
siyasi akımlar, tavırlar ortaya çıkmıştır.
23 Temmuz 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla 1876 KE’si (Anayasası) yeniden yürürlüğe
girmiştir. Ardından Meclis-i Mebusan’ın (MM) oluşturulması için seçim hazırlıklarına
başlanmıştır. Bu seçimlerde KE’nin yanı sıra 1876 KE’ye kısmen aykırı hükümler içeren ve bir
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seçim yasası olmaktan daha çok geçici yönetmelik biçiminde hazırlanmış olan İntihabat-ı
Mebusan Kanun-ı Muvakkatı dikkate alınmış ve iki turlu seçim esası benimsenmiştir. Bu seçim
kanunu 1877-1878 Meclis-i Mebusanınca hazırlanmıştı, 2 Ağustos 1908’de Padişah II.
Abdülhamit’in onayıyla ancak yürürlüğe girebilmiştir. Bu seçim kanunuyla kimlerin seçmen
ve mebus adayı olabileceği, seçimlerin nasıl yapılacağı kayıt altına alınmıştı. Bu seçim kanunu
ırk ve din esasını değil, KE’de ifadesini bulan Osmanlı vatandaşlığı ilkesini benimsemişti.
Böylece ortak vatan idealinin gerçekleşmesi için siyasi yapı ve oluşumların ırk, mezhep ve din
esasına göre oluşması önlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu seçim kanununun seçim bölgesi olarak
Osmanlı idari yapılanmasındaki sancakları temel alması, gayri Müslimlerce büyük eleştiriye
sebep olmuştur. Bu eleştiri gayri Müslimlerin seçim programlarının ve propagandalarının
önemli bir yönü olarak ortaya çıkmıştır. Zira gayri Müslimler sancakların çoğunda nüfusları
yetersiz ve milletvekili sayısı açısından zayıf kalacaklarını iddia etmişlerdi. Gayri Müslimlerin
mebus sayısının, hatta kabinedeki nazırların her bir unsurun nüfusuna göre belirlenmesine dair
talepleri de yukarıda izah edilen tartışmalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Aslında bu
eleştiri Osmanlı vatandaşlarının idarede temsilinin yeterliliği sorununu ortaya çıkarmaktaydı.
Ancak diğer yandan gayri Müslimlerin talepleri ırk, mezhep ve din esasının ilke olarak
benimsenmesi gibi, Osmanlı vatandaşlığını zedeleyecek durumlara meydan verebilecekti.

1908 seçimlerinde mücadele İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ahrar Fırkası, Rum, Bulgar

ve Ermeniler arasında geçmiştir. Bu seçimlerde gayri Müslimler kendi toplumları üzerinden
kısa sürede etkin olmayı başarmışlardır. Bu noktada, Fener Patrikhanesi ve Ermeni Kilisesi ileri
gelenleri kendi topluluklarının çıkarlarının gözetecek adayları seçtirebilmek için her türlü
çabayı sarf etmişlerdi. Bu çabayı Bulgar, Arnavut ve Araplar arasında da görmek mümkündür.
Seçim öncesi siyasi oluşumlar mecliste takip edecekleri siyasi programları yayınlamışlardır.
Örneğin Bulgar Kongresi, siyasi programında Osmanlı idari yapısında değişikliği gidilmesi,
devlet dairelerine Bulgar dilinde dilekçe verilmesi, seçimlerin doğrudan doğruya ve 20
yaşındaki herkesin katılması gibi hususları öne çıkarmıştır. Rumlar seçim programlarını, seçim

kanunun her toplumun nüfusları oranında mebus çıkaracak şekilde değiştirilmesi, Patrikhane
ve Rumlara tanınan imtiyazların devamı üzerine kurmuşlardı. Ermeniler de, Ermeni Patriğinin
desteğinde seçimlere hazırlanmışlardır. Ancak, Ermeniler özellikle Anadolu’da dağınık

olmaları yüzünden istedikleri kadar mebus çıkaramama endişesi içerisinde idiler. Bu yüzden,
Rum Patrikhanesi ile görüşerek birlikte seçimlere girip ortak bir cephe oluşturmaya

çalışmışlardı. Bununla birlikte, seçimler esnasında, özellikle Ermeni Taşnak Cemiyeti İTC ile
beraber hareket etmiştir.
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Seçimlerin diğer güçlü yapısı Ahrar Fırkası idi. Bu siyasi yapı adem-i
merkeziyetçilerin ve Prens Sabahattin’in fırkası olarak görülmüştür. Aslında Prens Sabahattin
ve arkadaşları II. Meşrutiyet öncesinde Jön-Türk hareketlerin diğer bir güçlü kolunu

oluşturuyordu ve yaşanan bazı siyasi, fikri farklılıklar ve şahsi tartışmalar sonucunda İttihat ve

Terakki Cemiyeti’nden kopmuşlardı. Ahrar Fırkası ileri gelenleri İstanbul’da İTC’ye karşı

Rumlarla ittifak yapma kararı alarak Rum Patriği ile görüşmüşlerdir. Bu siyasi tavır, İTC’yi

oldukça endişelendirmiş, II. Meşrutiyet’in hemen başında İTC ile Ahrar Fırkası ve Prens
Sabahattin arasında adem-i merkeziyet ve Fener Patrikhanesi imtiyazları çerçevesinde ateşli bir

tartışmaların çıkmasına neden olmuştur. Ancak Ahrar Fırkasının İTC kadar Osmanlı
coğrafyasında örgütlendiği söylenemez. Nitekim seçim sonuçları bu durumu teyit etmiştir.

İTC ise 1908 seçimlerine giren en güçlü siyasi oluşumdur. İTC, 1908 kongresinde

seçimlerle ilgili kendi siyasi programını dair kararlar almış ve 6 Ekim 1908’de Şura-yı Ümmet

gazetesinde ilan etmiştir. Bu siyasi programa göre seçmen yaşının düşürülmesi ve seçmen
olabilme kriterlerinin Osmanlı vatandaşları lehine değiştirilmesi hususu bulunmaktaydı. Ancak
bu siyasi programın en önemli özellikleri milli egemenlik ilkesinin Osmanlı siyasi
kurumlarında gerçekleştirilmesiydi. Bu minvalde Meclis-i Mebusan meşruti sistemin

merkezine oturtulmaya çalışılacaktı. Şöyle ki Meclis-i Mebusan hem padişah hem de hükümet

karşısında anayasal açıdan kuvvetlendirilecekti. Ayrıca padişahın atamasıyla oluşan Meclis-i
Ayan’ın temsili özelliğinin halk lehine değiştirilmesi hedeflenmişti. Buna göre Ayan Meclisi

üyelerinin önemli bir bölümü milli egemenlik esası çerçevesinde seçilecekti. İTC’nin bu siyasi

programı, Ahrar Fırkasının daha önce ilan etmiş olduğu programla paralellik arz etmekteydi.

4.2.2. 1908 Seçim Sonuçları ve 1908-1912 Meclis-i Mebusanı
Seçimlere meşrutiyeti ilan eden siyasi güç olmanın avantajıyla giren, halk nezdinde

sempati kazanan ve mukaddes cemiyet olarak anılan İTC, hızlı bir şekilde taşrada da
örgütlenmiştir. Ayrıca taşrada bölgenin ileri gelenleriyle anlaşmış ve askeri gücü elinde

bulundurmanın avantajını kullanmışlardır. Böylece İTC, 1908 seçimlerinden mebusların biri
hariç çoğunluğu alarak galip çıkmıştır. Ahrar Fırkası, sadece Ankara’dan bir mebus
çıkarabilmiştir. Gayri Müslimler ise İTC’nin de destekleriyle adaylarını Meclis-i Mebusan’a

gönderebilmişlerdir. Ancak bu seçim sonuçları üzerinde durulması gereken önemli bir husus

vardır. Bu husus İTC saflarından Meclis-i Mebusan’a giren mebusların tamamının İttihat ve
Terakkiye bağlı olmamalarıdır. Nitekim II. Meşrutiyetin ilk parlamenter dönemi olan 1908-

1912 yılları içinde İTC’nin sürekli mebus sayısında azalma görülecektir. Hatta Meclis-i
Mebusan’da çoğunluğu kaybedecek noktaya geleceklerdir.
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1908-1912 dönemi meclisi büyük törenler ve uluslararası diplomatik, siyasi ve basının
katılımıyla 17 Aralık 1908’de açılmıştır. Başlangıçta siyasilerin ve halkın önemli görevler
beklediği bu meclis, kısa bir süre sonra iç ve dış siyasi çekişme ve müdahalelerin etkisi altında

kalmıştır. Önceleri İTC, hükümet işlerini II. Abdülhamit’in paşalarına bırakmıştır. II.

Meşrutiyetin başında kurulan hükümetlerde İTC üyesi ve yandaşı nazırların sayısı çok az
olmuştur. Bu durum İTC’yi bir yandan güçsüz gösterirken diğer taraftan ihtilal ile kazanmış

olduğu iktidarı kaybetme noktasına getirmiştir. Örneğin önce destek verdiği Sadrazam Kamil

Paşa hükümetini, İTC kendisinin sunduğu güven olmamasıyla devirmiştir. Zira Kamil Paşa,

İTC’nin dışarından hükümete müdahalesini engellemeye çalışmıştır. Hatta İttihatçıların

meşrutiyet ihtilalinin güvencesi olarak gördüğü askeri birlikleri, avcı taburlarını İstanbul dışına

çıkarmak istemiştir. Bu tavırlar daima karşı ihtilal korkusuyla ve iktidarı kaybetme endişesiyle
yaşayan İttihatçıların hükümet işlerine müdahale etmesinin bir nedeni olmuştur.

Nitekim İttihatçıların 1908-1912 parlamenter dönem içinde karşılaşmış olduğu

önemli bir tehdit 31 Mart Vakası (İsyanı) idi (13 Nisan 1909). İTC’yi iktidardan uzaklaştırma

ve siyasi hayat dışına atma girişimi olan bu isyan, İttihatçı karşıt cephenin içinde olduğu veya

desteklediği bir girişimdir. Parlamentonun içinden olmayan ve aynı zaman meşru siyasi
güçlerin dışından gelen bu isyan girişimine İstanbul’daki bazı askeri birlikler ve basın, bir kısım
medrese öğrencileri ve sokaklarda kalabalıklara iştirak eden halk tabakası katılmıştır. Hüseyin

Hilmi Paşa hükümeti yıkan ve Meclisi basan isyancılar, ancak İTC’nin Makedonya’dan

getirttiği askeri birlikler sayesinde durdurulabilmişlerdir. Her ne kadar İTC’ye karşı yapılmış

ise de isyanın başarıya ulaşamaması İttihatçıların işine yaramıştır. Zira İttihat ve Terakki

muhalifleri, özellikle Ahrar Fırkasını suskunluğa sürüklenmiş, II. Abdülhamit yerine Sultan
Mehmet Reşat’ı tahta çıkarmıştır. Daha da kuvvetlenen İTC Meclis-i Mebusan’ın açılmasından

itibaren gerçekleştirilemeyen yasal düzenlemeleri yapmıştır. Bunların arasında Meclis-i
Mebusan’ı meşruti sistemin merkezi gücü haline getiren 21 Ağustos 1909 Kanun-ı Esasi

değişikliği önemlidir. Bu anayasa değişikliği ile İTC, seçimler esnasında ortaya koyduğu
amaçlarının önemli bir kısmını gerçekleştirmiştir.

31 Mart Vakası sonrası İTC karşıtı muhalif siyasi oluşumlar, Meclis-i Mebusan içinde

Ahali Fırkası, Mutedil Hürriyet-perveran Fırkası, Rum, Ermeni, Bulgar ve Arnavutların ayrı
ayrı oluşturdukları mebus grupları altında faaliyet göstermişlerdir. Ancak beklenen etkiyi bu

oluşumlar gösterememişlerdir. Bunun farkına varan ve yeni arayışlar içine giren İTC karşıtları,

meclisteki muhalifleri büyük oranda aynı çatı altında toplamayı başarmışlardır. Bu yeni çatı 21
Kasım 1911’de resmen kurularak Hürriyet ve İtilaf Fırkası (HİF) adını almış ve çok kısa bir

süre sonra İstanbul ara seçimlerine girmiştir. 11 Aralık 1911’de yapılan İstanbul ara seçimlerini
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Rum ve Ermeni ikinci seçmenlerin desteğini alarak bir oy farkla kazanan HİF, İttihatçıları

korkutmuştur. HİF, seçim sonucunu İTC’ye karşı bir zafer olarak değerlendirilmiş ve muhalif
cephenin kuvvet bulması adına propaganda için kullanmıştır.

Gerçekten de HİF’in kısa bir sürede seçim kazanması İttihatçıları endişelendirmiştir.

Zira muhalifler birleşerek önemli bir siyasi oluşum ortaya çıkardıkları gibi, Meclis-i
Mebusan’da İTC’yi azınlık durumuna düşürebileceklerdi. Nitekim meclisteki bazı oylamalarda

İTC hükümetinin düşürülmesine neden olacak kadar sayıya ulaşmışlardır. Bu tehlikenin farkına

varan İTC ileri gelenleri, mecliste tekrar çoğunluğu elde etmek için erken seçime gidilmesini

uygun bulmuşlardır. Muhaliflerin hazırlıksız yakalanacakları bir erken seçimle meclisin

yenilenmesini amaçlayan İTC, hükümet imkânlarını kullanarak yeni meclisin kendi
üyelerinden oluşmasını, 1908 seçimlerindeki hatalarından kurtulmayı düşünmüşlerdir.

İttihatçıların desteğini alan Sadrazam Sait Paşa, 1909 anayasa değişikliğinden geri

adım atarak Meclis-i Mebusan’ı feshetme yolu takip etmiştir. Muhalefetin bütün çabalarına
rağmen Padişah Mehmet Reşat ve Meclis-i Ayan’ın desteğini alan Sadrazam Sait Paşa meclisin
feshini ve erken seçimlere gidilmesini sağlamıştır (18 Ocak 1912). Bu gelişme muhalefet için
büyük başarısızlık olmuştur.

4.2.3. 1912 Seçimleri ve 1912 Meclis-i Mebusan’ı

Ocak-Mart 1912’de yapılan seçimlere fırka olarak İTF ve HİF katılmıştır. Bu

seçimlere İTC, desteklemiş olduğu Sait Paşa hükümeti ve bu hükümetteki üyeleri olan Posta
Nazırı Talat Paşa, Nafia Nazırı Cavit Bey ve Dahiliye Nazırı Adil Bey ile avantajlı girmiştir.

İdari ve askeri bürokrasisinin imkânlarını kullanan İTC, seçimden kesin bir zaferle çıkmıştır.
Öyle ki İTC, seçim öncesinde valilik, mutasarrıflık gibi seçim faaliyetlerini etkileyecek devlet
kademelerinde değişikliklere gitmiştir. Yine muhalefetin, HİF mebus adaylarının faaliyetlerini,

seçim çalışmalarını engellemiştir. Muhalif mebus adayları şiddet, darp ve tutuklanma dahil bir
çok baskıya maruz kalmışlardır. Bu yüzden 1912 seçimleri Türk demokrasisinde Sopalı Seçim

şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca İttihatçılar, HİF’in rejim karşıtlarının yuvası haline geldiği ve

HİF’in iktidara gelmesiyle anarşi başlayacağı, Osmanlı Devleti bölüneceği propagandasını
yapmışlardır. Seçimlerde HİF ise, propagandalarını özellikle İTC’nin hükümet imkânlarıyla

muhalefete baskı uyguladığı, İttihatçıların din aleyhtarı olduğu üzerine kurmuşlardır.

Yapılan seçimler sonucu Meclis-i Mebusan’a halk tarafından gönderilen 284 mebusun

15’i hariç diğerleri İTC/F’ye mensuptu. Bu mebusların çoğunluğu 1908 seçimleri sonucu
İttihatçı listelerden meclise girenlere göre daha hemcins/homojen idi. Böylece İTC kendisi için

daha mütecanis bir meclis meydana getirmiş, 1908-1912 meclisinde yaşamış olduğu azınlıkta
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kalma endişesinden kurtulmuştu. Zaten elde edilen bu sonuç erken seçime gidişin temel nedeni
idi.
18 Nisan 1912’de açılan meclisin ilk dönemleri Trablusgarp Savaşı’nın devam ettiği
günlere denk gelmişti. Bu yüzden Sadrazam Said Paşa, siyasi programında dış politikaya

öncelik vermiştir. Programda Trablusgarp sorununun ülke menfaatlerine en uygun bir şekilde
çözülmesi ve özellikle komşularla dostluğun artırılması, Balkan devletleriyle var olan
yakınlığın karşılıklı güvene ve ortak çıkarlar ilişkisine dayandırılarak devamı hedeflenmişti.

Ancak İttihatçı destekli Sait Paşa hükümetinin iktidarı uzun sürmemiştir. Önce

Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın İttihatçılarla askerin siyasete karışmasına dair yaşadığı

tartışmanın ve gerilimin ardından istifa etmesi, hükümetin sarsılmasına ve İTC destekli
kabinenin iktidardan düşmesine neden olmuştur. Bu kabinenin düşmesinde bir askeri ihtilal

hareketi olarak ortaya çıkan ve İTC destekli iktidarın el değiştirmesi için çabalayan Halaskar

Zabitan hareketinin etkisi çok daha önemlidir. Üstelik bu hareket, Said Paşa’nın iktidardan
düşmesinden sonra kurulan Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin Meclis-i Mebusanı
kapatmasını sağlayarak Balkan Savaşlarına meclis olmadan girilmesine neden olacaktır.

Böylece Halaskar Zabitan rüzgârının ve İttihatçı muhalefetin etkisiyle iktidara gelen Gazi
Ahmet Muhtar Paşa, kabinesini bu siyasal ortamda oluşturabilmişti. Bu kabinede İttihatçılara

karşı sert düşmanlık besleyen Kamil Paşa Şura-yı Devlet Reisi, Cemalettin Efendi Şeyhülislam
ve Halaskar Zabitan olayında İttihatçılara destek çıkmayan Nazım Paşa Harbiye Nazırı olarak

görev almışlardır. İTC düşmanlarının veya sevmeyenlerinin bir araya geldiği bu hükümet tam
anlamıyla HİF kabinesi şeklinde tanımlanamasa da, kesinlikle İTC karşıtı idi.

Mayıs-Haziran 1912’de İstanbul’da kurulduğu iddia edilen Halaskar Zabitan hareketi,

yukarıda ifade edildiği üzere Said Paşa hükümetini iktidardan düşürmüştü. İlk önemli başarısını

gerçekleştiren Halaskar Zabitan daha sonra İttihatçıları tehditle ve korkutarak İTC ağırlıklı

meclisi dağıtma yolunu takip etmiştir. Bu minvalde Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey ve
Saray Başkâtibi Halit Ziya Bey’e tehdit mektupları göndermişlerdir. Sadrazam Gazi Ahmet

Muhtar Paşa Halaskar Zabitanla paralel bir şekilde hareket ederek, hükümetinin programını

MM’ye getirerek meclisi kapatma çaresi aramıştır. Sadrazam meclise sunduğu programıyla

hükmet ile İttihatçılar arasında bir kavga ortamı oluşturmak istenmiştir. Böylece daha önce

İttihatçıların yaptığı şekilde meclisin kapatılmasına neden olacak yol açılacak, yani meclishükümet anlaşmazlığı üzerinden MM’nin feshi gerçekleştirilecekti. Nitekim Sadrazam Meclisi Ayanın desteğiyle Meclisi feshetmeyi başarmıştır (6 Ağustos 1912).
Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın, Halaskar Zabitan ve HİF’in görüşlerini benimsemesi ve

İTC’ye yakın memur ve askerlerin devlet kadrolarından uzaklaştırmaya çalışması bir devr-i
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sabık oluşturmanın, İttihatçıları iktidardan ve daha sonra siyasi sahneden silmek isteyen bir

programın başlangıcı idi. Nitekim bu hükümet döneminde İttihatçı kişi ve yapılar baskı ve

şiddete maruz kalmış, Şura-yı Devlet Reisi Kamil Paşa’nın etkisiyle İTC’nin atadığı vali,

mutasarrıf ve memurlar azledilmiştir. Bu baskılar karşısında İTC, merkezini tekrar Selanik’e

taşımak zorunda kalmıştır. Yaşanan bu gelişmeler meclisin olmadığı bir ortamda meydana
gelmiştir. Meclis-i Mebusan ancak Ocak-Nisan 1914 seçimleri sonucu oluşmuş ve 14 Mayıs
1914’de açılabilmiştir. Diğer taraftan Balkan Savaşının çıkmasıyla birlikte iktidarda
tutunamayan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kamil Paşa’ya sadareti devretmek zorunda kalmıştır.

Kamil Paşa’nın sadarete gelişi HİF’e iktidar imkânı sunarken, İTC için kötü günlerin başlangıcı
olmuştur.

4.2.4. 1914 Seçimleri ve 1914-1918 Meclis-i Mebusanı
1912 Meclis-i Mebusan’ı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın hükümeti döneminde 4
Ağustos 1912’de feshedilmiş ve seçimlere gidilme kararı alınmıştır. Ancak uzun bir süre
seçimler yapılamadığından meclis toplanamamıştır. Bunun en önemli sebebi Balkan Savaşları
ve İTC ile HİF arasında yaşanan siyasal gelişmeler olmuştur. İTC’nin Said Halim Paşa

hükümeti ile birlikte kesin olarak siyasi sahnede hâkim olmasının ardından seçimlere

gidilmiştir. Sadece İTC’nin katıldığı bu seçimler, 1914’un Ocak-Nisan ayları arasında

yapılmıştır. Doğal olarak meclise giren bütün mebuslar İTC’nin gösterdiği adaylar arasından
seçilmiştir. Bununla birlikte 1914-1918 yılları arasında faaliyet gösterecek olan bu mecliste,
kendinden önceki meclisler gibi Osmanlı toplumunun dini ve etnik bütün kesimleri temsil
edilmiştir. Bu minvalde bu mecliste Türk, Arap, Rum, Emeni, Yahudi ve diğer kesimleri
görmek mümkündür.
14 Mayıs 1914 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında parlamenter çalışmalarını sürdüren

bu mecliste muhalefetten söz etmek mümkün değildir. Bunun bir sebebi İTC’nin muhalefeti
siyasi sahneden uzaklaştırması iken diğer önemli bir nedeni ise Osmanlı Devleti’nin Birinci

Dünya Savaşı şartları içinde olmasıdır. Savaş şartları sert muhalefet yapmayı engellediği gibi
siyasilerin kenetlenmesini sağlamıştır. Bu meclisteki mebuslar Birinci Dünya Savaşına dair
gelişmeleri, asker alımı, iaşe benzeri askeri hususları yakından takip etmiştir. Mecliste yeri
geldiği zaman savaşın gidişatı tartışılmış, cephelere heyetler gönderilmiştir. Ayrıca kendi
çalışma tüzüğü hakkında geniş düzenlemeler yapmıştır.

4.3. II. Meşrutiyet Dönemi Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
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Meşrutiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan dış
müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlar Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan
tarafından ilhakı, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı ve Girit’in Yunanistan’a ilhak girişimidir.
Hâlbuki meşrutiyet

yönetimiyle birlikte Osmanlı toprak bütünlüğünün korunacağı

düşünülmüştü. Ancak meşrutiyetin ilk aylarındaki yaşananlar beklentilerin aksini göstermiştir.
Zira bu üç dış müdahale ve gelişme II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte bir yandan siyasi boşluktan
yararlanma diğer yandan Osmanlı toplumunun tüm kesimlerinin tek bir meclis çatısı altında
toplanmasından kaygı duyan yabancı devletlerin bir an önce hareket etme arzusundan
doğmuştur.
1878 Berlin Anlaşmasına göre Bosna-Herkes bölgesi hukuken Osmanlı Devleti’nin
toprağı olarak kabul edilmişti. Ancak Osmanlı Devleti’nin güvenliği sağlayamayacağı
iddiasıyla bu eyaletin yönetimi fiilen Avusturya-Macaristan Devletine bırakılmıştı. Bu
anlaşmanın 25. maddesine istinaden Avusturya-Macaristan Devleti Bosna-Hersek’i işgal
etmişti. Ayrıca Berlin Anlaşması Bulgaristan’ı, Doğu Rumeli ve Makedonya dışarıda tutulmak
kaydıyla Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir prenslik olarak belirlemişti. Hem AvusturyaMacaristan Devleti hem de Bulgar Prensliği Berlin Anlaşmasından sonra fiilen hükümran
oldukları topraklardaki hâkimiyetlerini pekiştirmişlerdi. Bu bölgelerde Osmanlı hâkimiyeti
uluslararası hukuk dışında fiilen silinmişti. Zaten her iki ülke hâkimiyetlerinin hukuken de
gerçekleşmesi için büyük devletlerle, özellikle de Rusya ile işbirliğine gitme çabasında
olmuşlardır. Ancak bu hâkimiyetlerinin bütün toplumsal kesimlerin ve bölgelerin temsil
kabiliyeti kazanacağı Osmanlı meşrutiyet idaresi ile kaybetmek istememişlerdir.
Nitekim Bulgar Prensliği, bütün yabancı elçilerin Sadrazam Kamil Paşa tarafından
davet edildiği resmi yemeğe kendi temsilcisinin çağrılmamasını fırsat bilerek 5 Ekim 1908’de
Tırnova’da tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu gelişme Türk tarihinde Bulgar

temsilcisinin adından mülhem Geşof Olayı şeklinde anılmıştır. Ardından yirmi dört saat

geçmeden Avusturya-Macaristan Devleti 6 Ekim 1908’de Bosna-Herkes’i kesinlikle kendi
topraklarına kattığını yani ilhak ettiğini duyurmuştur. Bu gelişmeyi aynı gün 6 Ekim 1908’de
Girit’teki özerk yönetimin Yunanistan’a katılma kararı izlemiştir. Osmanlı Devleti, bir oldu-

bitti şeklinde gelişen Girit hariç Bosna-Hersek’in ilhakı ve Bulgaristan’ın bağımsızlığı
kararlarını fiilen kabul etmek zorunda kalmıştır. Aslında bu üç gelişme üzerine Osmanlı Devleti
fiilen toprak kaybettiği söylenemez. Zira her üç bölgede Osmanlı Devleti fiili yönetimini terk
etmişti ve sadece hukuken hakları bulunmaktaydı. Ancak bu toprak kayıpları yeni meşruti

devlet için önemli bir itibar kaybı anlamı taşıyordu. Nitekim İç ve dış politikada güven ve güç

kaybına neden olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı Devleti bir savaşı da göze alamamıştır. Zira
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Avrupa’nın büyük devletlerinden ciddi manada destek görememiştir. Bu yüzden hem hukuki
haklarını korumak hem de iç kamuoyunda oluşan tepkiye karşılık verebilmek için AvusturyaMacaristan, Bulgaristan ve Yunanistan aleyhine gösteriler, mitingler tertip edilmiştir. Bu
gösterilerin ardından her üç ülkeye, Osmanlı toplumunun çeşitli kesimlerinin, özellikle liman
çalışanlarının iştirak ettiği boykotlar düzenlenmiştir. Osmanlılar için boykot harb-i iktisadi
(iktisadi savaş) anlamı taşımıştır. Boykotlar dönemi şeklinde adlandırılacak bu süreç, üç
devleti, hatta taraf olmayan ülkeleri de etkilemiştir. Öyle ki boykot, Osmanlı coğrafyasında
ticaret yapan yabancı ülkelerin maddi açıdan kaybına neden olmuştur.

Sonuçta Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan Devleti ile 26 Şubat 1909’da

anlaşmaya vararak Bosna-Hersek sorununu çözme yolunu takip etmiştir. Bu anlaşmaya göre
Yenipazar Sancağı (Sancak) Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı. Ayrıca Osmanlı Devletine,
Bosna-Hersek eyaleti için Avusturya-Macaristan Devleti tazminat vermeyi kabul etmiştir.
Ancak bu anlaşmayı kabul eden Osmanlı Devleti, kültürel, dini ve stratejik açıdan önemli bir
toprak parçasını kaybetmiş oluyordu. Diğer taraftan Bulgaristan ve Girit ile ilgili sorunlar ise
nihai olarak Balkan Savaşları sonrasında halledilebilmiştir.

4.3.1. Trablusgarb’ta Türk-İtalyan Savaşı ve Kuzey Afrika’dan Ayrılış
(Eylül 1911-Ekim 1912)
Osmanlı Devleti’nde yeni rejimi yerleştirme çabalarının yaşandığı II. Meşrutiyetin ilk
yıllarında birçok sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Bunlar bir yandan yeni rejimin kurumlarının
meşrutiyet ideali çerçevesinde yapılanması, yukarıda ifade edilen ilhakların önlenmesi,
Arnavutların, Yemenlilerin isyanlarının bastırılması gibi sorunlardır. Diğer bir problem
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı bu sorunları fırsat bilen ve siyasi birliğini kurmasından itibaren
kendi merkezi coğrafyasına en yakın sömürü bölgesi olarak gördüğü Trablusgarb’a yerleşmek

isteyen İtalya’nın saldırgan tutumudur. Bu durumun farkında olan Osmanlı idarecileri, II.
Abdülhamit 19. yüzyılın sonundan itibaren Trablusgarb’da hem askeri hem de iktisadi
teşebbüslerde bulunmuşlardır. Örneğin yeni silahlarla donatılan askeri birliklere modern
eğitimler düzenli olarak verilmiş, haberleşmenin hızlı sağlanabilmesi için Fizan’a kadar telgraf
hattı uzatılmıştır. Trablusgarb’ın ahalisi ile Osmanlı yöneticilerin yakın ilişkilerinin
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Özellikle bölgede önemli bir nüfuza sahip olan Senusiler her
anlamda desteklenmiştir. Senusiler, Kuzey Afrika’daki Müslüman toplum üzerinde etkili bir
tasavvuf hareketi idi. Bu hareket Trablusgarb’da daima Osmanlı taraftarı bir siyaset takip

etmiştir. Bu arada İtalyan Devleti’nin Osmanlı coğrafyasında sadece Trablusgarb ile değil aynı
zamanda Osmanlı Balkanları, özellikle Arnavutluk üzerinde de planları vardı.
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II. Meşrutiyetin başına kadar uluslararası güçler, özellikle İngiltere, Fransa
Trablusgarb’ın statükosunun korunması yönünde tavır sergilemiştir. Ancak dünya siyasetine

güçlü bir şekilde giren Almanya’ya karşı, İtalya Tarblusgarb’da serbest bırakılmıştır. Özellikle

II. Meşrutiyetin başında Tunus’u elinde bulunduran Fransa ve Mısır’ı kontrol eden İngiltere
statükonun İtalya lehine değiştirilmesini kabul etmiştir. Üstelik Ruslar ve Almanlar da İtalya’yı
Trablusgarb’da desteklemiştir.

Tarblusgarb üzerindeki iddialarını büyük güçlere kabul ettiren İtalya, 28 Eylül

1911’de Osmanlı Devletine Trablusgarb ve Bingazi’nin teslimi yönünde ilk notasını vermiştir.
Bu notada Trablusgarb’ın geri kaldığı ve bölgede İtalyanlara kötü davranıldığı iddiaları vardı.

Bu arada İtalya’nın Trablusgarb’ın işgaline dair endişelerin bilinmesine rağmen bir dönem

Roma sefiri olarak bulunan Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, gerekli tedbirleri önceden almaması

ve İtalyan işgalini öngörememesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştır. Yerine 30 Eylül

1911’de Sait Paşa sadarete gelmiştir.

İtalyanlar verdikleri notanın ardından savaşma yeteneğine sahip hava araçları dahil iyi

donanmış askeri güçleri ile önce Trablusgarb’ı ablukaya almışlardır. Daha sonra Trablusgarb’ın

sahil şeridine, özellikle bölgenin önemli şehirleri olan Trablus, Tobruk, Derne ve Hums’a Ekim

1911 tarihi boyunca asker çıkarmışlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan

Trablusgarb ile bir kara bağlantısı bulunmuyordu. Üstelik İtalyan deniz kuvvetleri denizden

yardım yapılmasını engelliyordu. Sadrazam Sait Paşa hükümeti bir yandan uluslararası
diplomatik ilişkilerle Trablusgarb’ı korumak isterken diğer taraftan bölgeye gönderdiği gönüllü
genç subaylarla mücadele yolunu tutmuştur. Trablusgarb’ın savunması için içlerinde hem
meşrutiyet hem de cumhuriyet dönemlerinin tanınmış simaları olan Mustafa Kemal, Enver,
Halil, Fethi, Nuri, Fuat, Neşet, Ali, Kuşcubaşı Eşref Beyler gibi birçok genç subay vardı. Bu

Osmanlı subayları yerli halkla, özellikle Senusilerle birlikte İtalyan kuvvetlerini Trablusgarb
sahil şeridinden içeriye girmesini engelleyerek, büyük bir savunma mücadelesi vermişlerdir.

İtalyanlar istedikleri kesin sonucu alamayınca, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarb’ı terk

etmesi için farklı yollara yönelmişlerdir. Şubat-Mayıs 1912 tarihleri içinde Çanakkale Boğazını

ablukaya aldıkları, Beyrut ve Çanakkale şehirlerini bombardımana tuttukları gibi Rodos dahil

On İki adayı işgal etmişlerdir. Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti’ni İtalyanlarla bir

anlaşmaya sürükleyen gelişme Balkanlar’da Osmanlılar aleyhine oluşturulan ittifak ve savaş
ilanı olmuştur. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti Trablusgarb’ı devreden bir anlaşmayı 15
Ekim 1912 tarihinde İtalya ile İsviçre’nin Uşi şehrinde imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre:
 Osmanlı güçleri Trablusgarb’dan çekilecekti,

 Müslümanların hakları Osmanlı halifesi tarafından korunacaktı,
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 On İki ada Osmanlı Devletine terk edilecekti.
Diğer taraftan anlaşmadan sonra da Osmanlı subayları direniş içinde bulunan
Trablusgarb halkı ile birlikte mücadeleye devam etmişlerdir. Örneğin Enver Bey (Paşa) Aralık
1912 sonuna kadar Trablusgarb’da mücadele etmiştir.
4.3.2. Balkan Savaşları ve Osmanlı Vatandaşlığı İdealinin Zedelenmesi
II. Meşrutiyetin ilanından itibaren toprak kayıplarına uğrayan Osmanlı Devletine karşı

Balkanlarda oluşan ilk ittifaklar Trablusgarb Savaşı’nın şiddetlendiği aylarda başlamıştı. Önce

aralarındaki önemli toprak, çıkar kavgalarını kenara bırakan Bulgarlarla Sırplar 13 Mart
1912’de, yine Bulgarlarla Yunanlılar 29 Mayıs 1912’de ittifak anlaşmaları imzalamıştı.
Ardından Ağustos 1912’de Karadağ-Bulgaristan ve 6 Ekim 1912’de Karadağ-Sırbistan ittifakı
gerçekleşmiştir. Bu ittifak girişimleri semeresini Karadağ’ın 8 Ekim 1912’de Osmanlı
Devletine savaş ilan etmesiyle vermiştir. Ardından Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılar savaşa

katılmıştır. Başlangıçta Fransa ve İngiltere Balkanlarda mevcut statükonun, sınırların
değişmeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. Bu duyurunun altında Osmanlı ordusunun
mücadeleden galip geleceğine dair hâkim kanaat yatmaktaydı.
Ancak savaş ilan edildiği günlerde Osmanlı iç politikası memnuniyet verici bir halde

değildi. Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve hükümeti İttihatçıları siyasi sahneden silmeye

çalışıyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte hükümet bir telaş içine düşmüştür. Hâlbuki Hariciye
Nazırı Gabriel Noradungiyan Efendi, Rus meslektaşının güvencesine dayanarak bir savaşa
ihtimal vermezken, Harbiye Nazırı Nazım Paşa bir savaş halinde Osmanlıların 1-2 gün içinde
zafere varacağı düşüncesindeydi. Savaşın başlamasıyla endişeye düşen kabine üyeleri, dönemin
hatıralarına yansıdığı üzere, savaşın sorumluluğunu İTC’ye yüklemişlerdir. Sebep olarak

askerin siyasete bulaştırılması, meşrutiyet ihtilali ile devletin zaafa uğratılarak Balkan

devletlerinin iştahının kabartılması, İttihatçıların önceden Sırp-Bulgar ittifakını önleyememesi,
farkına varamaması, Kiliseler Kanunu ve Girit sorunu hal yoluna sokulmayarak bir OsmanlıYunan ittifakına engel olunmasını göstermişlerdir.

Savaşın başlaması ile birlikte İttihatçılar ise adeta savaş çığırtkanlığı yapmışlar,

Osmanlı Devleti ve hükümetinin savaşa girmesi için çabalamışlardır. Balkan devletlerinin

taleplerinin kabul edilmemesi ve savaşa girilmesi için Darülfünun öğrencileri, İTC’ye mensup
eski mebuslar, yöneticiler ve gazeteciler miting yapmışlar ve arkasından Bab-ı Ali’ye
yürümüşlerdir.
Balkan Savaşları esnasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti yaklaşık üç haftalık
ömrü olmuştur. Bu dönemde Balkan ittifakını oluşturan ülkeler, çok kısa bir süre içinde
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Osmanlı Balkanlarında hızla ilerlemişlerdir. 22 Ekim 1912’de Priştine, Yenipazar, 27 Ekim
1912’de Üsküp, Adalar Denizi’ndeki birçok ada işgal edilmiştir. Bunun üzerine G. Ahmet
Muhtar Paşa istifa etmiş ve ardından 29 Ekim 1912’de Kamil Paşa sadarete atanmıştır. Kamil

Paşa hükümetinin ilk icraatı mülki amirleri değiştirmek ve yerlerine İTC’ye muhalif memurları

atamak olmuştur. Birçok İttihatçı tutuklanmış veya Anadolu’ya sürülmüştür. Fırsatını bulabilen

bazı İttihatçılar Bâb-ı Âli Baskını’na kadar İstanbul’a dönememek üzere Avrupa’ya
kaçmışlardır. Ordu içindeki bu tür girişimler ise sonuçsuz kalmıştır.

İç politikada bu gelişmeler olurken dış politikada, Balkan Savaşı esnasında büyük bir

sorumluluk altına giren Kamil Paşa hükümeti, İngilizlere dayanarak savaşı sonlandırmak
istemiştir. Zira Bulgar kuvvetleri, Ekim-Kasım 1912’de Lüleburgaz’da galip gelerek
ilerlemelerini sürdürmüşler, 9 Kasım 1912’de Selanik Yunan güçlerine teslim olmuş, Yanya ve

İşkodra şehirleri Yunan ve Karadağ kuvvetleri tarafından muhasara altına alınmıştır. Ancak

İngilizler beklendiği gibi Kamil Paşa hükümetine yanaşmamış, istenilen desteği vermemiştir.
Kasım 1912 ortalarında Bulgarların İstanbul’a çok yakın bir konumda olan Midye-Enez hattına,

Çatalca önlerine gelmesi üzerine tekrar İngilizlerin desteği aranmıştır. Bu politikalar bir sonuç
vermeyince,

İttihatçıların

itirazlarına

rağmen

Kamil

Paşa

hükümeti

İngilizlerin

arabuluculuğunda barış görüşmelerine 3 Aralık 1912 tarihinde başlamıştır. Aralık1912-Ocak
1913 tarihleri arasında Londra’da yapılan görüşmelerde Osmanlı karşıtı cephenin teklifine
göre:
 Osmanlı Devleti’nin sınırları karada Midye-Enez hattına çekilecek,

 Midye-Enez hattının gerisinde kalan Rumeli toprakları Balkan devletlerine
bırakılacak,

 Girit’in Yunanistan’a terk edilecek,

 İtalyanların Trablusgarb Savaşı sırasında işgal ettiği adalar ile Arnavutluk’a
dair hususlar büyük devletlerin inisiyatifine bırakılacaktı.

Buna karşılık Kamil Paşa hükümetinin teklifine göre:
 Osmanlı Devleti Edirne’nin batısında kalan tüm topraklarını boşaltacak,
 Arnavutlarla ilgili kararı büyük devletler verecekti,
 Edirne vilayeti Osmanlı Devleti’nde kalacaktı,

 İşgal edilen adalar Osmanlı Devleti’ne bırakılacak,

 Girit adasının statüsünün yine büyük devletlerin inisiyatifine bırakılacaktı.
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Kamil Paşa hükümetinin görüşmelerdeki bu teklifi kabul görmediği gibi, 17 Ocak
1913’de Edirne’nin Bulgaristan’a teslim edilmesi ve aksi halde savaşın tekrar başlayacağına

dair İngiltere’nin notası ile karşılaşılmıştır. Bunun üzerine Cemalettin Efendi’nin teklifiyle

Saltanat Şurasının toplanması kararı alınmıştır. Böylece Balkan Savaşı ve barış görüşmeleri ile
ilgili uygulanacak politika konusunda sorumluluk hükümet dâhil geniş bir kesime devredilmek

istenmiştir. Saltanat Şurası’nda konuşulan parasızlık, ordunun durumu ve savaşın gelmiş
olduğu kötü hal Osmanlı politikacılarının çaresizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Saltanat Şurası kararı hükümete bırakmıştır. Ancak Sadarette İngiliz notasına karşı Osmanlı
hükümetinin teklif metni hazırlanırken 23 Ocak 1913’de Bab-ı Ali Baskını gerçekleşmiş ve

hükümet bir silahlı ihtilalle devrilmiştir. Kamil Paşa’nın İngiliz notasına sunmak istediği
teklifte Edirne, Karaağaç sınır kabul edilerek kendi kendini yönetecek bir İslam devleti olarak

tasarlanmıştı. İsviçre gibi bağımsız, tarafsız bir İslam devleti şeklinde düşünülen Edirne’nin
yönetimi Müslüman bir yöneticiye bırakılacaktı ve bir kadısı olacaktı. Yeri geldiğinde Osmanlı

Devleti tarafından desteklenecekti. Bu teklifin Londra’daki konferansta kabul edileceği
düşüncesi hükümette hâkimdi.

Bab-ı Ali Baskını, bir başka ifade ile Mahmut Şevket Paşa hükümeti, İttihatçıların

iktidara tekrar ve kesin olarak geldiği zamanın başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren İttihatçılar,

Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kamil Paşa döneminde iç politikada kaybettikleri mevzileri, gücü
tekrar kazanmak için çaba sarf etmişlerdir. Yine bu dönemde Balkan Savaşı devam ederken bir
devr-i sabık oluşturma hareketi görülmüştür. Ancak bu hükümetin ilk günlerinde bir yandan
genel bir af çıkararak iç siyasette kızışan ortam yumuşatılmak istenirken, diğer taraftan

İttihatçılar geçmiş dönemin sorumlusu olarak gördüklerini siyasi sahneden silmeye
çalışmışlardır. Rıza Nur, Ali Kemal gibi muhalifler ve Kamil Paşa kabinesinde yer alan Reşid

Bey, Cemalettin Efendi, Abdurrahman Bey gibi nazırların bazıları hapsedilmiş veya yurt dışına
kaçmak zorunda kalmışlardır. İttihatçılar kabinedeki ağırlıklarını gitgide attırmışlar ve
muhaliflere karşı sert tutum göstermişlerdir.
Diğer taraftan Bâb-ı Âli Baskını ve yeni hükümetin savaşın devamı yönündeki
politikası Londra’daki barış görüşmelerinin kesilmesine neden olmuştu. Ancak kendi sadareti

esnasında savaşın daha da kötüleşmesi üzerine Mahmut Şevket Paşa, barış görüşmelerinin
tekrar başlatılmasını istemek zorunda kalmış ve bir teklifte bulunmuştur. Osmanlı hükümeti bu
teklifte:

 Edirne’nin sağ tarafının tamamen terkini,

 Adaların statüsünün büyük devletlerle görüşülmesini,
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 Çanakkale’nin korunması için Bozcaada ve Gökçeada’nın ve Anadolu’nun
doğal uzantısı olan bazı adaların Osmanlı Devleti’ne bırakılmasını istemiştir.

Ancak bu teklif kabul görmemiştir. Devam eden süreçte Edirne ve Kırklareli’nin
Bulgaristan’a bırakılması ve Babaeski-Lüleburgaz hattının Osmanlı’da kalması yönünde
kabinede bir eğilim oluşmuştur. Nitekim anlaşmaya yanaşmayan Bulgarlar 26 Mart 1913’te

Edirne’yi işgal etmişlerdir. Bu ortamda sadrazam Mahmut Şevket Paşa çaresizlik içinde

anlaşma yolu ararken, Talat Bey savaşın devamı taraftarıydı. Zira Bâb-ı Âli Baskını’nı

Edirne’nin verilmemesi üzerine yapan İttihatçılar, Edirne’nin düşmesi karşısında iktidarı

devirmenin gerekçesini kaybetmiş ve üstelik muhalefete bir ihtilal yapma ortamı hazırlamış
olacaklardı. Nitekim Edirne’nin düşmesinden önce 1913 Mart’ında başarısızlıkla sonuçlanan
hükümeti devirme girişimi de olmuştu.

Mahmut Şevket Paşa hükümeti 30 Mayıs 1913’de Savaşın beklendiği gibi

gelişmemesi üzerine bir antlaşmaya yol açacak yeni bir teklif hazırlamıştır. Bu teklife göre:
 Midye-Enez hattı Osmanlı-Bulgar sınırı kabul edilecekti,
 Girit Yunanistan’a bırakılacaktı,

 Adaların durumunun büyük devletlerin inisiyatifine bırakılacaktı.
Nihayet bu maddeler çerçevesinde Londra’da yedi maddelik bir antlaşma
imzalanmıştır. 11 Haziran 1913’de Seraskerlikten Sadaret binasına dönmek üzere olan Mahmut

Şevket Paşa, bir suikast girişimiyle öldürülmüştür. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi

İttihatçılara muhaliflerini siyasi sahneden sürme fırsatı verdiği gibi daha homojen ve
kendilerine ait bir hükümet kurma fırsatı tanımıştır. Sadarete Said Halim Paşa getirilmiştir.

Onun kurduğu hükümetin muhaliflere karşı uyguladığı politikalar İttihatçılara ne derece yakın
olduğunu da göstermiştir. İçlerinde eski mebus, nazır ve gazetecilerin bulunduğu oldukça

kalabalık muhalif bir grup, yurt içinde sürgüne gönderilmiş (en başta Sinop) veya Avrupa’ya
kaçmak zorunda kalmıştır.
Bu hükümetin iktidarda bulunduğu esnada Bulgaristan’ın Birinci Balkan Savaşı’ndan

çok avantajlı bir şekilde çıkmasından dolayı Bulgarlara karşı bir blok oluşmuştu. 30 Haziran
1913’te Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve Karadağ güçleri hep birden Bulgaristan’a
saldırmışlardır. Bu gelişme karşısında Said Halim Paşa kabinesi savaşa girilmesi ve Edirne’nin
geri alınması hususunda kararsızdır ve başarıdan, sonuçtan emin değildir. Osmanlı Ordusu ileri

harekâtını İngiltere’nin ağır tehditlerine rağmen Temmuz başında başlatabilmiş ve Enver Paşa
komutasındaki askeri birlikler 22 Temmuz 1913’de Edirne’yi geri alabilmiştir. Yunan, Sırp ve
Romen baskısı altında kalan Bulgarlar Osmanlı Devleti’nin bu hareketini kabul etmek zorunda
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kalmış ve 29 Eylül 1913’de Osmanlı ve Bulgar hükümetleri arasında İstanbul anlaşması
imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlılara bırakılmıştır.
II Meşrutiyetin başından itibaren yaşanan toprak kayıplarına ek olarak Osmanlı
Devleti’nin Balkanlardaki coğrafyasının büyük kısmını kaybetmesi Osmanlı toplumu ve
politikacıları için siyasi ve sosyal travmalar oluşturmuştur:
a) Öncelikli olarak Avrupa devletlerinin adaletine ve uygarlığına karşı ifade edilen
güvence ve sempati sarsıntıya uğramıştır. Nitekim Balkan Savaşı öncesinde
Avrupalılar tarafından ilan edilen statükonun devamı yönündeki sözlere bağlı
kalınmamıştır. Toplumda oluşan bu sarsıntı ileriki dönemlerde yaşanan savaşlarla
birlikte artarak devam edecektir.
b) Diğer taraftan Balkan Savaşları Osmanlılık politikasının, Osmanlı vatandaşı
idealinin tutup tutmadığının denenmesine de fırsat vermiştir. Zira Osmanlı
Devletine savaş açan devletlerin ırkdaşları ve dindaşları Osmanlı vatandaşı idi,
hatta Osmanlı ordusunda yer almaktaydılar. Ancak Osmanlı vatandaşlığı ideali,
Balkan Savaşları sonucunda büyük darbe almış, Osmanlılık taraftarı olanlar için
memnun edici bir şekilde gelişmemiştir. Zira Balkan devletlerinin Osmanlı
topraklarında yaşayan ırkdaşlarının ve dindaşlarının bir kısmı hıyanet içinde

olmuşlardı. Osmanlı şeklinde anılan bu kişiler çeteler kurarak düşman ordusuna

yardım etmişlerdir. Hatta Osmanlı Ordusu içerisinde görev yapmalarına rağmen
kendi soydaşları hesabına çalışmışlardır. Savaş sonunda Osmanlı politikacılarının
önemli bir kesimi Osmanlılık politikasından vazgeçmeseler de Müslümanlık ve
Türklük hususunda daha duyarlı olmuşlar, daha fazla vurgu yapmışlardır. Artık
kimi kesimlerce Osmanlıların elinde kalan coğrafya üzerinden yeni siyasetlerin
uygulanmasına dair fikirler dillendirilmeye başlanmıştır.

4.4. II. Meşrutiyet Döneminde Sosyal, Siyasal ve Ekonomi Alanında Atılan
Adımlar
II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devleti’nin ve toplumunun siyasi, sosyal ve ekonomi
hayatında çok ciddi, yenilikler ve farklılıklar görülmesinin yanı sıra ıslahat kavramı altında
değerlendirilebilecek birçok düzenlemelere sahne olmuştur. Bu meyanda siyasal ve sivil
kurumların resmi ve bir intizam dairesinde kurulmasını sağlayan 16 Ağustos 1909 Cemiyetler
Kanunu, çalışma koşulları ve işçi hakları ile ilgili olarak 27 Temmuz 1909 Tatil-i Eşgal Kanunu
(Grev), 31 Mart İsyanının etkisiyle 14 Temmuz 1909 tarihinde İctimaat-ı Umumiye Kanunu
(Toplanma-Toplantı) çıkarılmıştır.
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Önemli reformlar eğitim ve ekonomi alanında yapılmıştır. 19. yüzyılın başından

itibaren görülen eğitim reformları bu dönemde hızlanmıştır. İlköğretimden yükseköğretime

kadar okullaşma oranı yükseltilmiş, ayrıca nitelik açısından değiştirilmiş ve kaliteleri
artırılmaya çalışılmıştır. Örneğin mesleki eğitim dâhil yeni ve modern okullar açılırken, klasik
eğitim kurumları olan medreseler ıslah edilmiştir. Öncelikli olarak medreselerde dini eğitim
için gerekli derslerin yanı sıra felsefe, hesap, hendese benzeri dersler okutulmuştur. Ancak asıl
düzenleme 1914’de hazırlanan Islâh-ı Medâris Nizamnamesi ile medreselere yeni bir statü
kazandırılmıştır. Var olan medreselerin derecelendirilmesiyle yapılan bu sistem medreselerin
kapatılmasına kadar küçük değişikliklerle devam etmiştir. Bu yeni sisteme göre medreseler Tâlî
Kısm-ı Evvel (ortaöğretim birinci basamak), Tâlî Kısmı-ı Sani (Ortaöğretim ikinci basamak)
Âlî (Yükseköğretim) ve Medreset’ül Mütehassîn (İhtisas öğretimi) şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan II. Meşrutiyet döneminde milli iktisat politikası benimsenmiştir. Liberal
hedefleri bulunan bu politika ile bir yandan sanayileşme yolunda hızlı adımlar atılması diğer
taraftan II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde Osmanlı ekonomisi içinde varlığı zayıf kalmış
olan ve Balkan Savaşlarıyla hüsrana uğrayan Müslüman-Türk sermayesinin kuvvetlendirilmesi
tasarlanmıştır. Öncesinde ve sonrasında çeşitli kanunlar çıkarılmakla birlikte bu politikanın
genel çerçevesi 14 Aralık 1913’deki Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı ile meydana
getirilmiştir. Bu politika ve çerçevesi daha sonraki yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti döneminde
de takip edilecek ekonomik siyasetin temellerinden biri olacaktır.
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Uygulamalar



II. Meşrutiyet dönemini öğrenme



Meşrutiyet rejimi ile çok partili siyasi hayat arasında ilişki kurma



II. Meşrutiyet döneminde dış politik gelişmeleri öğrenme



II. Meşrutiyet döneminde Osmanlılık ideali ve önemi
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Uygulama Soruları

1. II. Meşrutiyet İhtilalinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkisi ne derecedir?
İnceleyiniz.

2. II. Meşrutiyet döneminde seçimler ne şekilde yapılırdı? Araştırınız.
3. II. Meşrutiyet döneminde dış politikadaki gelişmeler iç siyasi tartışmaları ne
şekilde etkilemiştir? Tartışınız.

4. II. Meşrutiyet döneminde siyasi oluşumlar arasında yaşanan tartışmalar Türk
demokrasisinin gelişimini etkilemiş midir? İnceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde II. Meşrutiyet ihtilalinin gelişim çizgisi ve ne tür sonuçlar doğurduğu ele

alınmıştır. Bu meyanda İttihatçıların ihtilal girişimlerinin dış etkilerden kaynaklanan nedenleri
ve toplum ve aydınlarca nasıl karşılandığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca günümüz politik

hayatına etkileri olan meclis, seçim ve siyasi parti yaşamı ayrıntı bir şekilde verilmiştir. Bu

çerçevede iktidara gelen hükümetler, İTC ve HİF ve siyasal partiler arasında yaşanan gelişmeler
anlatılmıştır. Diğer taraftan Bosna-Hersek’in ilhakı, Bulgaristan’ın bağımsızlığı, Girit’in ilhak
çabaları, Trablusgarb ve Balkan Savaşları tarihi sıra gözetilerek aktarılmıştır. Bu savaşların ve
toprak kayıplarının II. Meşrutiyetin siyasal ve sosyal yaşamındaki etkisi irdelenmiştir. Diğer
taraftan II. Meşrutiyet döneminde yapılan reformların ve reform girişimlerinin üzerinde
durularak Cumhuriyet dönemi için mukayese imkanı hazırlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki tarihlerden hangisi II. Meşrutiyet İhtilali için doğrudur?
A) 23 Temmuz 1908
B) 13 Nisan 1909
C) 2 Temmuz 1908
D) 17 Aralık 1908
E) 28 Eylül 1911

2. Aşağıdaki isimlerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi sadrazamları arasında
sayılamaz?

A) Said Halim Paşa
B) Gazi Ahmet Muhtar Paşa
C) Kamil Paşa
D) Gazi Osman Paşa
E) Sait Paşa

3. Aşağıdakilerden hangisi Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey’e tehdit mektubu
göndermiştir?

A) Ahali Fırkası
B) Mutedil Hürriyet-perveran Fırkası
C) Halaskar Zabitan

D) İttihat ve Terakki Cemiyeti
E) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi çıkarılan kanunlar arasında
değildir?

A) Cemiyetler Kanunu
107

B) Tatil-i Eşgal Kanunu
C) Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkati

D) İctimaat-ı Umumiye Kanunu
E) Teşkilat-ı Easiye kanunu

5. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarının ilk aşaması için söylenemez?

A) Balkan Savaşları Hüseyin Hilmi Paşa’nın sadrazamlığı dönemine denk
gelmiştir.
B) Macaristan ordusu Belgrad’ı işgal etmiştir.
C) Savaşın ilk aşamasına Romanya katılmamıştır.
D) Savaşın sonunda Londra Antlaşması imzalanmıştır
E)

Osmanlı Ordusu Bulgar, Sırp, Yunan ve Karadağ orduları ile

savaşmıştır.

6. 1912 Seçimlerinde hangi siyasi oluşumlar mücadele etmiştir?

7. Reval görüşmeleri ile II. Meşrutiyet İhtilali arasında nasıl bir irtibat vardır?
8. II. Meşrutiyet Döneminde İttihatçıların etkili olmasının sebebi nedir?

9. II. Meşrutiyet Dönemi ekonomik uygulamaların temeli hangi politikaya
dayanmıştır?
10.

1914’de hazırlanan …………..

kanun ile medreselere yeni bir statü

kazandırılmıştır.

CEVAPLAR
1.A, 2.D, 3.C, 4.E, 5.B
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5. AVRUPADA’Kİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sanayi İnkılabı İle Birlikte Yaşanan Teknolojik Gelişmeler
5.2. 19. Yüzyıl Sonlarında Yaşanan Askeri Gelişmeler
5.3. Milliyetçilik Fikrinin Yeniden Yorumlanması
5.4. I. Dünya Savaşı Öncesi Avrupalı Devletlerin Sömürgecilik Faaliyetleri
5.4.1. Uzakdoğu’da Sömürgecilik Faaliyetleri
5.4.2. Afrika’da Sömürgecilik Faaliyetleri
5.5. Rusya ile Almanya’nın Yükselişi ve Bloklaşmalar
5.6. Osmanlı Devleti’nin Yalnızlıktan Kurtulma Arayışları

110

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. 19. Yüzyılda Avrupa’da yaşanan teknolojik gelişmeleri biliyor musunuz?
2. I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki güçlü devletler arasındaki sorunlar
nelerdi?

3. Osmanlı Devleti’ni İttifak Devletlerine katılmaya iten sebepler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Avrupa’daki Gelişmeler ve I. Dünya Savaşı öncesinde Sebep – sonuç ilişkisi
Osmanlı Devleti
Avrupa’daki gelişmeler ve kurma
Osmanlı Devleti’ne etkileri
Kronolojik düşünme
hakkında bilgi sahibi olur.
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel
sorgulamaya
dayalı araştırma
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Sömürgecilik
Fransız İhtilali
Sanayi İnkılabı
Milliyetçilik
Bloklaşma
Üçlü İttifak Devletleri
Üçlü İtilaf Devletleri
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Giriş
Rönesans ve Reform hareketleri ile yeniden yapılanma sürecine girerek bilim, teknik ve
teknolojide ilerleyen Avrupalılar bilhassa denizcilik alanındaki gelişmelerin etkisiyle alternatif
ticaret yolları ve yaşam alanları bulma arayışına girmişler, 15. Yüzyılın sonlarından itibaren
Coğrafi Keşif Hareketleri ile hedeflerine ulaşacaklarını anlamışlardı. Coğrafi Keşifleri başlatan
devletlerden İspanya ve Portekiz’e bağlı denizciler ulaştıkları yaşam alanlarını
sömürgeleştirerek ülkelerine bağlamışlardı. Bu şekilde İspanya; Brezilya dışında Güney ve Orta
Amerika’nın büyük bir bölümü ile Filipinler’e; Portekiz ise Hindistan’ın batısı, Seylan,
Malaya’nın güneyi, Endonezya, Kızıldeniz’de Aden, Basra’da Hürmüz ve Çin’de Macau’ya
egemen olmuştu.
İngiltere, Hollanda ve Fransa’ya bağlı denizciler ise şirketler kurarak Coğrafi Keşiflere
katılmışlardı.1588 yılında İspanyol Yenilmez Armada’nın İngiltere ve Hollanda donanmalarına
yenilmesi bu iki devletin yıldızının parlamasına ve özellikle İngiltere’nin sonraki yüzyıllara
damga vurmasını sağlayacaktı.
Hollandalılar; Seylan, Endonezya, Afrika’nın batısında Altın Sahili, Guinea, ve Cape
Colony (Güney Afrika)’yı ele geçirirken İngilizler; Hindistan’da Bombay, Kalküta (Bengal
Körfezi) ve Kuzey Amerika’da 13 koloniyi ele geçirmişlerdi.
Bu rekabetten geri kalmak istemeyen Fransızlar ise Hindistan’da Kaliküt, Pondişeri,
Şandarnagor’u Afrika’da Senegal ve Madagaskar’ı Kuzey Amerika’da Kanada ve Luisiana’yı
kontrol altına almışlardı.
1756-1763 Yedi Yıl Savaşları Fransa’nın Amerika’daki ve Hindistan’daki
sömürgelerinin neredeyse tamamını İngiltere’ye bırakmasına yol açarken Fransız denizciler,
büyük bölümü Osmanlı Devleti’nin kontrolünde olan Kuzey Afrika ile ilgilenmeye
başlayacaklardı.
18. Yüzyılın sonlarına doğru İngilizler sistematik sömürgecilik faaliyetleri ile diğer
devletlerden ön plana çıktılar. Hindistan’da Sind ve Pencap’ı, Doğu Akdeniz’de Malta’yı işgal
eden İngiltere; Hollanda’dan Seylan ve Cape Colony’i alarak dönemin “süper gücü” olma
yolunda önemli bir adım attı. Böylece Ümit Burnu ve Hint deniz yolunu kontrol eden İngiltere;
Hindistan’ın doğusunda Birminya, Assam, Malaya ve Singapur’u ele geçirmiş, 19. Yüzyılın
sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Kıbrıs ve Mısır’ı sözde geçici olarak işgal
etmiş ve dünyanın en büyük gücü haline gelmişti. Ancak Sanayi İnkılabı ile birlikte teknoloji
alanında yaşanan köklü değişimler uluslararası ilişkilere farklı bir boyut kazandıracak; İngiliz
hegemonyasına karşı diğer devletler arayış içerisine gireceklerdi.
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5.1. Sanayi İnkılabı İle Birlikte Yaşanan Teknolojik Gelişmeler
18. yüzyılda İngiltere’de gerçekleşen Sanayi İnkılabı ile birlikte büyük güçler
sanayileşme yolunda çalışmalarını artırdılar. Buna bağlı olarak 19. Yüzyıldan itibaren yeni
üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve yeni enerji kaynaklarının üretime uygulanması sayesinde
üretim, iletişim ve ulaşım araçları daha kullanışlı hale geliyor beyin gücünü iyi kullanan
devletler uluslar arası ilişkilerde ağırlıklarını hissettiriyorlardı. Döneme damgasını vuran
buluşlar ve geliştirildikleri ülkeler bu düşünceyi desteklemek amacıyla aşağıda örnek olarak
gösterilmiştir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buharlı gemi (ABD; 1803-1807)
Buharlı lokomotif (İngiltere; 1804)
Telgraf (ABD; 1844)
İlk petrol kuyusu (ABD;1859-61)
Telefon (ABD; 1876)
Ampül (ABD; 1878)
Elektrikli lokomotif (Almanya; 1879)
Gerçek anlamda ilk otomobil (Almanya; 1884)
Alternatif akımlı elektrik santralı (Almanya; 1886)
Sinema (Fransa: 1894)
Hidroelektrik santralı (Niagara, ABD;1895)
Radyo dalgalarıyla ilk mors yayını (İtalya; 1896)

5.2. 19. Yüzyıl Sonlarında Yaşanan Askeri Gelişmeler
Almanya’nın 1898-1900/1906-1907 kanunlarıyla donanmasını güçlendirme
kararı alması, İngiltere’nin 1904 yılında dretnot adı verilen tahrip gücü yüksek savaş
gemilerini inşa etmesi, buna misilleme olarak Almanya’nın Kiel Kanalı’nı
derinleştirerek dretnot inşa etme planı ve İngiltere’nin kara ordusunu güçlendirme
çabaları ile savaş teknolojisindeki gelişmeler askeri alandaki rekabete yeni bir boyut
kazandırıyordu.
19. yüzyılda geliştirilen ve I. Dünya Savaşı’nda yaygın olarak kullanılacak olan
askeri araç/malzemeler sivil asker ayrımı yapmaksızın kitlelerin topluca ölümlerine ve
o güne kadar görülmemiş yıkımlara yol açacaktı. Bu askeri araç/malzemeler şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dumansız barut
TNT patlayıcılar
İmha gücü yüksek toplar
Şarjörlü tüfekler
Makineli tüfek
El bombası
Tank
Denizaltı
Uçak
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•
•

Zehirli gazlar
Alev makineleri

5.3. Milliyetçilik Fikrinin Yeniden Yorumlanması
Fransız İhtilali ile birlikte yükselişe geçen akımlardan biri olan Milliyetçilik de I. Dünya
Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilir. Bununla birlikte 18. Yüzyılın sonlarında yükselen
Milliyetçilik akımları ile 19. Yüzyılın ortalarından itibaren etkisini hissettiren Milliyetçilik
akımları arasında bazı nüans farklılıkları bulunmaktadır. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren
Avrupa’da etkisini hissettiren Milliyetçilik akımları özetle mensup olduğu devletin gücünü
artırma, itibarını yükseltme ve yayılmasını hızlandırma şeklinde formüle edilebilir. Almanya’da
Pengermenistler, Rusya’da Panslavistler, Fransa’da İntikamcılar, İtalya’da İrredantistler ve
İngiltere’de İmparatorlukçular bu kapsamda değerlendirilebilir. Bahsi geçen Milliyetçilik
akımları yöneticilerden çok kamuoylarını etkileyerek savaşa hazır hale getirecekti.
Almanya’da Pengermenistler, Weltpolitik olarak nitelendirdikleri politika ile öncelikli
olarak Orta Avrupa’da hegemonya kurarak Balkanlar ve Ortadoğu’da yayılmayı; Mittelafrika
politikası ile Doğu-Batı ve Güneybatı Afrika’da yekpare bir imparatorluk kurarak dünyaya
egemen olmayı planlıyorlardı.
Rusya’da Panslavistler; Asya ve Balkanlarda yaşayan Slav kökenli ırkları birleştirerek,
Slav olmayanları da asimile ederek yayılmayı hedefliyorlardı. Dolayısıyla Panslavizm
politikasından en çok etkilenecek olan devletler Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu olacaktı.
Fransa’da İntikamcılar; toplum menfaatlerinin kişi menfaatlerinden önce gelmesi
halinde geçmişte alınan yenilgilerin intikamının alınabileceğini ve ülkenin genişleyeceğini
düşünüyorlardı.
İtalya’da İrredantistler; din, dil, ırk ve kültür birlikteliğini gerekçe göstererek dışarıda
yayılma hayalleri kuruyorlardı. Hedefleri arasında Trablusgarp ve Batı Anadolu’nun bulunması
bu politikanın Osmanlı Devleti’ni de yakından ilgilendirdiğini gösteriyordu.
İngiltere’de İmparatorlukçular; İngiliz ırkının üstünlüğü düşüncesinden hareketle
“İngiliz halkının yeryüzündeki görevinin geri kalmış bölgelere medeniyet, adalet, eşitlik,
özgürlük vs. götürmek olduğunu” savunuyorlardı ki; kulağa hoş gelen bu düşünceler yayılmaya
meşru bir zemin hazırlamayı amaçlıyordu.
Bütün bunlara karşılık Osmanlıcılık ve İslamcılık politikaları ile bütünlüğünü korumaya
çalışan ancak başarılı olamayan Osmanlı aydınları son çare olarak Türkçülük akımını
savunacaklardı.

5.4. I. Dünya Savaşı Öncesi Avrupalı Devletlerin Sömürgecilik
Faaliyetleri
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Malum olduğu üzere 1870’lerden itibaren siyasi birliğini tamamlayarak ciddi bir
gelişme ivmesi yakalayan Almanya sanayi ve ticaret alanında gelişerek İngiltere’yi rahatsız
eder. Almanya’nın; Hollanda, Belçika, İtalya, Rusya ve Sırbistan’da madeni eşya ve kimya
alanında baskın hale gelmesi, hammadde ihtiyacını artırmasının dışında biriken sermaye için
yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duymasına neden olur. Üstelik sadece Almanya değil
Bağımsızlık Savaşı ile İngiltere’den ayrılan Amerika Birleşik Devletleri ve Batılılaşan Rusya
ve Japonya da arayış içerisindedir. 1870’lerde siyasi birliğini tamamlayan İtalya da özellikle
Kuzey Afrika’ya yönelik hedeflere sahiptir. Artık sömürüye karşı savunma mekanizmalarından
yoksun Afrika’nın ve Uzakdoğu’nun tamamı büyük güçlerin tehdidi altındaydı. Bu durum
büyük güçlerin birbirleri ile mücadelelerine sahne olacak ve I. Dünya Savaşı öncesinde
Uzakdoğu ve Afrika’da uluslar arası gerilim zirveye çıkacaktır.

5.4.1. Uzakdoğu’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Çin’de Ming Hanedanı’nın Hindiçin’de Annam Krallığının parçalanması Uzakdoğu’yu
savunmasız hale getirmiş, 19. Yüzyılda İngiltere; Birminya ve Singapur’u, Fransa; Vietnam ve
Kamboçya’yı işgal etmişti. Siam (Tayland) üzerinde İngiliz-Fransız rekabeti ise bu toprakların
iki devlet arasında paylaşılmasıyla sonuçlanmıştı. Fransa Tahiti ve Kaledonya’yı, İngiltere ise
Fiji’yi işgal etmişti.
Bunun dışında Yeni Gine; Hollanda ve Almanya arasında, Borneo ve Aden; Hollanda,
Almanya, İngiltere ve az da olsa Fransa arasında, Samoa adası; Almanya ve ABD arasında
paylaşılmıştı. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Avrupalı devletler arasında Afrika’da çok çetin
bir mücadele yaşanıyordu.

5.4.2. Afrika’da Sömürgecilik Faaliyetleri
19. Yüzyılın sonlarında Afrika’da Liberya, Fas ve Etiyopya (Habeşistan) sözde
bağımsız iken Portekiz; Angola, Mozambik ve Guine’yi, Fransa; Cezayir, Tunus, Senegal,
Gabon, Büyük Sahara’nın güneyi, Fildişi, Fransız Kongosu, Cibuti (Fransız Somalisi) ve
Madagaskar’ı, Almanya; Togo, Kamerun, Güneybatı Afrika ve Alman Doğu Afrikası
(Tanganika)’yı, İtalya ise; Eritre ve İtalya Somalisi’ni ele geçirmiş; Habeşistan’a saldırmış
ancak yenilerek geri çekilmişti.
19. yüzyılın sonlarına kadar Afrika’nın iç kesimlerine henüz girilememişti. Ancak
Afrika’da kaybolan Livingston’u arayan Henry Stanley’in raporunun Belçika Kralı II. Leopold
tarafından değerlendirilmesi Afrika’nın Açılması ve Sömürgeleştirilmesi İçin Uluslararası
Birliğin kurulmasıyla sonuçlanmıştı. Belçika’nın Kongo’yu ele geçirmek istemesi üzerine
Fransa-Portekiz ve İngiltere’nin bölgede hak iddia etmeleri küçük çaplı bir krize neden olmuş,
1884-1885 yılları arasında toplanan Berlin Kongresi bu ve benzeri meseleler için bir çözüm
getirmeye çalışmıştı. Buna göre devletler sözlü değil ancak edimli işgal durumunda hak sahibi
olabileceklerdi. Ayrıca Uluslararası Afrika Birliği tarafından Özgür Kongo Devleti kurulacak
bölgede bulunan Kongo ve Nijer ırmakları müştereken kullanılacaktı.
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Dünyada öneme sahip yol ve geçitlerle stratejik mevkileri kontrolü altında tutmaya çalışan
İngiltere; Afrika’nın kuzeyinde sahip olduğu Mısır ile güneyinde sahip olduğu Cape Colony
arasındaki hattı kuzey-güney doğrultusunda ele geçirerek uluslar arası arenadaki üstünlüğünü
perçinlemek amacıyla 19. Yüzyılın sonlarına doğru Güneydoğu Afrika, Altın Sahili (Gana)
İngiliz Somalisi, Uganda, Kenya ve Nijerya’ya hakim olmuştu. Bununla beraber 19. Yüzyılın
sonlarına doğru İngiltere’nin Mısır’daki egemenliğine karşı Sudan’da başlayan Mehdi isyanını
destekleyen Fransa’nın 1898 yılında Kongo’dan Nil havzasına asker çıkarması (Faşoda Olayı)
İngiltere’yi son derece sıkıntıya düşürmüştü. Ancak Almanya’nın tehdidi altında olan
Fransa’nın geri adım atması İngiltere’ye rahat bir nefes aldırmıştı. Bununla hemen hemen aynı
dönemlerde İngiltere’nin sömürgesi Cape Colony’nın kuzeyinde bulunan Hollandalılarla
yaşanan Boer Savaşı İngiltere’yi zorlamış savaşı kazansa da İngiltere, tek başına hareket yerine
uluslar arası ittifaklar zincirine katılması gerektiğini anlamıştı.

5.5. Rusya ile Almanya’nın Yükselişi ve Bloklaşmalar
18. yüzyıldan itibaren gelişerek dünyada gücünü hissettiren Rusya; Baltık Denizi ve Türk
Boğazları aracılığıyla sömürge sahibi olmak istiyor ancak bölgesel ve uluslar arası güçlerin
tepkisi ile karşı karşıya kalınca Asya’da yayılma politikasına yöneliyor, Çin’de Vladivostok
Limanı’nı kurarak Uzakdoğu’yu tehdit ediyordu. Bu politikalar İngiltere’yi tedirgin ediyorsa
da asıl kaygı verici faaliyetlere Almanya imza atıyordu.
1871 yılında Almanya’nın siyasi birliğini kurmasının ardından Başbakan Otto Von
Bismarck, ittifaklar dizisi ile Alman İmparatorluğu’nun barış içerisinde gelişmesini sağlayacak
koruyucu bir kalkana sahip olmayı, genişlemeden öte birlik politikasını gerçekleştirmeyi
hedeflemişti. Bismarck; ilk etapta Fransa’ya saldırmak yerine onu dostlarından mahrum
bırakmanın daha işlevsel olduğuna inanıyordu. Böylece Fransa yalnızlığa ve siyasi
yalıtılmışlığa mahkum edilecekti. Bu uğurda 1879 yılında Almanya, Avusturya Macaristan ile
bir ittifak yapmış, 1881 yılında bu ittifak Rusya’nın da dahil olmasıyla Üç İmparator Ligi adını
almıştı. Öyle ki; Bismarck Fransa’yı yalnızlaştırma adına Mısır’ın İngilizler tarafından işgaline
dahi ses çıkarmıyordu. Ne var ki; 1882 yılında Almanya ve Avusturya Macaristan’ın İtalya ile
birlikte Üçlü İttifak Devletlerini kuracak ittifakı gerçekleştirmeleri ve Balkanlarda yaşanan
sorunlar Üç İmparator Ligi’nin 1887’de dağılmasıyla sonuçlanacak Rusya, Almanya’dan
uzaklaşacaktı. Bununla birlikte yanlış bir kanıyı düzeltmek adına 1882 yılında İttifak
Devletlerini kuran antlaşmanın doğrudan İngiltere’yi hedef almadığını hatta İngiltere’ye karşı
hiçbir şekilde işletilmeyeceğinin teminat altına alındığını vurgulamakta yarar vardır. Fakat beş
yılda bir uzatılacağı açıklanan bu ittifaka Romanya da dahil olacak ve ilerleyen süreçte yaşanan
hadiseler İttifak Devletlerini İngiltere ile karşı karşıya getirecektir.
İlk etapta Almanya doğrudan Rusya ve İngiltere ile bir çatışmaya girmek istemiyordu. Fakat
Avusturya-Macaristan ile Balkanlarda sorunlar yaşayan Rusya, Almanya’dan uzaklaşmak
zorundaydı. İngiltere de sanayisi hızla gelişen Almanya’dan rahatsız oluyordu. 1888 yılında II.
Willhem’in tahta çıkması ve Bismarck’ın tasfiye edilmesi neticesinde Almanya’nın izlediği dış
politikada keskin bir değişime gitmesi de buna eklenince İngiltere 18. Yüzyıldan beri sorunlar
yaşadığı Fransa ve Rusya ile uzlaşmayı tercih edecekti.
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Üçlü İttifak Devletlerine karşı 1891-92-94 yıllarında Fransa ve Rusya arasında antlaşmalar
yapıldı. Bu arada İngiltere’nin Rusya ve Fransa ile sorunları devam ediyordu. Dolayısıyla
öncelikle bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyordu.
1885 yılında Rusya’nın Türkistan’ı işgal ederek Hindistan yolunu, Çin’e sızarak
Uzakdoğu’yu tehdit etmesi İngiltere’yi endişeye sevk etmişti. Ancak İran, Afganistan ve Tibet
coğrafyalarındaki İngiliz nüfuz alanlarından uzak durmaya yönelik teminatları karşılığında
İngiltere, Rusya ile uzlaşmayı seçmek zorunda kaldı.
19. yüzyıl sonlarına doğru Almanya’nın Osmanlı Devleti ile ilişkileri İngiltere’yi rahatsız
ediyordu. İngiltere ile ister istemez bir çatışmaya gireceğini anlayan Almanya; geniş Osmanlı
coğrafyasından geçen sömürge yolları üzerinden İngiltere’ye darbe vurmayı planlıyordu. II.
Willhem’in 1889-98 tarihlerinde Osmanlı topraklarını ziyaretleri ve Müslümanlarla dostluk
vurgusu bu politikanın işaretleriydi. Almanya’nın başta demiryolları olmak üzere Osmanlı
Devleti’nden ayrıcalıklar alması İngiltere’yi kaygılandırmak için fazlasıyla yeterliydi. Zira
Berlin-Bağdat Demiryolu projesi doğrudan İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu tehdit
ediyordu. Bu hat sadece İngiltere’yi değil Fransa ve Rusya’yı da endişeye sevk edecek ancak
Almanya’nın finansman sıkıntısı çekmesi ilgili devletlerarasında bir uzlaşma ile
neticelenecekti.
Almanya’nın Kuzey denizi ile Baltık denizini birleştirmek amacıyla Kiel Kanalı’nı açması,
donanmasını geliştirmeye yönelik hamleleri, Alman Sömürge Derneği ile Endüstri ve Ticaret
Derneği’nin faaliyetleri, İngiltere’nin tehdit algısını daha da artırıyordu. Denizlerdeki üstünlüğü
ve ticaret hacmi tehlikeye düşen İngiltere daha önce ittifak teklifini reddettiği Almanya’ya 20.
Yüzyıla girilirken ittifak teklifinde bulunacak ancak bu kez teklifi Almanya kabul etmeyecekti.
Aslına bakılırsa İngiltere’nin Fransa ve Rusya’ya oranla Almanya ile sorunları daha azdı.
İki ülke arasında toprak anlaşmazlığı da yoktu. Almanya, yine yaygın kanının aksine öncelikli
olarak yeni sömürge elde etmeyi değil aksine Ortadoğu’ya barışçı yollardan nüfuz etmek
istiyordu. Bu durum İngiltere’yi rahatsız ediyorsa da Rusya’yı dengelemek isteyen İngiltere
bundan kısmen memnun oluyordu. Ne var ki; iktisadi açıdan Almanya’yı bir tehdit olarak
algılayan İngiltere; Rusya ve Fransa ile ittifakı tercih edecekti.
1900 yılında Fransa ile İtalya arasında imzalanan bir antlaşma ile Fransa, Fas’ta ayrıcalık
elde ettiği takdirde İtalya’ya Trablusgarp’ta davranış serbestisi tanımayı kabul etmişti. Bu
antlaşma İtalya ile İttifak devletleri arasındaki bağları zayıflatacaktı.
1904 yılında İngiltere ile Fransa arasında imzalanan antlaşma (Entente Cordiale) ile iki taraf
sömürgelerde nüfuz alanları konusunda uzlaşmaya vardılar.
İrlanda ve Hindistan’daki ulusal direniş kıvılcımları İngiltere’yi Rusya ile uzlaşmaya itti.
1904-1905 yılları arasında Japonya’ya yenilerek Uzakdoğu’daki emellerini askıya alan ve iç
karışıklıklarla karşı karşıya kalan Rusya da İngiltere gibi güçlü bir müttefike ihtiyaç duyuyordu.
Nitekim iki taraf arasında 1907 yılında bir antlaşma imzalanacak ve daha önce iki tarafla da
antlaşmalar imzalayan Fransa’yla birlikte Üçlü İtilaf Devletleri kurulmuş olacaktı.
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İngiltere ile Rusya arasında 1908 yılında yapılan Reval Görüşmeleri ise İttihatçılar
tarafından bir tehdit olarak algılanacak ve uluslararası gelişmeler karşısında pasif kaldığı
düşünülen padişaha karşı tepkinin nedenlerinden biri olacaktır.
İtalya ile Rusya arasında imzalanan (Racconigi) Antlaşması (1909), İtalya ve Rusya’nın
Trablusgarp ve Boğazlara yönelik emellerinin karşılıklı olarak tanınmasını içermesi açısından
öneme sahiptir. Bu antlaşma ile İtalya İttifak Devletlerinden bir adım daha uzaklaşacaktır.

5.6. Osmanlı Devleti’nin Yalnızlıktan Kurtulma Arayışları
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu; Osmanlı Devleti’ndeki karışıklıklardan istifade
ederek Bosna-Hersek’i resmen işgal etmek istediğinde, Osmanlı Devleti ile birlikte doğrudan
Sırbistan’ı ve Rusya’yı karşısına aldı. Üçlü İttifak devletlerinden İtalya dahi bu işgale sıcak
bakmıyordu.
1908 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna Hersek’i işgali ile
Balkanlardaki dengeler bozuldu. 20. Yüzyılın başlarından itibaren uluslar arası arenada yalnız
kalan Osmanlı Devleti, Avusturya mallarına boykot sonrasında Bosna-Hersek’ten vazgeçmek
zorunda kalırken Sırbistan’da savaş hazırlıkları başlamış; Rusya da Sırbistan’ı destekleyeceğini
göstermişti. İngiltere ve Fransa’nın, Rusya’nın yanında durmaları ve ilhak konusunda
bilgilendirilmeyen İtalya’nın İttifak blokundan uzaklaşması nedeniyle bu bunalım “büyük
savaşın provası” olarak değerlendirilir.
1911 yılında Fas’a hakim olmaya yönelik Fransız-Alman rekabeti sırasında
İngiltere’nin Fransa’yı desteklemesi dengelerin yavaş yavaş oturduğunun göstergesi idi. Fas
bunalımından bir hafta sonra İtalya’nın, Trablusgarp’ı ve On İki Ada’yı işgali sırasında büyük
güçlerin tepkisiz kalmaları malum olduğu üzere İtalya’yı kaybetmeme arzusundan
kaynaklanıyordu.
I. Balkan Savaşı başladığında Büyük Devletlerin sınırların değişmeyeceğine dair
notası/taahhütleri Osmanlı Devleti’nin yenilerek Midye-Enez hattına çekilmesi ile unutulacak
hatta Almanya dahil olmak üzere güçlü devletler Osmanlı Devleti’nin II. Balkan Savaşı’nda
Edirne’yi geri almaya yönelik taarruzuna itiraz edeceklerdir. Ancak başkenti doğrudan tehdit
altında kalan Osmanlı Devleti bu itiraza kulak asmayarak Edirne’yi geri almayı başaracaktı.
1914 yılında Londra’da düzenlenen Elçiler Konferansı’nın 12 Ada’yı İtalya’ya, İmroz,
Bozcaada hariç Ege Adalarını Yunanistan’a bırakması da Osmanlı Devleti’nin Avrupalılar
açısından bir müttefik olarak değer taşımadığının göstergesiydi.
20. yüzyıl başlarındaki toprak kayıpları sırasında Osmanlı Devleti Almanya’dan dahi
destek bulamıyordu. Ancak Osmanlı Devleti’nin, Almanya ile yakınlığını Üçlü İtilaf
Devletlerine karşı bir koz olarak kullanmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Nitekim 1913
yılında Alman komutan Otto Liman von Sanders’in İstanbul’da I. Ordu komutanlığına atanması
uluslararası bir bunalıma yol açtı. Üçlü İtilaf Devletleri bunu şiddetle protesto edince Osmanlı
Devleti donanmaya İngiliz, jandarma ve maliyeye Fransız uzmanların atanmasını kabul etmek
zorunda kaldı.
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1914 yılında Anadolu’nun doğusunu fiilen Osmanlı Devleti’nden ayırmayı hedefleyen
sözde Ermeni ıslahatı müzakereleri sırasında Osmanlı Devleti Almanya dahil bütün büyük
güçlerin karşısında olduğunu görecek; İngiltere, Fransa ve Rusya’ya ittifak teklifinde bulunacak
fakat teklifleri kabul edilmeyince Almanya ile anlaşmaktan başka bir seçenek göremeyecektir.
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Uygulamalar
A. Haluk Ülman tarafından kaleme alınan I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş adlı
eseri okuyunuz.

Uygulama Soruları

122

I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeler nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rönesans ve Reform hareketleri ile gelişen Coğrafi Keşif hareketleri ile sömürge sahibi
olarak zenginleşen Avrupa Devletleri teknoloji alanında ilerlerken Osmanlı Devleti bu
gelişmelere ayak uyduramayarak geride kalır.
Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda, Fransa devletleri
arasında Sanayi İnkılabı’nı başlatan İngiltere 18. Yüzyıldan itibaren ön plana çıkmaya başlar
ve adeta dönemin “süper gücü” haline gelir. Sanayileşen ABD, Almanya, Rusya, Japonya ve
İtalya’nın da ağırlıklarını hissettirmeleri uluslar arası ilişkilere yeni bir boyut kazandırır.
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19. yüzyıldan itibaren teknoloji ve askeri alanda yaşanan gelişmelerle birlikte
Milliyetçilik fikrinin yeniden yorumlanması Avrupalı devletlerin hatta Batıyı örnek alarak
gelişen Japonya’nın sömürgeleşme faaliyetlerine hız vermesine yol açar. Sömürgecilik
faaliyetleri ile büyük güçler arasında dengelerin bozulması bloklaşmalara zemin hazırlar ve
Üçlü İttifak ile Üçlü İtilaf Devletleri bu şekilde meydana gelir. Bu bloklaşmalar arasında
sanayileşemeyen Osmanlı Devleti, 19. Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında yaşadığı
uluslar arası sorunlar sırasında yalnızlığa itildiğini görür. Bu uğurda Üçlü İtilaf Devletleri ile
de müzakerelerde bulunan Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına İttifak Devletleri saflarında
katılır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler sonucunda Brezilya dışında Güney ve
Orta Amerika’nın büyük bir bölümü ile Filipinler’i ele geçirmiştir?
a) İspanya
b) İngiltere
c) Portekiz
d) Fransa
e) Hollanda
2. Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

ABD
İngiltere
Portekiz
Fransa
Rusya

3. 1898-1900/1906-1907 kanunlarıyla donanmasını güçlendirme kararı alan ve Kiel
Kanalı’nı derinleştirerek dretnot inşa etme planı yapan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Hollanda
İngiltere
Portekiz
Fransa
Almanya

4. Panslavizm politikası en çok aşağıdaki ülkelerden hangilerini rahatsız etmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hollanda-Almanya
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu-İspanya
Osmanlı Devleti- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Fransa- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Portekiz- Osmanlı Devleti

5. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın
sömürgelerinden biri idi?
a)
b)
c)
d)
e)

Angola
Cezayir
Fildişi
Kamerun
Eritre

6. 19. Yüzyıl sonlarında dünyada yaşanan askeri gelişmeler nelerdir?
7. 19. yüzyılda Avrupalı devletler tarafından yeniden yorumlanan Milliyetçilik
akımlarının genel özellikleri nelerdir?
8. I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’nin sahip olduğu sömürgeler hangileri idi?
9. Almanya’nın yükselişi ile Avrupa’da yaşanan uluslar arası sorunlar nelerdir?
10. I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin yalnızlığa itilmesinin sebepleri
nelerdir?

Cevaplar:
1) a, 2) b, 3) e, 4) c, 5) d.

6. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE
(Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Cezmi Eraslan)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
6.1.1. Cepheler
6.1.1.1. Kafkas Cephesi
6.1.1.2. Sina -Filistin Cephesi
6.1.1.3. Irak Cephesi
6.1.1.4. Çanakkale Cephesi
6.1.1.5. Galiçya Cephesi
6.1.1.6. Romanya Cephesi
6.1.1.7. Makedonya Cephesi
6.1.2. Savaş Sırasında Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı Devleti Savaşa nasıl girdi? İstese girmeyebilir miydi?
2. Osmanlı Devleti hangi cephelerde ve hangi şartlarda savaştı?
3. Osmanlı Devleti’ni paylaşmaya yönelik gizli antlaşmalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

-Savaşın çıkışının önemli
sebeplerinden birinin, Osmanlı
pastasını paylaşma yarışı
olduğunu kavrar

Osmanlı Devleti’nin
Savaşa girişi

- Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin
savaş dışı kalma ihtimalinin
olmadığını anlar ve açıklar
- Goben ve Breslav adlı savaş
gemilerinin Karadeniz’e geçişi
meselesinin Osmanlı’nın savaşa
girişinde tek başına sebep
olmadığını kavrar
-Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da
Galiçya, Romanya ve Makedonya
cephelerinde; sınırlarımızda ise,
Kafkas, Filistin-Suriye, Irak ve
Çanakkale cephelerinde
savaştığını açıklar

Osmanlı Devleti’nin
Katıldığı Cepheler

-Çanakkale’de adeta bir destan
yazıldığını, buradaki zaferin Türk
ve Dünya tarihi açısından çok
önemli sonuçlar doğurduğunu bilir
-Cephelerde yaşanan kayıp ve
yenilgilerde; tabii şartlar, lojistik
imkânsızlıklar, sevk ve idarede
yetersizlikler, teknolojik
imkânsızlıklar ve özellikle Alman
menfaat hesaplarının etkili
olduğunu kavrar

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

-“şark meselesi”
kavramını ilgili
kitaplardan okur.
-Savaşın çıkış
sebepleri ile, savaş
sonunda imzalanan
antlaşmaları
mukayese eder

-Genelkurmay
ATASE
Başkanlığınca
yayınlanan, Birinci
Dünya Harbinde
Türk Harbi (bütün
cepheler) serisi
okunabilir.
-Çanakkale ile ilgili
filmler, 120 filmi
izlenebilir
- Savaş öncesi
Osmanlı Devleti’ nin
sınırları ile Savaş
sonrası sınırları bir
harita üzerinde
tartışılır
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-Daha savaş bitmeden, İtilaf
Devletleri’nin Osmanlı’yı
paylaşmaya yönelik Gizli
Antlaşmalar yaptığını öğrenir.
Osmanlı Devleti’ni
Paylaşmaya Yönelik
Gizli Antlaşmalar

-Gizli Antlaşmalarla yapılan
paylaşma Osmanlı Devleti’nin
yaşama şansını ortadan
kaldırdığını kavrar.
- Mondros Mütarekesi ve Sevr
Antlaşması’nın Gizli
Antlaşmalarla ilişkili olduğunu
kavrar.

Gizli Antlaşmalarla
yapılan paylaşım ile
Mondros Mütarekesi
sonrası işgaller ve
Sevr Antlaşması
Haritasını
karşılaştırarak
mukayese eder
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Anahtar Kavramlar






Birinci Dünya Savaşı
Şark meselesi
Osmanlı Devleti
Cepheler
Gizli Antlaşmalar
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Giriş: Birinci Dünya Savaşı, Batı için Türklerin Rumeli’ye ayak bastığı tarihten

itibaren başlayan Şark Meselesinin halli için son adım niteliğini taşır. Aslında Osmanlı klasik
döneminin bitişinden itibaren yaşanan ‘hangi Avrupalı devletin nereyi alacağı’ konusundaki
anlaşmazlık sürecin uzamasına yol açmıştır. Üzerinde uzlaşılamayan en önemli kısım ise
İstanbul'u kimin alacağıdır. Kendi aralarında, alacakları paylar konusunda kabaca da olsa
uzlaştıkları süreçte üç anlaşma yer alır: 1894 Fransa-Rusya, 1904 Fransa-İngiltere (Entente
Cordiale) ve 1907 İngiltere-Rusya(Reval). I. Dünya Savaşı’nda Üçlü İtilaf olarak anılan
tarafların anlaşmalarında ortak nokta birbirlerinin izni olmadan yeni ittifaklara girmemektir.
Ancak İngiltere ve Rusya Balkanlar ve Osmanlı Devleti toprakları üzerindeki kesin kararı
sonraya bırakmalarına rağmen İngiltere, Rusya’yı Osmanlı Devleti karşısında serbest
bırakmayı prensipte kabul etmiştir. Rusya ise Balkanlardaki rakibi Avusturya'yı parçalayarak
bölgedeki bütün Slavları kendi idaresinde birleştirmek istemiştir. Ayrıca yoğun insan gücünü
kullanabileceklerini düşünen müttefiklerinin yardımı ile İstanbul ve Boğazları elde etmeyi
amaçlamıştır.
Öte yandan 1890'larda dünyanın en çok üreten dördüncü ülkesi hâline gelen
Almanya yayılma ve sömürgecilik sahası olarak Osmanlı Devleti'ni görmüştür. Dış siyasette
Rusya'ya gereğinden fazla önem verildiğini düşünen II. Wilhelm Osmanlı Devleti'ne 1889 ve
1898'de yaptığı ziyaretlerle buradaki nüfuzunu güçlendirmeye, silah fabrikalarına ve sanayisine
daha geniş pazarlar bulmaya çalışmıştır.
Osmanlı Devleti’nin adeta kaçınılmaz bir adım atarak Almanya yanında girdiği
savaş sürecinin ayrıntılarına girmeden önce savaşa nasıl gidildiğini, tarafların nasıl oluştuğunu
kısaca ele almak savaşın safhalarını anlamada yardımcı olacaktır.
6.1. Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu ve İttifak Arayışları
Osmanlı Ordusunun İtalya ile Trablusgarp savaşında ve Balkan devletleriyle Balkan
savaşları sırasında birlikler arasında iletişimsizlik, siyasi çekişmeler ve yetersiz eğitimden
kaynaklanan askeri başarısızlıkları hem dünya kamuoyunda hem de Türkiye’de hayal kırıklığı
yaratmıştı. Enver Paşa’nın Harbiye Nazırlığı sırasında 3 Ocak 1914’te ordunun subay
kadrosunda giriştiği tasfiye mevcut yapıyı önemli ölçüde değiştirmişti. Büyük çoğunluğu,
Balkan savaşlarında yetersizliği ortaya çıkmış, her yaş grubundan alaylı tabir edilen 1000'den
fazla subayı emekli eden Enver Paşa, bu suretle ordunun sevk ve idare kadrosunu esaslı surette
gençleştirmişti. Donanmanın modernize edilmesi İngiliz Amiral Limpus komutasında bir
İngiliz Deniz Heyetine verilmiş, Fransızlar için Jandarma, Almanlar için ise kara ordusu
ayrılmıştı. Ordunun silah, araç, gereç ve donanım bakımından yetersizliği Alman silah
fabrikalarına yapılan siparişlerle giderilmeye çalışılırken, subayların bireysel donanımlarını
arttırmak için kolordu karargâhlarında çeşitli dil kursları açılmaya başlandı.
Osmanlı yönetimi Almanya'nın ilgisini aşırı iktisadi bulduğu için Rusya'nın
saldırısını frenlemek üzere İngiltere ve Fransa ile anlaşmaya çalışmışlardır. Bunun için 19131914 yıllarında hükümetler nezdinde görüşmeler yapılırken ticari, iktisadi imtiyazlar verilmeye
başlanmıştır.
İngiltere ile müzakerelerde, Basra körfezi ve Güney Arabistan'da karşılıklı nüfuz
bölgeleri belirlenmiştir. Fırat ve Dicle'de nehir taşımacılığı imtiyazı İngiliz şirketlere verildiği
gibi, Bağdat ve Basra mahalli tren inşa imtiyazı da İngilizlere verilmiştir. Ayrıca, bitmekte olan
imtiyaz süreleri uzatılmış, Trabzon ve Samsun limanlarının yapımları, İngilizlere verilmiştir.
Daha da mühim olanı Bağdat demiryolunun Bağdat-Basra kısmı inşasına İngiltere de dâhil
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edilmiştir. Bu arada deniz kuvvetlerinin ıslahı bir İngiliz askeri heyetine havale edilmiş
tersanelerin inşa ve genişletme işleri de bu devlete verilmiştir. İngiliz gemi ve silah fabrikalarına
yüklü paralar ödenerek silahlar ısmarlanmıştır.
Diğer yandan Maliye Nazırı Cavid Bey Fransa'da faaliyettedir. Amacı iktisadi
kapitülasyonlardan kurtulmak için Fransız hükümetini razı ederek siyasi yakınlaşma ortamı
yaratmaya çalışmaktır. Bu çerçevede Suriye'deki ulaşım işlerinin düzeltilmesi, yeni tren ve
liman imtiyazları yanında, Sivas-Samsun, Erzincan-Harput-Diyarbakır arası 1500 km’lik
demiryolu inşaatı imtiyazı Fransızlara verilmiş ve 35 milyon altın borç alınmıştır.
Fransa ve İngiltere kapitülasyonlardan vazgeçmeye, ancak diğerlerinin de razı
olması durumunda olumlu bakmıştır. Son olarak Talat Paşa Mayıs 1914’de Kırım'da Rus
Çar’ına ittifak teklifinde bulunmuştur. Ancak İstanbul ve Boğazları ele geçirmek hususunda
müttefiklerini razı etmiş olan Rusya, Alman askeri heyetlerinin Türkiye'de olmalarını bahane
ederek işbirliğine yanaşmamıştır.
Osmanlı Devleti'nin ittifaklara kabul edilmemesinin asıl önemli sebebi, çıkması
beklenen umumi bir savaşta paylaşılması düşünülen pasta olarak görülmesidir. İngiltere ve
Fransa Osmanlı'yı savaşta müttefik değil, taşınacak bir yük olarak değerlendirirken,
müttefikleri Rusya'yı kızdırmak istememişlerdir. Almanya'ya karşı Rusya'nın geniş insan
kaynaklarını kullanabilme ümidiyle Boğazlar ve İstanbul üzerindeki isteklerini kabul
etmişlerdir. Aksi halde Rusya'nın Almanya safına kayması bile söz konusuydu.
6.2. Şartların Zorladığı İttifak: Türkiye- Almanya
İtilaf devletlerinin işbirliğine yanaşmamaları karşısında Osmanlı yöneticileri de
gayri resmi olarak Almanya ve Avusturya’ya aynı zamanda 22 Temmuz 1914’te ittifak teklif
etmişlerdi. Görüşmeler neticesinde İmparator II. Wilhelm’in de desteği ile 2 Ağustos 1914'de
Almanya ile ittifak anlaşması imzalandı.
Taraflar, Avusturya-Sırbistan ihtilafında mutlak tarafsızlıklarını koruyacaklardır.
Rusya bu anlaşmazlığa askeri müdahalede bulunur da Almanya Avusturya'ya yardım
etmek durumunda kalır, savaş çıkarsa Osmanlı Devleti de savaşa girecektir.
Savaşta Alman askeri heyetleri Osmanlı Devleti'nin emrinde çalışacak ve bunlar
Osmanlı ordusunun genel sevk ve idaresinde fiili nüfuz sahibi olacaklardır.
Almanya gerektiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nu silah gücü ile korumayı taahhüt
etmiştir. Anlaşma imzalandığı andan itibaren geçerli olup, 1918 sonuna kadar yürürlükte
kalacaktır. Baron von Wangenheim ile Said Halim Paşa’nın imzaladığı bu anlaşma taraflardan
birince vaktinden evvel feshedilmez ise 5 yıl daha yürürlükte kalacak ve her iki tarafın rızası
söz konusu olduğunda ilan edilecekti.
Osmanlı Devleti, aynı gün genel seferberliğin yanı sıra moratoryum ilan etmiş, Meclisi Mebusanı tatil etmiş, ancak savaşa hemen girmemiştir. Yöneticiler anlaşmanın savunma
işbirliği anlaşması olduğunu savunurken, Alman Genelkurmayı mümkün olan ilk fırsatta
Türkiye’nin savaşa girmesini istemiştir. Alman genelkurmay başkanı Moltke: hiçbir kayda tabi
olmadan hareket etmek durumunda olduklarını, Türkiye ile anlaşmanın; Hindistan, Mısır ve
Kafkasya’da “İslam âleminin taassubunu son raddeye kadar tahrik etmek imkânını vereceğini”
bekliyordu. Buna mukabil, İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devleti'ne tarafsız kalmasını,
böylelikle toprak bütünlüğünün korunacağını garanti edeceklerini bildirmişlerdir. Ancak bunlar
sözlü ve ayrı, ayrı yapılan gayrı resmî bildirimler olduğu için Osmanlı yönetimi de bunlara pek
aldırmamıştır. Hükümet, muhalefeti önlemek için meclisi, Kasıma kadar tatil ederken, basına
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da sıkı bir sansür uygulamasına başlamıştır. Buna mukabil 2 Ağustos’ta İngiltere, parası
ödenerek İngiliz tersanelerine sipariş edilmiş olan Reşadiye ve Sultan Osman adlı iki savaş
gemisine el koymuştur.
6.2.1. Alman İttifakından Sonra İttifak Arayışları:
Bu arada Enver Paşa, 5 Ağustosta Ruslara İstanbul’daki askeri ataşe General
Leontiyef aracılığıyla bir teklifte bulunmuştur. Osmanlı seferberliğinin Rusya’ya karşı
olmadığı, Osmanlı Devletinin henüz kimseyle ittifak yapmadığı bildirilerek karşılıklı çıkarları
gözeten bir işbirliği önerilmiştir. Buna göre, Kafkaslardaki Osmanlı 9. ve 11. Kolorduları geri
çekilecek, Balkan devletleri Rusya'ya savaş açarsa onlara karşı kullanılmak üzere Osmanlı
Devleti Rusya'ya bir ordu tahsis edecek, Alman askerî heyetini topraklarından çıkaracaktır.
Bunlara karşılık Osmanlı yönetimi, meridyen hattına kadar Trakya'dan arazi ve Adalar
Denizindeki adalarını istemiştir. Ayrıca Rusya ile 10 senelik bir savunma işbirliği anlaşması
yapacaktır. İstanbul’daki Büyükelçinin hemen ittifak yapılması ısrarına karşın gelişmeleri
Bulgaristan’ın konumunu netleştirmesine bağlayan Rus hükümeti Osmanlı yönetimini
oyalayarak zaman kazanmak yolunu seçmiş, neticede bu teklifler de kabul edilmemiştir.
Dönemin sadrazamı Said Halim Paşa’nın Mabeyin Başkâtibi Ali Fuad Türkgeldi’ye
söylediği şu cümleler dönemin şartlarını bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. “Başımıza
gelen mağlubiyetler üzerine bir müttefik bulmak için her tarafa başvurduğumuz ve hatta Yunan
devletine kadar müracaat ettiğimiz halde muvaffak olamadık, şimdi ittifak-ı müselleseye (üçlü
pakta) dâhil olmak için bir fırsat zuhur etti. Bu devletin istikbalini kurtaracaktır”.
Bu esnada iktidara geldikleri günden beri devamlı olarak kapitülasyonları kaldırma
çabası içinde olan İttihat ve Terakki hükümeti 8 Eylül 1914'de tek taraflı olarak 1 Ekim
1914’ten itibaren geçerli olmak üzere kapitülasyonları kaldırma kararını almış ve bunu 9
Eylülde ilân etmiştir. Bu karara en fazla itiraz Almanya ve Avusturya'dan gelmiştir. Devletler,
milletlerarası önemli ittifaklarla aynı kadere bağlanmış olsalar bile kendi çıkarlarını ortaklarının
aleyhinde sürdürme bencilliği içerisinde olmuşlardır.
6.3. I. Dünya Savaşının Çıkışı
1914 senesine gelindiğinde bloklaşma son haddine gelmiştir. Savaşa bir bahane
gerekmektedir. Görünen bahane de 28 Haziran 1914'de Avusturya-Macaristan Veliahdı
François Ferdinand ve karısının Saraybosna’yı ziyaretleri sırasında suikasta uğrayarak Gabriel
Princip adlı bir Sırp tarafından öldürülmeleri olmuştur. Avusturya 23 Temmuzda çok ağır
şartlarla dolu kesin uyarı gönderdiği Sırbistan'a Almanya'nın da onayı ile 28 Temmuz 1914'de
savaş ilan etmiştir.
Temmuzda Rusya seferberlik ilan etmiştir. Almanya seferberliği durdurması için
ultimatom vermişse de etkili olamayınca, 1 Ağustosta Rusya'ya savaş açmıştır. Bu esnada
Fransa da seferberlik ilan etmiştir. Almanya, Fransa'ya Belçika üzerinden saldırmayı planladığı
için Belçika'ya, bütün zararlarını ödeyeceğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını garanti
ederek geçiş izni istemiştir. İngiltere'nin tek taraflı, yükümlülük getirmeyen garantisine
güvenen Belçika ret cevabı verince 2 Ağustos'ta Osmanlı Devleti ile anlaşma imzalayan
Almanya 3 Ağustos’ta Belçika'ya savaş ilan etmiştir. 4 Ağustos’ta İngiltere Belçika'ya olan
taahhüdünü tutarak Almanya'ya savaş açmıştır. Çatışmalar başlangıçta bir Avrupa savaşı
gibiyse de Osmanlı Devletinin de katılımı ile bir dünya savaşı halini almıştır.
Amiral Souchon komutasında Karadeniz'e çıkan bir Osmanlı filosunun 29 Ekim’de
Sivastopol, Odesa, Kefe, Novorossisk liman ve şehirlerini topa tutarak buralardaki iki Rus ve
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bir Fransız gemisini batırması Osmanlı devletini savaşa sokmaya yetmiştir. Rusya fiilen 31
Ekimde Doğu Bayezid’in kuzeyinden sınırı geçmiştir. İngilizler de ertesi gün (1 Kasım 1914)
Akabe'yi bombalamışlardır. İngilizler Basra Körfezinden nehirler boyunca asker çıkarıp
harekâta girişmişlerdi. 3 Kasımda Rusya, 5 Kasımda Fransa ve İngiltere savaş ilan etmişlerdir.
Osmanlı Devleti'nin karşı savaş ilanı ise 11 Kasım 1914'de yapılmıştır.
Padişah V. Mehmed Reşad savaş ilânından 3 gün sonra 14 Kasım 1914'de "Cihadı Ekber" ilan etmiştir.
6.4. SAVAŞTA CEPHELER:
Osmanlı orduları çoğu zaman müttefiklerinin yükünü hafifletmek amacıyla
kullanılmışsa da mevcut imkânlarla en iyisini yapmağa çalışmışlardır. Savaşta kendi sınırlarını
korumaya dönük cephelerdeki fedakârlığın bu toprakları ebediyen yurt haline getirdiğini
söyleyebiliriz.
6.4.1. Kafkasya Cephesi:
Ruslar 1878 Berlin Kongresi kararları ile Kars'ı aldıktan sonra mütemadiyen
bölgeye yatırım yapmış, Sarıkamış'a kadar demiryolu getirmişlerdir. Böylece bölgedeki her
askeri harekette ulaşım üstünlüğünü daha işin başında eline almıştır.
Kafkas cephesi 1 Kasım 1914'de Rus saldırılarıyla başlamıştır. Ancak bölgedeki
Osmanlı orduları bunu başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta geçmişlerdir. Rusların bölgedeki
kuvvetlerinin çok fazla olmaması başkomutan vekili Enver Paşaya Kafkasları zapt etme
ümidini vermiştir. Bunda Alman subayların telkinlerinin de rolü olmuştur. Kafkasya'yı alarak
Türkistan coğrafyası ile doğrudan temasa geçmek ve hatta Hindistan'a kadar ilerlemek gibi
stratejik ancak devletin imkânlarına nispetle hayalci düşüncelerle Boğazlar ve Trakya'da

tutulması gereken kuvvetlerin bir kısmı bu cepheye kaydırılmıştır. Mevsim şartlarını dikkate
almayan bu hareket bölgedeki III. ordu komutanı Hasan İzzet Paşanın ve 9. ve 10. kolordu
komutanlarının istifalarına yol açmıştır. Taarruza geçirilen askerlerin büyük kısmı ağır kış

şartları dolayısıyla yolda hayatını kaybetmiştir. Yetersiz hale gelen birliklerin 29 Aralıkta

Sarıkamış’ı kuşatılması ise netice almaya yetmemiştir. Enver Paşa 2 Ocak 1915'de cephe

komutasını Hafız Hakkı Paşa’ya terk ederek İstanbul’a dönmüştür. Cepheden geriye ise çoğu
hastalıklı 12.000 asker dönebilmiştir. Buna mukabil ileri harekâta girişen Rus ordusu, Ardahan
ve Oltu'yu işgal ederken savaşın başından itibaren tüm kayıpları 12.000 kişi olmuştur. Ruslar
ilkbaharda Van, Muş ve Bitlis'i işgal etmişlerdir. Bölgedeki askerlere Karadeniz'deki Rus
donanması yüzünden denizden de takviye gönderilememiştir.
1916 baharında yeniden saldırıya geçen Ruslar denizden Doğu Karadeniz'e
çıkardıkları bir kolordu ile Erzurum, Erzincan ve Temmuz ayında Trabzon'u işgal etmişlerdir.
Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 16. Kolordu birlikleri 6 Ağustos da Rusların
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4. Kolordusunu yenerek Muş'u, bir gün sonra da Bitlis'i kurtarmışlardır. 1917 senesi Martında
Rusya'da ihtilâlin patlak vermesi üzerine Rusya savaştan çekilmiştir. Rusların yerini alan
Ermenilerin bölgedeki Müslümanlara yönelik katliama başlamasına üzerine Kâzım Karabekir
Paşanın kumandasındaki Kafkas kolorduları 12 Mart 1918’de Erzincan ve Erzurum’u
kurtarmıştır.
3 Mart 1918 Brest-Litovsk anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u geri alan
Osmanlı Devleti, Kafkasya içlerinde ilerleyerek geçici bir süre için de olsa Bakü’yü alarak
Hazar Denizi kıyılarına ulaşmıştır.
6.4.2. Kanal Cephesi:

İngilizlerin asker, mühimmat ve malzeme sevkiyatında can damarı vazifesi gören
Süveyş Kanalı’na yönelik harekât bu damarı kesip, çıkarılacak isyanla Mısır'ı geri almak

hedeflerine yönelik olmuştur. Geri plânda ise İngiltere'yi Orta Doğuda Osmanlı ile uğraştırarak

Avrupa’daki etkisini azaltmak isteyen Alman Genel Kurmayının telkinleri vardır. Ancak

harekât plânının başarı şansının düşük olması Alman General Liman von Sanders'in bile
itirazına sebep olmuştu.
Cephe komutanı, Suriye ve Filistin'deki 4. Ordu Komutanı sıfatıyla Cemal Paşa’dır.

Öneminden dolayı İngilizlerin 100.000'i Mısır'da olmak üzere yaklaşık 150.000 kişilik kuvvet

yığdıkları bölgeye 35.000 kişilik kuvvet sevk eden Cemal Paşa, 2-3 Şubat 1915'de Kanal'a
gelmiştir. Her türlü malzemeyi beraberinde getirmeye mecbur kalan askerin en fazla iki günlük

yiyeceği vardır. 2 Şubat gecesi yapılan taarruzda 25. fırka askerlerinden oluşan gücün 600

kişilik bir kısmı kanalı geçebilmiş, sonra da şehit veya esir edilmişler, diğerleri kanalda

hayatlarını yitirmişlerdir. 3 Şubat gecesi orduya geri çekilme emri verilmiştir. Çanakkale

cephesinde çarpışmaların şiddetlenmesi üzerine 4.ordu'nun bir kısım birlikleri de buradan
alınarak taarruz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mevcut sıkıntılar ve Hicaz demiryollarının orduların ikmal malzemelerini nakildeki
yetersizliği dolayısıyla Kanala ikinci defa ancak 1916 yılının 16 Temmuzunda saldırı
yapılmıştır. Pek çok sayıda Alman'ın da iştirakiyle yapılan bu savaşta askerin 1/4'ü kaybedilmiş,
açlık, susuzluk ve cephanesizlik sebebiyle geri çekilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bundan

sonra 4-5 Ağustosta Romani ve Katya bölgelerinde İngilizlerle yeniden karşı karşıya
gelinmiştir. Ancak sonuç yine aynı olmuştur. Bu çatışma 'Mısır'ın Fethi' hülyasının son tezahürü
olarak değerlendirilmektedir.
6.4.3. Irak Cephesi

İngilizler Hindistan deniz yolunun güvenliğini sağlama ve petrol potansiyeli

bakımlarından önem verdikleri bir cephedir. İngilizler savaş başlamadan asker yığmaya
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başladığı cephe üzerinden müttefikleri Rusya ile birleşme ümidi taşımışlardır. Bölgede daha

ziyade Arap kabilelerine ve ilân edilen cihada güvenen ve İngilizlerin 1868’den beri bölge
kabilelerine yönelik çalışmalarını göz ardı eden Türk Genelkurmayı az sayıda Türk askeri

(8.000 kişi) bulundurmuştur. Bölgedeki pek çok kabile ile anlaşmış olan İngilizler 22 Kasım
1914'de Basra'yı aldıktan sonra ileri harekâta geçerek 9 Aralıkta Kurna’yı ele geçirmişlerdir.

Yarbay Süleyman Askeri Beyin mahalli gönüllü kuvvetleri düzenlemesiyle İngilizlere karşı
başlangıçta mevzii başarılar kazanan Osmanlı kuvvetleri 14 Nisandan başlamak üzere art arda
yenilmeye başlamışlardır. İngilizler 21 Mayısta Amara, 25 Temmuzda Nasıriye ve 28 Eylülde

Kutü'l Ammara'yı almışlardır.
22 Kasımda Selmân-ı Pâk muharebelerinde büyük bir başarı gösteren Halil Bey

kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri Kutü'l - Ammara'da İngiliz kuvvetlerini kuşatmışlardır.

Eylül 1915'de Kutü'l - Ammare'ye yerleşmiş olan İngiliz kuvvetleri 29 Nisan 1916'da

komutanları Thownsend ile birlikte Halil(Kut) Paşa’ya teslim olmak zorunda kalmışlardır.

Ancak hiçbir şekilde İngiliz faaliyetleri durmak bilmemiştir. Bağdat üzerine yürümek için

sürekli asker ve mühimmat yığmak ile meşgul olan İngilizler Şattü’l-Arab'ı kullanarak 13
Aralık 1916'da ileri harekâta başlamışlardır. 11 Mart 1917'de Bağdat'ı ele geçirmek suretiyle
de cephenin en etkili sonucunu almışlardır. 1917 yılı içerisinde başka ciddi saldırıda

bulunmayan İngilizler, 30 Ekimde mütarekenin imzalanmasından sonra 8 Kasımda Musul'u
işgal etmişlerdir.
6.4.4. Çanakkale Cephesi

Çanakkale cephesinin açılması daha savaştan önce İngiliz bahriyesince düşünülen

bir husustur. Hedef, Çanakkale'den hareketle İstanbul alınacak, Osmanlı savaş dışı
bırakılacaktır. Boğazlardan geçişin sağlanmasıyla İngiliz ve Fransızlar sosyal karışıklıklar

içerisindeki müttefikleri Rusya'ya daha çabuk ve kolay bir şekilde askeri yardım ve malzeme
akışını gerçekleştireceklerdir. Rusya'nın ekonomisindeki daralma dış dünyaya ulaşmasının
sağlanmasıyla giderilecektir. Ayrıca böyle bir cephede elde edilecek başarılar hâlen

tarafsızlıklarını korumakta devam eden Balkan devletlerini İtilaf devletleri safına

çekebilecektir. Bunlara ilaveten bu cephede çarpışmaların başlaması Kafkaslarda Rusları
zorlayan Türk

birliklerinin

buraya kaydırılmasını gerektirecek,

Rusya'nın

yükünü

hafifletecektir.

İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener Çanakkale'yi geçmede kara kuvvetlerine

ihtiyaç kalmayacağı hesabıyla, İngiliz- Fransız Filosunu Şubat 1915'de Limni adasının
Mondros limanında toplamıştır. Savaş 19 Şubat 1915'de İtilaf donanmalarının Kumkale ve

Seddü'l-Bahr tabyalarını uzun menzilli toplarla dövmesiyle başlamıştır.
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İtilaf devletleri, Boğazları ele geçirince İstanbul'un paylaşılmasının gündeme

geleceğini, bunun da İtalya ve Bulgaristan başta olmak üzere tarafsızların paylaşmada yer

almak için kendi yanlarında savaşa katılacağını düşünmüşlerdir. Bu düşüncelerle 17 Mart’a
kadar bombardıman aralıklarla sürmüştür. 18 Mart sabahı Fransızlar Anadolu yakasını,

İngilizler Rumeli yakasını dövmeye devamla Boğazdan geçmek için hareket etmişlerdir. Daha
önce Nusret mayın gemisiyle Boğazın Karanlık Liman mevkiine mayın döşeyen Osmanlı
askeri, yaklaşık 7 saat süren bu bombardımana metanetle karşı koymuştur.

18 Mart 1915 akşamına kadar devam eden çarpışmalarda İngiliz ve Fransızların 18

gemilik filosundan 7 savaş gemisi sulara gömülmüş, diğerleri onarıma muhtaç halde yaralar
almışlardır. Bunun üzerine karadan harekete geçip Gelibolu'nun işgaline karar vermişlerdir.

Mısır'dan tümenler getirip Limni ve İmroz adalarına yığınak yapmışlardır. Nisan 1915 başında
100.000 kişilik bir kuvvet toplanmıştır. 25 Nisan 1915'deki çıkarma ile kara savaşları
başlamıştır. Anadolu yakasına yapılan çıkarma püskürtülmüştür. Bunun üzerine daha güçlü
olarak Seddü'l-Bahr kıyılarına çıkmışlardır. 28 Nisan I. Kitre savaşı taraflarda ağır can kaybına
yol açmıştır. Mayıs başında yeni asker sevkiyatı devam etmiştir. 6 Mayıstaki II. Kitre savaşı

50.000 kişilik İngiliz-Fransız ordusuyla yapılmıştır. Türkler büyük gayretler ve kahramanlıklar

yaratarak başarılı olmuşlardır. Yaklaşık 8 ay süren Çanakkale kara savaşlarında Türk askeri,
cesur, akıllı ve atak bir komutanın idaresinde neler yapmağa gücünün yeteceğini göstermiştir.
Bilhassa Anafartalar savaşında (7-8 Ağustos 1915) Yarbay olan Mustafa Kemal Bey’in askere
"taarruzu değil ölmeyi emretmesi" savaşın kaderini etkilemiştir. Churchill'in anılarında
"kaderin adamı" olarak tanımladığı M. Kemal, Conkbayırı ve Koca Çimen’de ilerleyen Anzak
kolordusunu geri çekilmeye zorlayarak istila edilen noktaları kurtarmıştır. 19. tümen ve 57.
alayı merkezden emir beklemeden kendi kararıyla cepheye süren Mustafa Kemal, Çanakkale

cephesinin düşmesini engellemiş, Boğazlar üzerinden İstanbul’u kurtarmıştır. Cephedeki

savaşlar İngilizlerin 19/20 Aralık 1915'de Arıburnu ve Anafartalar’ı, 8/9 Ocak gecesi Seddü'lBahr bölgelerini boşaltmasıyla sona ermiştir.
6.4.4.1. Çanakkale Savaşlarının Sonuçları

Çanakkale savaşları şehit ve yaralı yaklaşık 250.000 civarında vatan evladının

kaybedilmesiyle kazanılmıştır. İngiliz ve Fransızların kayıpları da bu civardadır. İtilaf devletleri
cepheye sürdüğü askerlerin çok büyük bölümünü sömürgelerden getirdiği için kayıplardan pek
etkilenmemiştir. Ancak Osmanlı Devleti bu cephenin kayıplarını telafi edememiştir. Bunun en
büyük etkisini ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda görmüştür. Zira Çanakkale’deki
kayıpların pek çoğu yükseköğrenim görmüş, kalifiye insanlardı. Çanakkale Savaşları’nın
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olumlu neticeleri arasında ise Mustafa Kemal’i Türk ve dünya kamuoyuna tanıtması ve daha
sonra gerçekleşecek Türk İstiklal harbinde moral destek sağlamasını sayabiliriz.

Çanakkale'de uğradıkları yenilgi İtilaf devletlerine çok pahalıya mal olmuştur.

Savaş sırasında Almanya ve Avusturya Sırpları ezmiştir. 6 Eylülde ittifaka dâhil olan
Bulgaristan 12 Ekimde Sırbistan'a savaş ilan etmiştir. Savaşın uzaması ve Rusların yardım

alamaması Rusya'daki sefalet ve açlığı arttırmış ve İhtilâlin zeminini hazırlamıştır. Müttefikler

Rus buğdayından istifade edememişlerdir. İngiltere bilhassa sömürgelerinde büyük nüfuz

kaybına uğrarken, uzayan savaşla 1.600.000’den fazla insan kaybına maruz kalmıştır.
Fransa'nın kaybı da ondan az değildir.
6.5. Cephelerin Genişlemesi
Savaş boyunca taraflar savaş güçlerini artırmak adına yeni müttefikler bulmaya
önem vermişlerdir. 26 Nisan 1915'deki Londra Antlaşması ile Adriyatik'teki hakları tanınan,

İtalya’ya 12 ada ve Antalya yöresi verilmiştir. Ayrıca, Trablus ve Eritre'de, genişlemesine de

izin verilecektir. Bu gelişmeler üzerine 20 Mayıs’ta İtalya Avusturya'ya savaş açmıştır.
Ağustos’ta ise Almanya ve Osmanlı Devleti'ne savaş ilanında bulunmuştur.

Buna mukabil Bulgaristan da 12 Ekim 1915'te Sırbistan'a savaş ilan ederek
mücadeleye dâhil oldu. Sırbistan’ın Bulgar ve Avusturya kuvvetleri arasında kalması üzerine

İngiltere ve Fransa tarafsız Yunanistan topraklarına asker çıkardılarsa da Sırbistan’ın tamamen
işgaline engel olamadılar.

17 Ağustosta İtilaf devletleri ile anlaşan Romanya, Bukovina, Banat ve

Transilvanya'yı almayı hedeflemiştir. 28 Ağustos 1916’da Avusturya’ya saldırarak savaşa giren
Romanya çabuk bir başarı elde edememiştir. Bulgaristan’ın güneyden saldırısı ve Rusya’nın
ihtilâl yüzünden savaşı bırakması onu da 1917 ilkbaharında mütareke yapmaya mecbur etmiştir.
1917 yılının Mart ayı içerisinde iki Amerikan ticaret gemisinin Alman
denizaltılarınca batırılması üzerine Amerikan kongresinin 2 Nisan 1917 tarihli oturumunda
aldığı bir kararla Amerika Almanya'ya savaş açmıştır. Müttefiklerine yardım amacıyla da
derhal Avrupa'ya askeri destek vermeye başlamıştır.
Balkanlarda ve Batı Anadolu’daki yayılma hesaplarından dolayı fırsat kollayan

Yunanistan’da İtilaf devletleri de Atina'ya asker çıkararak Kraldan tahtı terk etmesini

istemişlerdir. Kral Konstantin’in oğlu lehine tahttan çekilmesi üzerine Venizelos yeniden
görevine dönmüş ve 26 Haziran 1917'de Yunanistan savaşa katılmıştır.
Türk askeri bu savaşta sadece kendi topraklarını savunmak amacıyla savaşmamış,
zor durumdaki müttefiklerine yardım için de cepheye sürülmüşlerdi. Bu cepheler Galiçya
Romanya ve Makedonya cepheleridir.
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6.6.Savaş Sırasında Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri
Birinci Dünya Savaşı devam ederken, İtilaf devletleri de bir taraftan Osmanlı Devletini
kendi aralarında paylaşmanın hesabı içine girdiler. Aslında bu niyet daha önce de
vurguladığımız üzere 1815’te Osmanlı’ya “hasta adam” teşhisi konmakla açıkça dile getirilmiş
idi. Osmanlı Devleti’nin Müttefikler safında savaşa girmesiyle, ileride doğabilecek
anlaşmazlıklara meydan vermemek için, daha savaşın sonu belli olmadan İtilaf Devletleri
Osmanlı üzerinde paylaşma projelerini hazırlamaya başladılar.
Rusya, İtilaf devletlerinin zaferi halinde İstanbul ve Boğazları ilhak etme niyetinde
olduğunu 4 Mart 1915 tarihli muhtırası ile İngiltere ve Fransa’ya bildirdi. İngilizler ve
Fransızlar da karşı talepte bulundular. İngiltere, İran ve Arap yarımadasını; Fransa ise Suriye,
İskenderun körfezi ve Toroslara kadar Çukurova’yı istediğini bildirdi. Bu istekleri karşılığında
İngiltere 12 Mart 1915’te, Fransa 10 Nisan 1915 tarihinde Rusya’ya taleplerini kabul ettiklerini
bildirdiler. Rusya da İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’dan almak istedikleri paylarını onayladı.
Aşağı yukarı 5 hafta süren bu yazışmalar sonunda varılan gizli antlaşma İstanbul Antlaşması
olarak adlandırılmıştır.
Osmanlı Devleti’ni paylaşmaya yönelik gizli antlaşmaların ikincisi 26 Nisan 1915’te
imzalanan Londra Antlaşması’dır. Bu antlaşmanın esas amacı, İtalya’yı müttefikler safına
katmak idi. Antlaşmaya göre, Antalya ve civarı İtalya’ya ayrılmış, Libya ve On iki Ada
üzerindeki İtalyan hâkimiyeti de kabul edilmiş idi.
Savaşın şiddetle devam ettiği günlerde, İngiltere, 21 Ekim 1915’te Osmanlı’nın Asya
toprakları üzerindeki İngiliz ve Fransız menfaatlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemek için
Fransızları görüşmeye davet etti. İngiliz Sir Mark Sykes ile Fransız Charles François George
Picot arasında yapılan gizli görüşmeler sonunda, Rusya’nın da onayını almak şartıyla bir
antlaşmaya varıldı. Rusya Kuzey-Doğu Anadolu (Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis civarı)
üzerindeki istekleri kabul edildiği takdirde İngiliz ve Fransız hükümetlerinin taleplerini kabul
edeceğini bildirdi. Neticede aylar süren pazarlıklar sonunda 23 Ekim 1916’da karşılıklı
görüşmeler teyit edilerek Sykes- Picot gizli Antlaşması imzalanmış oldu. Bu antlaşmaya göre;
Ortadoğu’da kendilerinin koruyucusu olduğu bir Arap devleti veya Arap devletleri
konfederasyonu kurulması ve böylelikle Arapların desteğinin alınması, Adana, Antakya, Suriye
ve Lübnan civarının Fransa’ya verilmesi, Musul hariç Irak’ın İngiltere’ye bırakılması ve
Rusya’ya da yukarıda belirlenen Kuzey-Doğu Anadolu bölgesinin ayrılması planlanmıştı.
İngiltere-Fransa ve Rusya arasında varılan antlaşma, İtalyan Hükümetinin çıkarlarına
dokundu. Bu yüzden İtalyan Hükümeti, Anadolu üzerindeki menfaatlerinin açık bir şekilde
belirlenmesi talebinde bulundu. 19 Nisan 1917’de Fransız-İtalyan sınırındaki Saint Jean de
Maurienne ‘de varılan mutabakata göre İzmir, Aydın bölgesi ile Antalya, Konya İtalya’nın
payına ayrıldı. Rusya’daki ihtilal dolayısıyla antlaşma yürürlüğe girmedi. İtalyanların kendi
nüfuz bölgesi olarak kabul ettikleri İzmir ve civarına, ileride Yunan askerinin çıkartılması,
bölgede Yunan- İtalyan menfaat çatışmasını beraberinde getirecektir. Bu menfaat
çatışmasından da İstiklal Savaşı sürecinde Kuvâ-yı Milliye faydalanmıştır. Bütün bu gizli
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antlaşmalarda ortaya çıkan gerçek şudur; henüz daha savaş sona ermeden “hasta adam”
Osmanlı pastası paylaşılmış durumdadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti niçin müttefik arayışı içine girdi? Nasıl bir yol takip etti
2. Sizce, Osmanlı Devleti savaş dışı kalabilir miydi?
3. Osmanlı Devleti sınırı olmadığı Avrupa Cephelerinde niçin savaşa katıldı?
4. Çanakkale Zaf eri’nin Türk ve Dünya tarihi açısından önemini tartışınız
5. Diğer cephelerdeki yenilgi ve zayiat çokluğunun sebeplerini tartışınız
6. Ermeni Meselesinin ortaya çıkarılmasında hangi sebepler etkili olmuştur?
7. Daha savaş sona ermeden Müttefiklerce Osmanlı Devleti’nin gizlice paylaşılmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
8. Gizli antlaşmalarla “şark meselesi” arasında nasıl bir ilişki bulunabilir?
9. İtilaf devletlerinin gizli antlaşmalarla ortaya koyduğu Osmanlı üzerindeki
niyetlerin, tarihî bir geçmişi var mıdır? İngiltere, Rusya ve Fransa açısından ilişkilendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Metin içinde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere; Bloklaşan Batılı ülkelerin ilgi alanında
kaldığı için bu savaşta Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalması neredeyse mümkün değildi.
Çünkü 1815’de Batılılarca “hasta adam” teşhisi konan Osmanlı’nın, iştah kabartan mirası
muhakkak paylaşılmalı idi. Bu yüzden dönemin Osmanlı yöneticileri, savaş dışı kalabilmenin
mümkün olamayacağını bildikleri için müttefik arayışı içine girdiler. İngilizler, Fransızlar ve
Ruslar ittifak teklifine sıcak bakmayınca Osmanlı tabii olarak kendini Almanya safında buldu.
Kafkas, Sina-Filistin, Irak ve Çanakkale cepheleri, “şark meselesi” heveslilerince
“Anadolu’da Türk-İslam siyasi hâkimiyetine son vermek” nihai hedefine karşı bir nefs-i
müdafaadan başka bir şey değildi. Söz konusu cepheler bir bakıma Anadolu’da var olabilmenin
olmazsa olmazı yani “nefes boruları” mahiyetinde idiler. Bu yüzden bu cephelerde çok büyük
kayıplar verildi. Şüphesiz, cephelerdeki büyük kayıpların sebepleri arasında, haklı olarak; tabii
şartlar, lojistik imkânsızlıklar, insan kaynaklarında tükenmişliğe doğru gidiş, bazı yerli
unsurların (Araplar ve Ermeniler) İtilaf güçlerinin tesirinde kalmaları, sevk ve idarede görülen
eksiklikler ve hatalar, hatta Alman planlamasındaki yanlışlıklar gösterilmekle birlikte Osmanlı
Devleti’nin sanayileşmiş güçlere karşı mücadele içinde olduğunu unutmamak gerekir. Bütün
bunlara rağmen, Türk ordusu hemen bütün cephelerde büyük fedakârlık örnekleri sergilemiş,
aklın ve mantığın ötesinde ancak sezgi alanında izahı mümkün olabilen bir Çanakkale Destanı
yaşanmıştır. Bu öyle bir destandır ki, ileriki bölümlerde anlatılacağı üzere, Türk milleti buradan
aldığı moral ve güçle İstiklal Savaşı’na girmiş ve sonuçta yeni Türk devletini, Türkiye
Cumhuriyetini kurmuştur. Çanakkale, vatan için fedakârlığın sınırının olmadığı bir savunma
harekatı olarak karşımıza çıkıyor. Kafkas cephesi için de rahatlıkla aynı hükmü verebiliriz.
Tabii Kafkas cephesi dendiğinde, bölgede Ermeni-Rus işbirliği ve dolayısıyla Ermeni meselesi
muhakkak doğru olarak hatırlanmalı ve bilinmelidir. Bu mesele, şark meselesinin bir parçası
olarak emperyal güçlerce yapay olarak yaratılmış ve problemin oluşmasında Tanzimat
ortamının bir sonucu olarak, kendi sivil Ermeni toplumu üzerinde ezici ve sömürücü baskısı
kalkan Kilise ve din adamlarının da rolünü unutmamak gerekir.
Cepheler konusuna tekrar dönecek olursak; Avrupa cepheleri, sınırdaş olmadığımız,
ancak müttefiklerimizin yükünü hafifletmek üzere girdiğimiz savaşlar idi. Burada Galiçya
cephesindeki kayıplar, Makedonya ve Romanya cephelerine oranla çok fazla oldu. Galiçya’da
Türk varlığının bir başka anlamı ve önemi de 1413’den itibaren bazı kesintiler olmakla birlikte
süregelen Türk-Leh dostluğuna ve özellikle bugünkü Polonya’nın bağımsızlığına yaptığı
katkıdır. Galiçya coğrafyasındaki Türk şehitlikleri, bugün Türkiye ile Polonya, Ukrayna ve
Macaristan arasında kültür köprüleri olarak karşımıza çıkıyor.
Osmanlı Devleti adeta bir var olma mücadelesi diyebileceğimiz, milli cephelerde vatan
savunması verirken, İtilaf devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı coğrafyasını çoktan
paylaşmaya başlamışlardı. İstanbul, Londra, Sykes-Picot, Saint Jean De Maurenne gizli
Antlaşmalarıyla daha savaş bitmeden Osmanlı Devleti tasfiye edilmiş bulunuyordu.
Sonuçta, Osmanlı devletinin içinde bulunduğu blok mağlup oldu. Osmanlı Devleti de
İbn-i Haldun’un “tarih nazariyesi”ni doğrularcasına tabii ömrünü tamamladı. Ama, ileriki
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konularda ayrıntılı olarak değinileceği üzere, yaşlanmış ve tabii ömrünü tamamlamış bu köhne
çınar hemen dibinden ve bünyesinde yeni bir filiz verecektir. O genç, güçlü ve taze filiz,
Türkiye Cumhuriyeti olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Padişahı halife sıfatıyla “cihad-ı
ekber” ilan ederek, Dünya Müslümanlarını Osmanlı’nın yanında mücâdeleye çağırdı. Buna
karşılık İtilaf Devletleri nasıl bir politika takip ettiler?
a) İtalya ile gizli anlaşma yaptılar.
b) Alsace -Loren havzasını Fransa’ya iade ettiler.
c) Osmanlı İdaresindeki milletlere bağımsızlık vaat ettiler.
d) Rusya’nın savaştan çekilmesi gerektiğini ileri sürdüler.
e) Osmanlıya karşı Bulgaristanı savaşa soktular.
2) Birinci Dünya Savaşının Kafkas cephesi ile alakalı olarak “Ruslar askeri
malzemelerini gelişmiş ulaşım ağı ile taşırken, Türk askeri Ulukışla’dan sonra
Kafkasya’ya kadar yüzlerce kilometreyi omzundaki ağırlıklarla yaya olarak kat etmekte
idi. Giyim ve beslenme yetersizliği, salgın hastalıklara yeterince karşı koyamama,
haberleşmedeki aksaklıklar ise Osmanlı Ordusunun bir diğer açmazı idi.” diyen bir tarihçi
Osmanlı Devletinin Rusya karşısında nasıl bir durumda olduğunu vurgulamak istemiştir?
a) Türk askerinin sayıca az olduğunu.
b) Karayolu ulaşımının zorluğu
c) Sanayileşememe ve gelişememe
d) Savaş bölgesinin başkente uzak oluşu
e) İklim şartlarının lojistik ikmale müsaade etmemesi.
3) İtilaf Devletleri açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Çanakkale
cephesinin açılmasını zorunlu kılan bir neden olamaz?
a) Osmanlı Devletinin başkentini ele geçirmek.
b) Çarlık Rusya ile doğrudan temasa geçerek savaş güçlerini arttırmak.
c) Osmanlının Süveyş Kanalı ve Hindistan yolu üzerindeki baskısını kaldırmak.
d) Kafkas cephesinde bulunan Osmanlı kuvvetlerini rahatlatmak.
e) Orta Avrupa’ya sızan Alman-Avusturya ordularını arkadan çevirmek.
4) Türk Tarihinin bütünlüğü çerçevesinde düşünüldüğünde “Birinci Dünya Savaşının
bu cephesinde kazanılan zafer Milli Mücadele’ye başlama azmini hatta Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun moral tohumlarını oluşturdu”. yargısı hangi cephe için
söylenmiş olabilir?
a) Galiçya, Romanya, Makedonya
b) Çanakkale
c) Kafkas
d) Sina-Filistin
e) Irak
5) Türkiye’nin “Polonya-Macaristan-Ukrayna ile kültür köprüleri vardır”. diyen
bir tarihçi bu görüşüne gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?
a) Almanların yardım çağrılarını
b) Türkiye’deki Polonyalı seyyahları
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c)
d)
e)
6)

İtilaf Devletlerinden alınan Rus esirleri
Galiçya coğrafyasındaki Türk şehitliklerini
Polonya’daki Birinci Dünya savaşı kamplarını.
I-Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilmesi
II-Mondros Mütarekesinin imzalanması
III- Balkan Savaşlarının sona ermesi
IV-Bağdat’ın İngiltere tarafından işgal edilmesi

Yukarıdaki verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a) III-I-IV-II
b) I-II-III-IV
c) IV-III-II-I
d) II-I-III-IV
e) IV-I-III-II
7) Tanım: Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında kendi sınırları içerisinde
kalarak yaptığı muharebeler milli cepheleri, müttefiklerine destek amaçlı savaştığı yerler ise
milletler arası cepheleri oluşturur.
Buna göre; Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin asker gönderdiği
aşağıdaki cephelerden hangisi milletler arası cepheler olarak gösterilebilir?
a) Irak
b) Çanakkale
c) Kafkas
d) Sina-Filistin
e) Galiçya, Romanya, Makedonya
8) Aşağıdaki yargılardan hangisi Türkiye’nin 20. Yüz yıl başlarındaki durumunu ifade
etmek için söylenmiştir?
a) Emperyalist devletlerin rekabet sahası içerisinde yer almaktadır.
b) Orta Asya (Türkistan) Türklüğü ile Anadolu Türklüğünü birleştirmiştir.
c) Gerileme Devrindeki kayıplar telafi edilmiştir.
d) İslamcılık fikri başarıya ulaşmıştır.
e) Islahat hareketleri başarıya ulaşmıştır.
9) Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı cephelerde araştırma yapmak isteyen bir tarihçi,
faklı milletlere ait bulgu ve belgelere en çok hangi ülke sınırları içerisinde ulaşabilir?
a)
b)
c)
d)

Almanya
Rusya
Türkiye
Irak
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e) İngiltere

10-Anadolu toprakları üzerinde Roma’nın varisi olmak ve bu coğrafyada hâkimiyet
kurmak iddiası Birinci Dünya savaşı yıllarında hangi iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir?
a) İtalya-Fransa
b) Yunanistan-Osmanlı
c) Yunanistan-Rusya
d) İtalya-Yunanistan
e) Fransa-Rusya
11) Durum: İtilaf Devletleri İtalya’ya 26 Nisan 1915’de Londra’da yapılan
antlaşmalarla Osmanlı Devleti topraklarından pay verdi. Antalya havalisiyle birlikte İtalya’ya
vaat edilirken İtalya’nın Trablusgarp’ı ve 12 Ada’yı ilhak etmesini de kabul ettiklerini
açıkladılar.
Buna göre İtilaf Devletlerinin bu girişimlerinin temel amacı aşağıdakilerken hangisidir?
a) İtalya’yı müttefik olarak yanlarında savaşa sokmak
b) İtalya’nın boğazlardaki isteklerini engellemek
c) Akdeniz’de güçlü bir Yunanistan yerine zayıf bir İtalya’yı tercih etmek.
d) Osmanlının İtalya’ya ittifak teklif etmesini engellemek.
e) Rusya’nın İtalya ile çatışmasını sağlamak.
12) Birinci Dünya Savaşı sürerken İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin topraklarını
paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.
Bu durum dikkate alındığında antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan
çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde “Doğu Anadolu’da(vilayât-ı sitte) karışıklık çıkarsa İtilâf
Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir.” şeklinde bir maddenin yer almasına neden olduğu
savunulabilir?
a) İtalya
b) Fransa
c) İngiltere
d) Rusya
e) Avusturya
13) Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin iç politika uygulamalarından olan İslamcılık (ümmetçilik)’ın etkisinin
kalmadığının bir göstergesi olmuştur?
a) Devletler arası denge politikasına devam edilmesi
b) Arap vilayetlerinin İngilizlerle ortak hareket etme kararı alması
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c) İtilaf devletlerine karşı ittifak gurubu yanında yer alınması
d) Balkan milletlerinin bağımsızlarını ilan etmeleri
e) Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurma girişimlerinin başlaması
14-İngiltere Hükümeti Mısır Genel Valisi Mac Mahon’un Mekke Emiri Şerif
Hüseyin’le kurduğu münasebet ve sağlanan mutabakattan sonra, Osmanlı Devleti üzerindeki
İngiliz ve Fransız menfaatlerinin görüşülmesini istemiştir. İngiltere adına Sir Mark Sykes ile
Fransa adına Charles François Georges Picot arasında yapılan görüşmeler sonunda, Şubat
1916’da Arap vilayetlerinin paylaşılması konusunda bir antlaşmaya varıldı. Mart 1916’da
İngiliz ve Fransız temsilciler Rusya’ya giderek, Rus Dışişleri Bakanı Sazannof’la görüşmeler
yaptılar. Bu görüşmeler sonunda Rusya da bu antlaşmaya dahil oldu ve “Sykes-Picot”
antlaşması imzalandı.
Esas itibariyle Osmanlı Devleti’nin Asya’daki topraklarının paylaşılmasını öngören bu
anlaşmanın tarafları olan devletlerle ilgili olarak aşağıdaki isteklerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Rusya- Erzurum, Van, Bitlis vilayetleri ile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı
İngiltere -Musul hariç Irak toprakları
Fransa- Suriye kıyıları, Kilikya bölgesi, Harput ve havalisi
Fransa-Kendi nüfuz bölgelerinde bir Arap devleti veya konfederasyonu kurulması
İtalya-Boğazlar üzerinde pay sahibi olma ve Balkanlarda yeni karakollar elde etme.

15) Şark meselesi perspektifinden bakıldığı zaman aşağıdaki ülke-politika
eşleştirmelerinden hangisi yanlış olur?
a)
b)
c)
d)
e)
yönelmek.

Rusya- Boğazlara sahip olarak Akdenize inme.
İtalya-Akdenizi Mare nostrum (bizim deniz) olarak kabul etmek.
Fransa – Katolikleri himaye bahanesiyle Ortadoğu’da nüfuz kurmaya çalışmak.
Osmanlı Devleti-Duraklama dönemine kaybettiği toprakları geri kazanmak.
İngiltere-Uzakdoğu yol güvenliğini sağlayarak, Ortadoğu’daki enerji kaynaklarına

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)b, 5)d, 6)a, 7)e, 8)a, 9)c, 10)d, 11)a, 12)d, 13)b, 14)e, 15)d
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