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Sunuş

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri, belgelenen süresi dört bin yıla ulaşan Türk 
tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi hakkında ülke gençlerini bilinçlendir-
mek amacıyla verilmektedir. 

Tarihinin her döneminde mutlaka bağımsız bir devlete sahip olan Türk milletinin, 
kurduğu en uzun ömürlü devletlerden birisi de Osmanlı Devleti idi. Bünyesinde her dil-
den, dinden, renkten insanları barış içinde yaşatarak hakimiyetini dört kıtaya genişle-
ten Osmanlı Devleti dönemine damgasını vurmuştu. Ancak XVII. asırdan itibaren askeri 
alanda başlayıp idari, siyasi ve sosyal alanlara yayılan çalkantılar içerisinde varlığını de-
vam ettirmeye çalışmıştı.

Osmanlı Devleti XVII. ve XVIII. asırlarda gerçekleştirdiği reform çabalarına karşın 
uluslararası alandaki muhataplarının güç ve zenginlik kaynağı olan sömürü yönteminden 
köklü devlet ve medeniyet anlayışı dolayısıyla uzak kalmıştı. Bunun sonucunda çevresin-
de ve kendi topraklarında sömürü siyasetinin neticeleri ile karşı karşıya gelmiştir. Sadece 
sömürü siyasetine bağlanamayacak kadar şiddetli ve kapsamlı olan Osmanlı karşıtı saldı-
rılarda sivil halk da büyük acılar çekmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan 
Savaşları, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının hemen tamamında büyük 
toprak kayıplarına uğramıştır Bu savaşlarda yaşananlar sıkıntılar, zorunlu göçler ve göçler 
sırasında maruz kalınan haksızlıklar toplumsal travmalar oluşturmuştur.

Uluslararası ilişkiler ve tarih literatüründe “Şark Meselesi” olarak adlandırılan Osman-
lı topraklarının paylaşılması sürecini, Osmanlı coğrafyasında birlikte yaşayan bir kısım 
Müslim ve gayrimüslim vatandaşların da kendi bağımsızlıkları için uluslararası aktörler 
ile işbirliği yapması hızlandırmıştır. Gerçekten de bu unsurların söz konusu dönemdeki 
faaliyetleri yeni Türk devletinin oluşum ve gelişim sürecindeki politikalarını birinci elden 
etkileyen deneyimler olmuştur. Nitekim Osmanlı devletinin çok uluslu devlet yapısından 
milli devlet olmaya adeta zorlandığı süreci ve politikaları 19. ve 20. yüzyıllarda yaşananlar 
üzerinden okumak mümkündür. 

Birbiri ardına yaşanan savaşların sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve yakın 
geçmişin tecrübeleriyle milletin doğrudan kaderine sahip çıkmaya başladığı yeni bir dö-
nem de başlamıştır. İşgal edilen ülke topraklarının kurtarılmasını hedefleyen bölük pör-
çük çabalar Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla tek bir merkezden yönetilen ve 
ülkenin bir bütün halinde kurtuluşunu hedefleyen milli mücadele’ye dönüşmüştür. Os-
manlı Devleti yıkılırken, Türk milleti, 1919-1922 arası verdiği mücadeleyle, adeta külle-
rinden doğan Anka Kuşu misali yeni Türk Devleti’ni kurmuştur.

19. ve 20.yüzyıllarda yaşananların izleri ve hatıraları henüz taze iken, Türk İstiklal 
Harbi’nin öncesi ve sonrasındaki sürecin yeni yetişen nesillere de öğretilmesi ihtiyacı 
hissedilmiştir. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İnkılap Tarihi 
Enstitüsü’nde Türk İstiklal Harbini yaşayanlarca ilk dersler sunulmuştur.

Bu dersler 1981 yılından bu yana eğitimin her kademesinde verilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün altını çizdiği gibi “Tür-

kiye Cumhuriyeti aynı milletin yeni bir devletidir” ve bu devletin temeli, Türk milli kül-
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türüdür. Bu noktadan hareketle biz de Türk inkılabı sürecini yeni nesillere aktarırken Os-
manlı Devleti’nin çağı yakalamak ve varlığını devam ettirmek için giriştiği çabalara, farklı 
unsurlar ile yaşanmış olaylara biraz daha fazla yer vermeye çalıştık. Zira Türkiye Cumhu-
riyeti bilhassa son otuz yıldır, Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanmış olumsuz 
deneyimlerden de sorumlu tutulmakta ve mahkum edilmek istenmektedir. Bu açıdan ba-
kıldığında Türk İnkılabı Tarihi aslında Osmanlı devletinin parçalanmasıyla ortaya çıkan 
komşu ülkelerin tarihini de doğrudan ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Bir dönem ve bölge 
tarihi bütünlüğü içerisinde ele alınmayı hak etmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden gerek ulusal düzeyde gerekse 
uluslararası alanda yakın tarihimizle alakalı meseleler gündeme geldiğinde konulara ya-
bancı kalmaması beklenmektedir.

Kitapta, sahanın uzmanı olan bilim insanlarımızın kaleme aldığı bölümlerle öncelikle 
kendi insanımızı doğru bilgilendirmek hedeflenmiştir. Bu yöntem öğrencilerimize güncel 
bilgiyi aktarmak adına doğru olduğu kadar, yakın dönemde yaşananların günümüz geliş-
melerine etkisini anlamak ve doğru anlatmak için de vazgeçilmez bir husus olarak dikkate 
alınmıştır.

Kitapta öğrencilerimizin konuları okurken önem vermeleri gereken kısımlara dikkat 
çekilmiştir. Bunun yanı sıra mukayese yapılması, tartışılması gerekli hususlarda “sıra siz-
de” atıflarıyla öğrencilerimizin dönem olaylarını anlamalarını kolaylaştıracak, bir nevi 
empati yapmalarını sağlayacak düzenlemelere gidilmiştir. Ders kitabı hacminde kısaca 
değinilen hususlar için okuma kitapları önerildiği gibi, her ünite içindeki konuların anla-
şılmasına yönelik bir okuma parçası verilmeye gayret edilmiştir. Yine her ünite sonunda 
verilen 10 soru ile öğrencilerimize kendilerini sınama imkanı sunulmuş, sınava hazırlık 
yapmaları hedeflenmiştir. Sıra sizde konularının açıklamaları da ünite sonunda verilerek 
konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Ünite sonlarında yer alan seçilmiş bibliyog-
rafya, konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz için yol gösterici 
olacaktır. 

Takdir edileceği üzere hakkındaki arşiv belgeleri henüz açılmamış olan konulara dair 
bilgi vermekle yetinilmiş, zamanda derinlik, mekanda yaygınlık özelliğine sahip olaylarla 
ilgili ilmi yorumlar ortaya konmuştur. Böylece öğrencilerimizin Türkiye’nin modernleş-
me sürecini oluşturan son üç yüzyılındaki gelişmeleri kavrayıcı, kapsayıcı bir bakışla oku-
malarına katkı sağlanmış olacağını ümit ediyoruz. 

Elinizdeki kitap çok sayıda meslektaş ve dostumuzun katkı ve destekleriyle ortaya çık-
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı Devleti’nin klasik döneminin sonundaki sınır genişlemelerinin nasıl 
ortaya çıktığını açıklayabilecek,
XVII. yüzyılda yaşanan buhranın sebeplerini ve bunların dönemin aydınların-
ca nasıl değerlendirildiğini açıklayabilecek,
XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri ve Nizam-ı Cedit uygulamalarını ana hat-
larıyla açıklayabilecek,
III. Selim ve II. Mahmud dönemi yenilik çabalarını karşılaştırarak beklenti ve 
neticelerini değerlendirebilecek,
XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, iç isyanların yanı sıra İngiltere, Fransa ve 
Rusya ile askerî, ekonomik ve siyasi ilişkilerini analiz edebilecek bilgi ve bece-
rilere sahip olacaksınız.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN BUHRAN DEVRİNE GENEL BİR BAKIŞ
17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Durak-
lama Dönemi olarak adlandırılır. Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni 
Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir. Bazıları ise dönemin 1579’da Sokullu 
Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra başladığını ifade etmektedir. Gerçekten de 
16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sınırları dâhilinde devlet teşki-
latı ve sosyal hayatta birtakım aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır. Ancak bu 
aksaklıklar fetihleri ve devletin genişlemesini durduramamıştır. Bu nedenle 17. 
yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren bu dönemin Duraklama Dönemi 
yerine Buhran Dönemi olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. Çünkü Os-
manlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden 
kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir 
buhran yaşandığı görülmektedir.

Devletin en parlak yıllarını yaşadığı Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nden 
hemen sonra Sokullu’nun sadrazamlığı ve II. Selim’in padişahlığı sırasında, 
1571’de yaşanan İnebahtı mağlubiyetine rağmen, Kıbrıs’ın fethi tamamlanmıştır. 
1574’te Tunus ele geçirilmiş, 1578’de Fas’ta kazanılan el- Kasrü’l-kebir zaferiyle de 
Osmanlıların nüfuzu Kuzey Afrika’nın en batı ucuna kadar genişlemiştir.

Aynı dönemde Osmanlılar doğu sınırlarını da genişletme çabası içerisine gir-
mişti. Şah Tahmasp’ın ölümünden sonra zayıflamaya başlayan Safeviler (İran) 
üzerine 1578’de yürüyen Osmanlı ordusu, böylece 12 yıl sürecek olan Osman-
lı- Safevi savaşını başlatmış oldu. Bu savaş sonunda Osmanlı topraklarının doğu 
sınırı Hazar Denizi’ne kadar genişledi. Şah Abbas, 1622’de Safevilerin kaybettikle-
rini geri almak üzere on yedi yıl sürecek bir savaş başlattı. Bu savaş sırasında Şah 
Abbas’ın ele geçirdiği yerler ise ölümünden sonra tahta geçen Şah Safi döneminde 
IV. Murat’ın bizzat idare ettiği seferlerde geri alındı. 1639’da imzalanan Kasr-ı Şi-
rin Antlaşması ile de bugünkü Anadolu-İran sınırı çizilmiş oldu.

Bu dönemde, Osmanlı Devleti geleneksel Doğu- Batı siyasetin yanında Kuzey 
siyaseti takip etmiştir. Devletin buraya yönelmesine 1594’ten itibaren başlayan 
Kossak saldırı ve yağmalamaları neden olmuştur. Kossaklar 1615, 1620 ve 1624 
yıllarında İstanbul’un Karadeniz kıyılarına kadar inmeyi başarmıştır. Bu akınlar 
Osmanlı Devleti’ni büyük oranda zarara uğratmış, ülke içinde bu dönemde kıtlı-
ğın baş göstermesine de sebep olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde
Yenileşme Çabaları
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Kossaklar, 1649’da yarı bağımsız bir devlet kurmuşlar ve 1654’te Rus Çarlığı’na 
bağlanmışlardı. Bu durum Osmanlı Devleti için Kossak tehlikesini daha da büyüt-
müş, bunun üzerine 1672’de Osmanlı orduları Lehistan seferine çıkmıştı. 1676’da 
imzalanan Zoravna Antlaşması ile Osmanlılara tabi olan Kossaklara Lehistan sı-
nırları içinde kalan topraklarının geri verilmesi kararlaştırıldı. 

1593 yılından itibaren başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları, 1606’da im-
zalanan Zitvatorok Antlaşması ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti Avusturya kar-
şısındaki üstünlüğünü anlaşma metninde de göstermekteydi. 1618’de Protestan 
ve Katolik pek çok Avrupalı devlet arasında başlayan Otuz Yıl Savaşları 1648’de 
imzalanan Vestfalya Antlaşması ile sona erdi. Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’de 
hâkimiyetini sağlamak için 1645’te Girit Seferi’ni başlattı. Uzun muharebelerden 
sonra 1669’da Girit fethedildi. 1656’da Köprülü Mehmet Paşa kumandasında Lim-
ni ve Bozcaada alındı. 1662’de Osmanlı ordusu Erdel’e (Romanya) girdi. 1663’te 
Uyvar’ın (Slovakya) fethiyle batıdaki en geniş sınırlara ulaşıldı. 

17. yüzyılın son çeyreğinde batıda, Katolik Habsburgların baskısından kurtul-
mak amacıyla Protestan Macarlar Osmanlı Devleti’nden yardım çağrısında bu-
lundu. Bunun üzerine Osmanlılar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde 
1683’te Viyana’ya ikinci bir sefer düzenledi. 1683 Nisan’ında yola çıkan ve Tem-
muz ayında Viyana’yı kuşatma altına alan Osmanlı ordusu, Leh kuvvetlerinin 
yardıma gelmesi üzerine bozguna uğrayarak geri çekildi. Viyana bozgunundan 
sorumlu tutulan Kara Mustafa Paşa ise Belgrat’ta idam edildi. 

Osmanlıların Viyana’da bozguna uğratılması Avrupa devletlerinin moralini 
yükseltti. Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında Kutsal İttifak kurularak Os-
manlılara karşı saldırıya geçti. Bu ittifaka 1686’da Ruslar da katıldı. Osmanlılar, 
1697’de Zenta Bozgunu’ndan sonra barış yapmak zorunda kaldı. 1699’da imzala-
nan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Macaristan’dan çekildi. Bu antlaşmay-
la Osmanlı Devleti Balkanlar’da ve Ukrayna’da geniş çapta toprak kaybına uğradı.  

XVII. Yüzyıl Buhranı’nın Sebepleri 
Duraklama adı verilen bu dönemde Osmanlı Devleti, II. Viyana Bozgunu’na kadar 
fetihlerini sürdürmüş; doğu sınırı Hazar Denizi’ne, batı sınırı Erdel (Romanya)-
Uyvar’a (Slovakya) ulaşmıştı. Kuzey sınırı Batı Ukrayna’ya kadar dayanan, Kuzey 
Afrika’yı en batı ucuna kadar fetheden Osmanlı Devleti, Tunus, Kıbrıs ve Girit’i de 
hâkimiyetine almıştır. Ancak bu başarılarına rağmen Osmanlı Devleti, iktisadi ve 
sosyal hayatta meydana gelen dönüşümlerle birlikte güçlenen Avrupa’da meydana 
gelen bu gelişmelerden kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenmiştir. Bu başarılara rağ-
men Osmanlı’nın askerî gücünün Avrupa karşısında eski ihtişamını ve kuvvetini 
büyük oranda kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan askerî zaferler kazanmak 
gayesiyle devletin bütün maddi kaynaklarının seferber edilmesi, zaten Avrupa’da 
yaşanan iktisadi gelişmeler karşısında zayıflamaya başlamış olan Osmanlı ekono-
misini ciddi bir dar boğaza sokmuştur. Haçova, Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır 
ancak Zitvatorok Antlaşması’yla Osmanlılar Macaristan’da Habsburg imparatorlu-
ğu ile eşit imparatorluklar olduğu ilkesini kabul etmek zorunda kalmıştır. Eğri ve 
Kanije dışında da bu zafer ganimet getirmemiştir. Safevilerle savaşta Osmanlılar 
Bağdat’ı almayı başarmıştır. Azerbaycan’ın Safeviler’de Irak’ın ise Osmanlılarda 
kalmasıyla bir Osmanlı-Safevi dengesi sağlanmışsa da 60 yıl süren bu savaş Os-
manlı Devleti’ni iktisaden oldukça yormuştur. 25 yıllık mücadelenin sonunda Girit 
alınmıştır ancak bu savaşta Osmanlı deniz gücünün Avrupa denizciliğine göre geri 
kalmış olduğu ortaya çıkarken uzayan savaş Hazine’yi tüketmiştir. Batı Ukrayna 
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Osmanlılara bağlanmış olmasına rağmen kısa bir süre sonra Osmanlılar buradan 
çekilmek zorunda kalmıştır. 

  
Osmanlıların reform önerilerinde idealize ettikleri klasik dönemin (1300-1600) ida-
ri, kültürel ve sosyal özellikleri hakkında geniş kapsamlı bilgi için Halil İnalcık’ın 
“Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ(1300-1600)”, adlı kitabını (Yapı Kredi Yayınları 
İstanbul 2003) okuyabilirsiniz.

 
Avrupa’nın Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından itibaren kaydetmiş olduğu 

gelişmeyi incelemeden ve göz önünde bulundurmadan Osmanlı Devleti’nin 17. 
yüzyılda yaşadığı buhranı anlamak ve kavramak mümkün değildir. Avrupa, 11. 
yüzyılda kuvvetli siyasi birliğin bulunmadığı derebeylikler görüntüsünden, 14. 
yüzyıldan itibaren hızla kurtularak merkezileşmeye başlamıştır. Mutlak hüküm-
darlık rejimlerinin güç kazanmasıyla birlikte, 16. yüzyılda, Avrupa’da sömürge-
cilik hareketi başlamış ve Osmanlı yönetimince asla benimsenmeyecek olan bu 
yöntem Avrupa’ya büyük zenginlik getirmiştir. Kilisenin birliğinin sarsılmasıyla 
birlikte yaşanan Reform ve Rönesans devirleri, 17. yüzyıldan itibaren Aydınlanma 
Çağı’na girilmesine; bilim, teknoloji, felsefe ve kültür alanında Avrupa’nın büyük 
aşamalar kaydetmesine yol açmıştır. Teknolojik gelişmelerin nimetlerini askerî 
alanda toplayan ve sömürgelerden elde edilen gelirlerle hazinelerini dolduran 
Avrupalı devletler, 17. yüzyıldan itibaren Doğu’nun büyük imparatorluğu Os-
manlılara karşı büyük bir avantaj elde etmiştir. Osmanlı Devleti ise rakiplerinin 
sağladığı bu gelişmeler karşısında rekabet edemeyerek eski iktisadi ve askerî gü-
cünü kaybetmeye başlamıştır. Bu durum, devlet teşkilatında ve sosyal hayatta da 
bozukluların baş göstermesine yol açmıştır. Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak 
yaşanan bu buhranının sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür:

1. Avrupa’nın kuvvetli merkezî hükûmetler kurması, sömürgecilik yoluyla 
zenginleşmesi ve bilim, teknoloji, felsefe ve kültür alanında büyük gelişme-
ler kaydetmesi.  

2. Coğrafi Keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlıların hâkimiyetindeki eski ticaret 
yollarının önemini kaybetmesi.

3. Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması.
4. Merkezî otoritenin zayıflaması ve iltizam sistemine geçişle birlikte mülte-

zimlerin (vergi tahsildarları) köylü üzerindeki baskıyı artırması üzerine 
yoksulluk ve isyanların artması. (Celali İsyanları vb.)

5. Yeniçeri Ocağı’nın ve askerlik teşkilatının bozulması, savaşta elde edilen 
ganimetlerinin azalması.

6. Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezî otoritede yaşanan so-
runlar.

Yüzyılın başında Osmanlı devlet adamlarının pek çoğu son 15 yıl dört cephede 
savaşıldıktan sonra 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’yla alınan kötü sonuç-
lar sebebiyle önce devletin iç durumunun düzeltilmesi gerektiği fikrinde birleş-
mişti. Çünkü ancak bu şekilde devletin kaybettiği toprakların geri alınmasının 
mümkün olabileceğine inanılmaktaydı. Öte yandan Kapıkulu askerleri 1703’te is-
yan etmiş ve Edirne Vakası olarak anılan bu olayda II. Mustafa tahttan indirilerek 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi de öldürülmüştü. Edirne Vakası, Osmanlı devlet 
adamlarına iç meselelere eğilmenin artık kaçınılmazlığını ve yapılacak ilk işin de 
merkezî otoriteyi güçlendirmek olduğunu açıkça göstermişti. 



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I6

Devrin Âlimlerinin Kaleminden Buhran
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhran 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı 
Osmanlı devlet adamları ve âlimleri tarafından fark edilmiş ve durumun iyileşti-
rilmesine yönelik olarak çeşitli tedbirler üzerinde durulmuştur. Dönemin aydın-
ları tarafından devletin içinde bulunduğu bu durum “tereddî ve tagayyür (yozlaş-
ma ve bozulma)” olarak nitelendirilmiştir. Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa 
Âli Efendi 1581’de yazdığı Nasihatü’s-Selatin adlı eserinde buhrana sebep olarak 
“devlet adamlarının niteliksizleşmesi”ni göstermektedir. Bosnalı Bilgin Hasan Kâfi 
ise 1595’te yazdığı Usûlü’l-Hikem fi Nizami’l-Âlem adlı eserinde, buhrana “devlet 
düzeninde eski kuralların terk edilişinin ve askerî alanda teknolojik olarak geri 
kalmışlığın” yol açtığını söylemektedir. Manisalı Defter Emini Aynî Ali, Risale-i 
Vazife-haran ve Merâtib-i Bendegân-ı Âl-i Osman adlı eserinde “tımar sistemi-
nin bozulması, makam sahiplerinin günlük çıkar peşine düşmesi, askerî teşkila-
tın bozulması, rüşvetin artması, hazinenin boşalması” gibi gelişmelerin Osmanlı 
Devleti’nde bir buhran yaşanmasına yol açtığını ifade ederken devletin devamlı-
lığı için şart olan kurumların (reaya, hazine ve asker) bozulduğunu yazmaktadır. 
17. yüzyılın ilk yarısında da âlimler buhranın nedenini ve çözümünü aramaya 
devam etmiştir. Göriceli Koçi Bey IV. Murat’a (1623-1640) sunduğu risalesinde, 
buhranın köklerini Kanuni Dönemi’ne kadar götürerek, “reaya, memleket ve ha-
zine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” ifade etmiştir. Rüşvetçiliğin artması-
nı ise niteliksiz devlet adamları ve yöneticilerin varlığına bağlamıştır. Dönemin 
âlimlerinden Kâtip Çelebi ise Mizanü’l- Hak fi İhtiyari’l-Ehakk adlı eserinde Os-
manlı medreselerinin bozulmuş olmasını devletin bir buhran devrine girmesine 
sebep olarak gösterir. Ona göre medreseler taassup içine düşmüştür oysa âlimler 
pozitif bilimler ve felsefeye yönelmelidir.

OSMANLI DEVLETİ’NDE BUHRAN, YENİLEŞME VE EKONOMİK 
BAĞIMLILIK SÜRECİ (1700-1838)
II. Mustafa’dan sonra tahta çıkan III. Ahmet (1703-1730) iç ve dış siyasette barış 
ortamını korumaya özen gösterdi. Ancak Rusya’nın (baskı ve tecavüzleri netice-
sinde) Osmanlı Devleti, Rusya ile savaşmaya mecbur kaldı. Rusya’nın Orta As-
ya’daki yayılma siyaseti ve Balkanlar’da yürüttüğü Slavlaştırma hareketi tehlikeli 
boyutlara ulaşması üzerine 1711 Baharında başlayan Prut savaşıyla Rus ordusu 
bozguna uğratılarak Azak Kalesi geri alındı. Hemen ertesinde 1715’te Venedik ile 
yapılan savaştan sonra da Mora yeniden Osmanlı hâkimiyetine geçti. Savaşlarda 
kazanılan bu başarılara rağmen diplomatik görüşmelerde aynı başarı gösterileme-
diği gibi 1715-1718 yılları arasında süren Avusturya savaşında ise Osmanlı Devle-
ti mağlup olarak 21 Temmuz 1718’de Pasarofça Antlaşması’nı imzalamak zorunda 
kalmış ve Sırbistan’ın önemli bir kısmını kaybetmişti.

Lale Devri (1703-1730)
Osmanlı Devleti, artık kaybettiği toprakları geri alma umudunu tamamıyla kay-
betmeye başlamıştı. Böylece mutlak bir barış siyaseti izlenerek devletin iç yapısın-
da bazı düzenlemelerin gündeme geleceği Lale Devri’ne girilmiş oldu. 1718- 1730 
yılları arasını kapsayan bu yenileşme dönemine, İstanbul’da yoğun olarak lale yetiş-
tirilmesinden ve lalelerin dünyaya yayılmış olmasından dolayı bu isim verilmişti. 
III. Ahmet döneminde devlet erkânı, Pasarofça yenilgisinden sonra Avrupalıların 
üstünlüğünün nedenlerinin araştırılması gereği üzerinde durarak Osmanlının Av-
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rupa tarzındaki ilk yenileşme hareketini başlattı. Bu amaçla Damat İbrahim Paşa 
döneminde Avrupa’ya gönderilen elçilerin sayısı artırıldı. Bu elçiler diplomatik iliş-
kileri sürdürmenin yanı sıra Avrupa’nın kültür, sanat, sanayi, tarım ve askerîyesi 
hakkında incelemeler de yaparak Saray’a raporlar sunmaya başladı. 1720-1721 yıl-
ları arasında Paris’te bulunan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin raporu bu raporlar 
içerisinde en dikkat çekenidir.

Lale devri sadece çiçek bahçeleri ve soğanlarını yetiştirme çabalarının adı değildir. 
Bu dönemde Avrupa’ya gönderilen elçilerin sayısı artırılarak kültür, sanat, sanayi 
tarım ve ordu hakkında incelemeler yaptırılmıştır.

Bu dönemde imalathaneler açılarak Batı tarzı üretim biçimine ağırlık verildi. 
Osmanlının temel ihracat maddesi olan yünün yerini pamuk almıştır. İthalata, 
Avrupa’ya olan bağımlılığı azaltmak için kaliteli kumaşların İstanbul’da üretimine 
geçilmiştir. 1709’da da devlet işletmelerinde kullanılmak üzere yelken bezi üreti-
mine başlandı. 1720’de pahalı ipek kumaş üretimine başlanmış, ancak bu alanda 
istenen başarı elde edilememiştir.

Yine bu dönemde tercüme heyetleri kurularak Arapça, Farsça ve Batı dille-
rinden eserler tercüme edilmiştir. Macar asıllı bir Türk olan İbrahim Müteferri-
ka, Damat İbrahim Paşa’nın izniyle 1729’da Müslümanlar arasında ilk matbaayı 
kurmuştur. Lale Devri’nde mimarlık alanında da pek çok yenilik yaşanmıştır. Bu 
dönemde zengin süslemeli ve görkemli çeşmelerin bulunduğu yeni bir mimari 
biçim yaygınlık kazanarak Avrupa mimarisinden etkiler taşıyan çok sayıda köşk 
yapılmıştır. 

Ne var ki, bu dönemin yenilikleri buhranın aşılmasına yönelik olarak yapılmış 
köklü yenilikler olamamıştır. Batı’daki yenilikleri inceleyen Osmanlı devlet adam-
ları bilimsel, kültürel, askerî ve teknolojik yeniliklerden daha çok Avrupa’nın saray 
yaşamının gösteriş ve görkemini Osmanlı ülkesine getirme eğilimi göstermiştir. 
Saray’ın güttüğü bu politika halk arasında yoksulluk ve sıkıntıları artmıştır. Damat 
İbrahim Paşa halkın yükünü azaltmak üzere 1723’te İran’a sefere çıkılmasına ka-
rar vermiştir. Gerçekten de bu yıllarda Safeviler çökmek ve parçalanmak üzeredir 
ve Osmanlıların Safevi Devleti’nin bu zayıf durumundan faydalanması ihtimali 
yüksektir. 1723-1725 yılları arasında süren İran Seferi’nde Batı İran tamamen ele 
geçirilmiştir. Bu zafer halkın moralini yükseltmiş olsa da çok geçmeden 1729’da, 
II. Tahmasb Batı İran’ın pek çok bölgesini yeniden ele geçirmiştir.

İran Seferi’nin son aşaması İstanbul’da, Lale Devri’ni sona erdirecek bir isyanın 
patlak vermesine sebep olmuştur. Halkın ekonomik sıkıntısına ve yüksek enflas-
yona rağmen Saray erkânının geceli gündüzlü devam eden ziyafet ve eğlenceleri 
üzerine fakir esnaf, (bir hamam hademesi) olan Yeniçeri Patrona Halil etrafında 
toplanarak isyan etmiştir. “Artık köşk inşa edilmemesi” talebiyle gelişen isyan sı-
rasında Sadabad Sarayı’nın da içinde olduğu 120’yi aşkın köşk üç günde yakılmış-
tır. III. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa’yı azletmiş olmasına rağmen isyan 
yatışmamış, padişah tahtan feragat etmek zorunda kalmıştır. 1 Ekim 1730’da I. 
Mahmut tahta geçmiştir.

I. Mahmut Dönemi (1730-1754)
Osmanlılar III. Ahmet döneminde elçiler aracılığıyla tanık oldukları Avrupa tarzı 
yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulamaya 
çalışmıştı. Her ne kadar bu dönemde ordunun modernizasyonu için bir Fransız 
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subay getirtilmişse de “askerî alandaki yeniliklerini uygulamak üzere Avrupalı 
uzmanların getirtilmesi” düşüncesi I. Mahmut döneminde daha yoğun ve planlı 
bir politika olarak kendini göstermiştir. Bu uzmanlardan ilki Fransız soyluların-
dan olan ve daha sonra Müslüman olarak Ahmet ismini alan Humbaracı Ahmet 
Paşa’dır. Asıl ismi Claude- Aleksandre Comte de Bonnevale olan Ahmet Paşa, 
1729’da Avusturya’dan kaçarak Osmanlıya sığınmıştı. Patrona Halil İsyanı’ndan 
sonra ordu ıslahatı hakkında Saray’a bir rapor sunan Ahmet Paşa, 1731’de 
İstanbul’a çağırılarak Humbaracı Ocağı’nın başına getirilmişti. Burada Avrupa 
tarzında yenilikler yapmak isteyen Ahmet Paşa “maaşların düzenli ödenmesi, 
emeklilik sisteminin kurulması ve Yeniçerilerin birliklere bölünerek kendisinin 
yetiştireceği subaylar komutasına girmesi” gibi radikal çözümler önermiş, ancak 
faaliyetleri yalnızca Humbaracı Ocağı’nın ıslah edilmesiyle sınırlı kalmıştı. Ocak, 
Avrupa tarzında düzenlenmiş ilk Osmanlı kurumu olmuştur. Fransa ve Avusturya 
askerî yöntemlerine göre düzenlenen Ocak’ın üniformaları da geleneksel Osmanlı 
giysisinden farklıydı. Humbaracı Ahmet Paşa, döneminin çok önemli bir yenili-
ğine daha öncülük ederek 1736’da topçu askerlerinin eğitimi için Hendesehane’yi 
(Kara Mühendishanesi) kurmuştu.

Görüldüğü gibi I. Mahmut 
döneminde özellikle askerî ala-
nın yenileşmesinde ilk ciddi 
adımlar atılmıştır. Bunların yanı 
sıra I. Mahmut kültürel alan-
da da pek çok yeniliğe öncülük 
etmiştir. Bu dönem İbrahim 
Müteferrika’nın matbaasına 
Saray desteği sağlanmış, yazar 
ve sanatçılara çeşitli yardımlar-
da bulunulmuştur. I. Mahmut, 
İstanbul’da Ayasofya, Fatih ve 
Süleymaniye Camileri ile Top-
kapı Sarayı’nda kütüphane aç-
tırarak ülkenin dört bir yanına 
gönderilen görevliler aracılı-
ğıyla önemli kitap ve el yazma-
larını toplatmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin ilk kâğıt fabrikası 
da Polonya’dan kâğıt ustalarının 
getirtilmesinden sonra 1746’da 
Yalova’da faaliyete geçmiştir. 
İstanbul’un su meselesinin kö-

künden çözülerek on yıllarca şehrin su sıkıntısı çekmemesi de I. Mahmut dönemi 
icraatlarının bir sonucudur.

Fotoğraf 1.1

Humbaracı Ahmed 
Paşa

Kaynak: Yaşamları 
ve Yapıtlarıyla 
Osmanlılar 
Ansiklopedisi I, Yapı 
Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 
1999.
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III. Mustafa Dönemi (1757-1774)
I. Mahmut’un 1754’te vefatından sonra tahta 55 yaşındaki kardeşi III. Osman geç-
mişti. Kısa süreli hükümdarlık döneminde iç ve dış politikada kayda değer bir ge-
lişme sergileyemeyen III. Osman’ın 30 Ekim 1757’de ölümünden sonra Osmanlı 
tahtına 41 yaşındaki III. Mustafa geçmişti. Sultan’ın dönemin Sadrazamı Mehmet 
Ragıp Paşa ile birlikte izlemiş olduğu barışçı, dengeli ve tutarlı politika neticesin-
de Hazine gelirleri artırıldı; vakıflara, tımarlara ve iltizamlara sıkı denetim getiril-
di; ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi; Saray masrafları kısıldı ve askerî alanda 
bazı yenilikler yapıldı. 

Ancak Ragıp Paşa’nın 1763’te ölümünden sonra barış ortamı 1768 Osmanlı-
Rus savaşıyla sona erdi. Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Dev-
leti Rusya’ya sert bir nota göndermiş ve Rusya’nın geri çekilmemesi üzerine 
Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan bu 
savaş 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona erdi. Küçük Kaynarca Antlaş-
ması Osmanlı Devleti’nin Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikinci antlaşma-
dır. Antlaşma Osmanlıların toprak kaybından ziyade hukuk, ticaret ve diplomasi 
alanında aldığı en büyük yenilgidir. Ruslar kazandıkları bu zaferle Karadeniz’e 
yerleşmiş ve Osmanlı’nın Ortodoks tebaasının haklarının koruyuculuğuna so-
yunmuştur. Ruslar antlaşma hükümlerine göre İstanbul’da bir Ortodoks kilisesi 
kurma hakkı da elde etmiştir. Bu antlaşmayla aynı zamanda İstanbul’da daimi bir 
elçilik ve istedikleri şehirlerde de konsolosluk açma hakkına sahip oluyordu. Rus 
ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişi serbest hâle gelirken antlaşma hükümle-
rine göre Osmanlılar Rusya’ya üç yılda 4 milyon ruble (on beş bin kese) savaş 
tazminatı ödemeyi de kabul ediyordu. 

Küçük Kaynarca Antlaşma Osmanlı Devleti’nin Karlofça’dan sonra imzaladığı en 
ağır ikinci antlaşmadır. Antlaşma Osmanlıların toprak kaybından ziyade hukuk, 
ticaret ve diplomasi alanında aldığı en büyük yenilgidir. Ruslar kazandıkları bu za-
ferle Karadeniz’e yerleşmiş ve Osmanlının Ortodoks tebaasının haklarının koruyu-
culuğuna soyunmuştur.

Fotoğraf 1.2

Mühendishanenin 
öğretim elemanları 
toplu hâlde 

Kaynak: Yaşamları 
ve Yapıtlarıyla 
Osmanlılar 
Ansiklopedisi I, Yapı 
Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstabul 
1999.
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Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ı kaybetmekle birlikte 
Kırım tatarlarının dinî meselelerini vesile ederek bölge ile bağını devam ettirmeye 
çalışacaktı. Küçük Kaynarca Antlaşması, Rus ordusunun Osmanlı topraklarından 
çekilmesini sağlamışsa da Osmanlı Devleti açısından bedeli çok ağır olmuştu. Çar 
Petro döneminden bu yana orduyu Avrupa tarzında yenileyen Ruslar karşısında 
alınan bu yenilgi, Osmanlı devlet adamlarına ordunun aynı şekilde bir yenileşme-
ye kaçınılmaz ve hızlı bir şekilde ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi.  

Osmanlı Devleti’nde XVIII. asırdan itibaren hemen her döneminde idari, mali, askerî 
ve kültürel alanlarda yenilikler yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak bunların 
kalıcı olmamış, devleti ve toplumu dönüştürememiştir. Sebeplerini tartışınız?

I. Abdülhamid Dönemi (1774-1789)
Sultan I. Abdülhamid döneminde askerî alanda hızlı bir yenileşme hareketi başla-
mış ve bu hareket, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinin yeniliklerine temel oluş-
turmuştur. Bu dönemde Humbaracı Ahmet Paşa’nın askerî alanda yaptığı düzen-
lemelere benzer şekilde yenilikler yapan bir başka ismin faaliyetleri öne çıkmıştır. 
Aslen Macar olan Fransa doğumlu Baron François de Tott 1755’te İstanbul’a 
gelmiş, 1767’de Paris’e dönerek burada çeşitli görevler almış ve 1769’da yeniden 
İstanbul’a gelerek Boğaz tahkiminde görev yapmıştı. Sürat Topçuları Ocağı’nı ku-
ran Tott, 1771-76 yılları arasında toplar döktürmüş, Boğaz’da kaleler inşa ettirmiş 
ve 1773’te Mühendishane’yi kurmuştu. Daha sonra Mühendishane-i Bahr-i Hü-
mayun adını alan Hendesehane, kapsamlı bir askerî okula dönüştürüldü. Bu dö-
nemde de Fransızca askerî ders kitaplarının tercümesi faaliyetlerine devam edildi 
ve Yeniçeri Ocağı iyileştirilmeye çalışıldı.

İlim ve sanatseverliği bilinen Sultan I. Abdülhamid döneminde kütüphaneci-
lik faaliyetleri artmış ve Medine’ye yazma eserlerden oluşan büyük bir kütüpha-
ne yaptırılmıştı. Bu dönemde Avrupa malları karşısında yerli pazarın korunması 
amacıyla yerli malı kullanımı zorunlu tutulmuştu.

XVIII. Yüzyıl Yenileşme Hareketinin Özellikleri
III. Ahmet ile başlayıp I. Abdülhamid dönemine kadar süren 18. yüzyıl Osmanlı 
yenileşme hareketi, her ne kadar III. Selim, II. Mahmut ve Tanzimat Dönemi’nin 
köklü dönüşümlerine kaynaklık etmişse de yapıldıkları devirde büyük ilerleme-
ler kaydedilememişti. 18. yüzyıl yenileşmesiyle Osmanlı Devleti’nin gerilemeden 
kurtulamamış olmasının nedenleri, bu yüzyılda yapılan yeniliklerin niteliği ile 
doğrudan ilişkidir. Lale Devri ile Osmanlı Devleti yönünü Avrupa’daki gelişme-
lere dönmüş, yeni müesseselerin kurulmasından ziyade fonksiyonlarını tümüyle 
kaybetmiş olan eski müesseselerin ıslahına çalışılmıştır. Bu amaçla Avrupa’dan 
pek çok uzman getirilmiş, ancak bunlar içinde işinin ehli olduğu gibi olmayanlar 
da yer almıştır. Yapılan ıslahatlar kişilerle sınırlı kalmış, kişilerin görevden ayrıl-
ması ile bu ıslahatlar da sona ermiştir.

 
OSMANLI YENİLEŞMESİNDE DÖNÜM NOKTASI III. SELİM VE 
NİZAM-I CEDİT
I. Abdülhamid’in saltanatının son iki yılına 17 Ağustos 1787’de başlayan Osmanlı-
Rus savaşı damgasını vurmuştur. Rusya ile ittifak antlaşması olan Avusturya da 
9 Şubat 1788’de Osmanlıya savaş ilan etmişti. 1789’da, 25 bin sivil halkın Özi’de 
Ruslar tarafından katledilmesi ve savaşta alınan başarısızlık haberleri üzerine 
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inme hastalığı sonucunda I. Abdülhamid 7 Mayıs 1789’da vefat etti. Osmanlı-Rus 
ve Osmanlı- Avusturya savaşlarının büyük bir hızla Osmanlı aleyhine sürdüğü 
1789 yılında tahta III. Selim geçti. III. Selim ilk olarak 31 Ocak 1790’da Prusya 
ile bir ittifak yaparak Avusturya’yı zor duruma soktu. Avusturya’nın Osmanlı ile 
savaşta galip gelerek güçlenmesini istemeyen Prusya, Avusturya ile bir antlaşma 
yaparak Avusturya’nın savaşı sona erdirmesini sağladı. Osmanlıların Avusturya 
ile 4 Ağustos 1791’de yaptığı Ziştovi Antlaşması ile Osmanlı-Avusturya savaşı sona 
erdi. Bu antlaşma ile Osmanlılar Belgrat dâhil savaş öncesindeki sınırlarına dön-
dü. Avusturya’nın savaştan çekilmesi müttefik Rusya’yı zor duruma sokmuşsa da 
Rus ordusunun en son Maçin’de elde ettiği başarı üzerine Osmanlı Devleti barış 
istemek zorunda kaldı. 10 Ocak 1792’de imzalanan Yaş Antlaşması ile Osmanlılar 
Kırım’ı ele geçirme ümidini tamamıyla yitirdi. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti 
Kafkasya’daki nüfuz bölgelerinde de gerilemiştir. 

III. Selim, Ziştovi Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra yenileşme 
hareketine hız verdi. Avusturya’ya elçi olarak gönderilen Ebubekir Ratıp Efendi, 
1791’de Viyana’dan döndükten sonra Avrupa’daki askerî ve sosyal hayatı anlatan 
500 sayfalık Sefaretname’sini Sultan’a sundu. III. Selim, 1791 sonbaharında çeşitli 
kesimlerden seçilmiş 22 kişiden “devletin zaafları ve alınması gereken önlemleri” 
içeren layihalar (raporlar) istedi. Hazırlanan Bu layihalardaki görüşlerin ortak nok-
tası “askerî alanda yenileşme yapılmasının zarureti” idi. Layihalarda askerlik alanı-
nın yanı sıra mali, idari, toplumsal ve iktisadi meselelerden de bahsedilmekteydi. 
Çözüme yönelik olarak ise Kanuni Sultan Süleyman Devri’ne dönme zorunluluğu, 
eski kurumların tümüyle tasfiye edilmesi ve Yeniçeri Ocağı’nın yenilenmesi gibi 
görüşler öne sürülmüştür. III. Selim bu görüşler çerçevesinde “Nizam-ı Cedit (Yeni 
Düzen)” adı verilen ıslahat hareketine başladı. Ne var ki bu dönemki yeniliklerde 
zorunlu olarak askerî alana ağır-
lık verilmesi, Nizam-ı Cedit ha-
reketinin ordunun düzenlenme-
sine yönelik bir hareket olarak 
anlaşılmasına yol açtı. Oysa Ni-
zami Cedit hareketi siyasi, iktisa-
di, sosyal ve askerî alanı kapsayan 
bir hareketti. Nitekim merkezî 
otoritenin güçlendirilmesi ve 
devletin sarsılan iktidarının sağ-
lamlaştırılması amacıyla çıka-
rılan birtakım kanunnamelerle 
idari, adli ve sosyal alanda yeni 
bir düzen kurulmaya çalışıldı. 
Bunlardan başka Nizam-ı Cedit 
hareketiyle “Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılması, ulemanın nüfuzu-
nun kırılması, şeyhülislamların 
siyaseti yönlendiren fetvalarına 
son verilmesi, Avrupa’nın ilim, 
sanat, askerlik, ziraat, ticaret ve 
medeniyet hayatında yaptıkları 
yeniliklerin Osmanlı Devleti’nde 
de uygulanması” amaçlandı.

Resim 1.1

Hippolite 
Berteau’un 
yağlıboya 
tablosunda II. Selim

III. Selim Osmanlı 
Devleti’nin 
kurtuluşunu 
hemen her sahada 
çağın gereklerine 
ayak uydurarak 
modernleşmede 
gören aydın ve 
sanatkâr bir 
padişahtır.

Kaynak: TSM Tablo 
Galerisi
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Askerî Alanda Yenilikler 
III. Selim dönemi, Nizam-ı Cedit hareketinde Avrupa tarzında bir ordunun kurul-
ması ve eski askerî kurumların modernleştirilmesi amaçlandı. Eski askerî kurum-
ların modernleştirilmesi maksadıyla önce idari ve askerî işler birbirinden ayrıldı. 
Askerlikle ilgisi olmayanlar Yeniçeri Ocağı’ndan çıkarıldı. Ocakların kışlaları ge-
nişletilerek askere sürekli talim yapma zorunluluğu getirildi. Askerlerin ücretleri 
artırılarak, dirliklerin saray gözdeleri yerine askere verilmesi kararı alındı. Yeni-
çeri Ocağı’nın kayıtlı mevcudu yarıya düşürülerek 30 bine indirildi. Yeniçerilere 
Avrupa tüfekleri ve askerî malzemeleri ile her birime bu tüfekleri kullanabilen 
sekiz asker verildi. Yenileşme hareketinin başarılı olduğu topçu, humbaracı, la-
ğımcı, top-arabacı ocaklarındaki askerlerin evlenmesi yasaklanarak bu askerlere 
kışlada kalma zorunluluğu getirildi. Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için alınan tedbirler-
den biri de üç ayda bir tahsil edilen ve tahvil gibi kullanılan Yeniçeri esamilerinin/
ulufe (maaş) alım satımını önleyerek Yeniçeri olmayanların bu esamilere sahip 
olmasını engellemekti. Çünkü esamilerin siviller eline geçmesi, Ocağın çeşitli şa-
hıs ve grupların çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesini ve bazı suiistimallere 
uğratılmasını beraberinde getirmişti. Ancak çoğunluğu zaten savaşa gitmeyen, 
esnaflık yapan, rahata alışmış Yeniçeriler kısa bir zaman sonra “talimin gavur işi” 
olduğunu söyleyerek yeni usul çerçevesinde talim yapmayı reddettiler.

Eski kurumların ıslahı çalışmalarının yanısıra Avrupa tarzındaki yeni ordu ise 
Nizam-ı Cedit adıyla 24 Şubat 1793’te kuruldu. Bu ordunun başına Sadaret eski 
Kethüdası Mustafa Reşit Efendi getirildi. Fransa ve İsveç’ten getirtilen subayla-
rın yönetimindeki Nizam-ı Cedit ordusunun kuruluşunda 1602 er ve 27 subay 
mevcudu bulunmaktaydı. Nizam-ı Cedit ordusuna bağlı olarak 23 Kasım 1799’da 
farklı kıyafetleri olan yeni bir birim daha eklendi. Ordunun 1802’de mevcudu 9263 
er ve 27 subaya yükselmişti. 1806’da ise mevcut iyice artırılarak 22.685 er ve 1590 
subaya çıkarıldı. Bu askerlerin yarısı Anadolu’da yarısı da İstanbul’da istihdam 

edilmişti. Nizam-ı Cedit 
ordusunun masraflarının 
karşılanması için İrad-ı 
Cedit Defterdarlığı kurul-
muştu. Defterdarlığa boş 
kalan dirlikler, içki, tütün, 
kahve gibi mallara konan 
vergiler tahsis edildi. 

Yeni orduyu ve eski 
askerî kurumları nitelik-
li askerlerle güçlendir-
mek maksadıyla 1795’te 
Mühendishane-i Berr-i 
Hümayun (Kara Mü-
hendishanesi) kuruldu. 
Mühendishane’de Fransız 
hocalardan faydalanıldı. 
Burada Fransızca zorunlu 
dil olarak okutuldu. Ayrı-
ca Mühendishane’nin Kü-
tüphanesi de kısa zaman-
da Fransızca kitaplarla 
zenginleştirildi.

Fotoğraf 1.3

Nizam-ı Cedid Ordusu 
talimde.

İLK ADIMLAR: Osmanlı 
Devleti’nde askerî yenilik 
alanındaki ilk atılımlar III. 
Selim’in kurduğu Nizam-ı 
Cedid ordusuyla başladı. 
III. Selim’in amacı değişen 
koşullara uygun olarak ileri 
askerî teknikle donanmış, 
Avrupai tarzda eğitim yapan 
bir ordu oluşturmaktı. Bunun 
için Fransa’dan uzman 
istendi. Ayrıca bu ordunun 
harcamaları için İrad-ı Cedid 
adında bir vergi getirildi. 
Ancak bu yeni ordunun 
kurulması birçok tepkiye yol 
açtı. Nizam-ı Cedid ordusu 
ve  III. Selim.

Kaynak: Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, İletişim 
Yayınları, İstanbul 1985.
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Bu dönemde donanmanın güçlendirilmesi ve yenilenmesine de büyük önem 
verildi. Bu amaçla ilk olarak 1773’te inşa edilmiş olan Mühendishane-i Bahr-i 
Hümayun’un (Deniz Mühendishanesi) ıslahına başlandı. 1792- 1803 yılları ara-
sında Kaptan-ı Derya sıfatıyla donanmanın başında bulunan Damat Küçük Hü-
seyin Paşa, terfi ve tayin işlerini düzene sokarak yolsuzlukları engellemeye çalış-
tı. Donanmaya asker sağlanması amacıyla Batı Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlara 
zorunlu hizmet getirildi. Tersane genişletilirken Bahriye için bir sağlık teşkilatı 
kuruldu. Bulaşıcı hastalıklar için karantina uygulamasına da ilk kez bu dönemde 
geçildi. 

İdari Alanda Yenilikler
III. Selim devrine kadar Avrupa Devletleriyle ilişkiler bu devletlerin İstanbul’da-
ki elçileri aracılığıyla sürdürülmekteydi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa merkezle-
rinde daimi ikamet elçileri bulunmuyordu. Devlet adamları arasında yabancı dil 
bilen çok azdı. Devletin yabancı devlet merkezlerinde temsil edilmesi, Avrupalı 
ülkelerle ilişki kurmak ve güvenilir bilgiler almak için daimi elçiliklerin açılması 
gerekiyordu. Bu amaçla önemli merkezlerden başlamak üzere 1792’de Londra’da 
1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açıldı. Bu elçilikler pek çok Os-
manlı aydının yetişmesine, yabancı dil öğrenimlerine, Avrupa ülkelerindeki fikir 
akımlarını tanımalarına hizmet etti. Böylece Batı’dan haberdar ve Batı’ya yönelik 
küçük bir azınlık oluşmaya başladı.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa merkezlerinde daimi ikamet elçileri bulunmuyordu. 
Devlet adamları arasında yabancı dil bilen çok azdı. Devletin yabancı devlet mer-
kezlerinde temsil edilmesi, Avrupalı ülkelerle ilişki kurmak ve güvenilir bilgiler al-
mak için daimi elçiliklerin açılması gerekiyordu. Bu amaçla önemli merkezlerden 
başlamak üzere 1792’de Londra’da 1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler 
açıldı. Bu elçilikler pek çok Osmanlı aydının yetişmesine, yabancı dil öğrenimleri-
ne, Avrupa ülkelerindeki fikir akımlarını tanımalarına hizmet etti.

Anadolu’nun pek çok yerinde çıkan isyanlar ile devletin etkili biçimde ilgi-
lenememesi sonucunda buralarda bulunan valiler (beyler/ayanlar) ve isyancılar 
(mütegallibe) güçlenmişlerdi. Bundan dolayı III. Selim döneminde merkezî oto-
rite etkisini ve gücünü büyük oranda kaybetmişti. Ayan ve mütegallibenin güç-
lenmesinde, dar boğaza giren Hazine’yi iyileştirmek için bazı tımarların iltizama 
verilmesi etkili olmuştu. Saray bu yolla Hazine’ye para girişi sağlarken ayanların 
nüfuzlarının artmasını ve tüm Anadolu’ya yayılmalarını engelleyememişti. Öte 
yandan art arda alınan yenilgiler de Saray’ın itibar kaybetmesine yol açmıştı. III. 
Selim, eyalet idari teşkilatını yeniden düzenlemek yoluyla yerel otorite yerine 
merkezî otoriteyi güçlendirdi. Eyaletlere tecrübeli ve güvenilir idareciler atadı. 
Böylece kadıların görevlerini yapmaları sağlandı ve rüşvet almaları büyük oranda 
engellendi. Tımar ve zeamet de yeniden düzenlenerek Hazine’ye gelir sağlandı.

 
Ticari ve İktisadi Alanda Yenilikler
III. Selim’e sunulan layihalarda ülkenin ticaret dengesindeki bozulmaya da dikkat 
çekiliyordu. İthalatın ihracatın önüne geçmemesi, memleketin madenlerinin işlen-
mesi, ihtiyaç olmayan lüks tüketim eşyalarının ithalatının yasaklanması, sikkelerin 
değerinin düşürülmemesi ve halkın israftan kaçınması layihalarda öne çıkarılan 
belli başlı ticari ve iktisadi önlemlerdi. III. Selim, iktisadi hayatın ıslahı için ön-
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celikle gedik (tekel, imtiyaz) usulünü kaldırdı. Tüccar ve esnaf gediklerinin kaldı-
rılmasıyla serbest hâle getirilen ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi. Böylece Os-
manlı sanayi ve ticareti Avrupa’da olduğu gibi serbest rekabet ortamına açılıyordu. 

Osmanlı-Fransız Savaşı
Napolyon’un önderliğinde Fransız ordusu 1798 yılında Mısır’a saldırarak Os-
manlının önemli bir vilayeti olan Mısır’ı ele geçirmişti. Osmanlı ordusunun al-
mış olduğu yenilgiler Fransa’ya yalnız başına karşı koyamayacağını gösterdiğin-
den Osmanlı devleti ittifak arayışına girdi. Bu maksatla Fransa’ya karşı 3 Ocak 
1799’da Ruslarla, 5 Ocak 1799’da İngiltere ile ittifak antlaşmaları imzalandı. Böy-
lece yıllarca karşı karşıya gelmiş olan Osmanlı ile Rus ordusu tarihte ilk kez yan 
yana savaş verecekti. İngiltere ve Rusya, Fransa ile yapılan 30 Ağustos 1801 tarihli 
antlaşma ile Napolyon kuvvetlerini Mısır’dan çıkardı. Osmanlılar Mısır’da Fran-
sızlardan kurtulmuştu ancak bu kez de yapılan ittifakın karşılığı olarak İngiltere 
ve Rusya’nın ağır istekleriyle yüz yüze kalmıştı. İngiltere, Fransızları bölgeden çı-
karmak bahanesiyle girdiği Mısır’a yerleşmek niyetindeydi. Rusya ise bir yandan 
Ege adaları ve Mora’daki Hristiyan ahaliyi Osmanlı aleyhine kışkırtarak buraları 
ele geçirme hesapları yapıyordu; diğer yandan da Boğazlardan kalıcı olarak geçiş 
hakkı almanın peşindeydi. Bu tehlikeli durumda Osmanlı devlet adamları çareyi 
yeniden Avrupa’da pek çok başarı kazanan Fransa ile ittifakta bularak 25 Temmuz 
1802’de Fransa ile Paris Antlaşması’nı imzalamıştır. 

Osmanlı-Rus-İngiliz Savaşı
Fransa ile yeniden yakın ilişkiler kuran Osmanlılar, İngilizlerin Mısır üzerinde-
ki hesaplarını boşa çıkarmak maksadıyla bölgedeki otorite boşluğunu doldur-
mak için Temmuz 1805’te Mehmet Ali Paşa’yı Mısır’a vali olarak atadı. Bu arada 
ittifakın sona ermesi nedeniyle Boğazlar’ın Rus savaş gemilerine kapanması iki 
devlet arasında gerginlik çıkmasına yol açmıştı. Osmanlının Boğazlar’ı Rusya’ya 
kapatması, Rusya ile ittifak hâlinde olan İngiltere’nin de Osmanlı’ya karşı tutum 
almasına neden oldu. İngiltere ayrıca Osmanlı-Fransız yakınlaşmasından son de-
rece rahatsız olarak Osmanlı Devleti üzerindeki Fransız nüfuzuna son verilmesini 
istiyordu. III. Selim bu iki devletin isteklerini başta kabul ettiyse de Napolyon’un 
Prusya’da zafer kazanması üzerine kararından döndü. Bu gelişme üzerine Rusya 
İngiltere’nin desteğiyle Ekim 1806’da Memleketeyn’i (Hotin ve Bender kaleleri) iş-
gal etti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti her iki devlete karşı savaş açtı. İngiliz do-
nanması 18 Şubat 1807’de Boğaz’dan geçerek İstanbul kıyılarına kadar geldi. An-
cak 1 Mart’ta geri dönmek zorunda kaldı. İngilizler İskenderiye’de de Mehmet Ali 
Paşa tarafından yenilgiye uğratılarak 1807 Eylül’ünde bölgeden çekilmeye başladı.

Kabakçı Mustafa İsyanı ve III. Selim Devri’nin Sonu
III. Selim’in Nizam-ı Cedit hareketi eski düzenden şahsi çıkarları olan kişi ve 
gruplar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Dünyanın en kuvvetli askerî sayılan Os-
manlıların Avrupalılardan askerî usul öğrenmesi ve Avrupa elbiselerini giymesi 
eleştirilerin odağına yerleştirilmişti. 

Mevcut düzenden faydalananlar arasında subaylar, İstanbul’un orta ve yüksek 
tabakası ile merkezî hükûmete kafa tutmaya başlamış olan yerel iktidarlar (ayan, 
voyvoda, mütegallibe vb.), yüksek memurlar ve bazı din adamları bulunuyordu. 
Hisse senedi durumuna gelmiş olan Yeniçeri ulufelerini satın alan bazı devlet rica-
li, din adamı, Fenerli Rumlar ve Yahudiler ile bazı İstanbullular için Yeniçeri Ocağı 
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aynı zamanda bir gelir kapısı durumuna gelmişti. Asker ocaklarının yeni bir dü-
zene tabi tutulması ile bu gruplar gelirlerinden mahrum kalmışlardı. Öte yandan 
Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarının büyük oranda Avrupa’dan temin edilme-
si de askerî malzeme satan esnafın gelirini azaltmıştı. Merkezî otoritenin zayıfla-
masıyla güçlerine güç katan yerel iktidarlar/ayanlar da yeni düzenin gelmesiyle 
Anadolu’daki iktidar bölgelerini büyük oranda kaybedeceklerdi. Yeni düzenden 
çıkarları olumsuz yönde etkilenen bu şahıs ve grupların desteğiyle Nizam-ı Cedit 
hareketine karşı olanlar, Karadeniz Boğazı kalelerinde topçu olan Kastamonulu 
Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan ederek İstanbul’a doğru yürümeye başladılar. 
Kabakçı Mustafa İstanbul’a vardığında İstanbul halkından da büyük destek gördü. 
İsyancılar 28 Mayıs’ta III. Selim’den Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılmasını ve 11 
kişinin idamını istedi. Ertesi gün III. Selim tahtan indirildi ve yerine IV. Mustafa 
geçirildi. 1808’de de Nizam-ı Cedit ordusu lağvedildi. 

Devletin yenileşmesi için her alanda düzenlemeler yapan III. Selim isyancıları bas-
tırmak için sayıları 20.000’i geçen modern nizam-ı cedit birliklerini neden kullan-
mamış olabilir? Tartışınız

II. MAHMUT DÖNEMİ GELİŞMELERİ VE YENİLİKLERİ
(1808-1839) 
IV. Mustafa’nın (1807-1808) kısa sal-
tanat döneminde III. Selim’in başlat-
mış olduğu yenilikler durdurularak 
çok sayıda Nizam-ı Cedit yanlısı da 
öldürüldü. IV. Mustafa Yeniçeri Oca-
ğı ile 31 Mayıs 1807’de bir anlaşma 
yaptı. Bu anlaşmaya göre Kabakçı 
İsyanı’ndan Yeniçeri Ocağı sorumlu 
tutulmayacak ve buna karşılık Ocak 
da devlet işlerine karışmayacaktı. Bu 
sırada öldürülmekten kurtulmayı 
başarmış olan yenilikçiler Rusçuk 
Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın 
etrafında toplanmıştı. Yenilikçiler, 
Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa 
Paşa önderliğinde 10 bin mevcutla 
İstanbul üzerine yürüdü. Alemdar 
Mustafa Paşa’nın Saray’a saldırdığı 
sırada IV. Mustafa hal’ edilmesini 
önlemek amacıyla III. Selim’i öl-
dürtmüştü. Yenilikçilerin Saray’a 
karşı elde ettiği başarı neticesinde II. 
Mahmut tahta çıkarıldı ve Alemdar 
Mustafa Paşa da sadrazam oldu.

Sened-i İttifak (7 Ekim 1808)
II. Mahmut tahta geçer geçmez ilk olarak merkezî otoritenin sağlanmasına yöne-
lik icraatlara ağırlık verdi. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın yönlendirmesiyle 
merkezî iktidarı zayıflatan yerel iktidarlar/ayanlar kontrol altına alınmak istendi. 

2

Resim 1.2

Alemdar Mustafa 
Paşa

Kaynak: Yaşamları 
ve Yapıtlarıyla 
Osmanlılar 
Ansiklopedisi II, 
Yapı Kredi Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 
1999.
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Bu maksatla 29 Eylül 1808’de ayanlar ile Yeniçeri Ocağı’nın düzenlenmesi, ayan-
ların hak ve imtiyazları ile devlete karşı sorumluluk ve vazifeleri ve buna karşılık 
devletin ayanlara karşı tutumu konuşuldu. Varılan mutabakat neticesinde 7 Ekim 
1808’de ayanlar ile Saray arasında Sened-i İttifak belgesi imzalandı. Bu senetle 
ayanlar Padişah’a sadakatlerini ilan ederken Padişah da ayanları koruma sözü ver-
mekteydi. Ayrıca ayanlar vergileri Saray’ın isteği doğrultusunda toplayacakları ve 
kendi bölgelerinin dışına el uzatmayacakları hakkında da teminat vermekteydi. 
Ayanların merkeze bağlılıklarının karşılığı olarak Sadrazam, keyfi davranışlarda 
bulunmayacağını, ayanların etki ve yönetim alanlarına karışmayacağını ilan edi-
yordu. Bu ittifakla ayanların mallarının babadan oğla geçmesi usulünün Saray ta-
rafından kabul edildiği de imza altına alınıyordu. Merkezî otoriteyi güçlendirmek 
maksadıyla yerel iktidarlarla imzalanmış olan bu senet halkın genelinin çıkar-
larını ilgilendiren maddeler de içermekteydi. Sened-i İttifak’ta vergilerin haksız 
ve ezici olmaması, reayaya zulmün yasaklanması, bir suç işlenmesi durumunda 
soruşturma yapılmadan ceza verilmemesi gibi kişi haklarını korumaya yönelik 
hükümler bulunmaktaydı. Ne var ki Sened-i İttifak uzun ömürlü olamamış, uygu-
lanma fırsatı dahi bulamadan imzalanmasından beş hafta sonra Alemdar Mustafa 
Paşa’nın öldürülmesiyle tamamen unutulmuştur.

Osmanlı devlet adamlarının devletin eski gücüne ulaşması için ayanlarla 
merkezî otorite arasındaki iktidar ilişkilerini düzenlenmeye çalıştığı bu belge, 
aynı zamanda, Osmanlı Devleti’ndeki anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge-
lerden biri olarak kabul edilmektedir. Tartışmasız olan bir başka gerçek de şudur 
ki her ne kadar uygulanma imkânı bulamamış ve kâğıt üzerinde kalmış olsa da 
Osmanlı tarihinde merkezî otorite ilk kez bu belgeyle sınırlandırılmıştır.

Osmanlı devlet adamlarının devletin eski gücüne ulaşması için ayanlarla merkezî 
otorite arasındaki iktidar ilişkilerini düzenlenmeye çalıştığı bu belge, aynı zaman-
da, Osmanlı Devleti’ndeki anayasallaşma sürecini başlatan ilk belgelerden biri ola-
rak kabul edilmektedir. Tartışmasız olan bir başka gerçek de şudur ki her ne kadar 
uygulanma imkânı bulamamış ve kâğıt üzerinde kalmış olsa da Osmanlı tarihinde 
merkezî otorite ilk kez bu belgeyle sınırlandırılmıştır.

İngiltere ve Rusya ile İlişkiler: Bu dönemde Avrupa’da yaşanan olaylar neti-
cesinde İngiltere, Napolyon orduları karşısında yalnız kalmış ve yeni ittifak ara-
yışları içine girmişti. İngiltere 1807’den beri savaş hâlinde bulunduğu Osmanlı ile 
barışa yöneldi ve iki devlet arasında 5 Ocak 1809’da Kal’a-yı Sultaniye Antlaşması 
imzalandı. Bu antlaşma ile İngilizler daha önce itiraz ettikleri Boğazların Ruslara 
kapatılması hükmünü de kabul ediyordu. 1806’dan beri süren Osmanlı-Rus savaşı 
ise Osmanlı ordularının yenilgisiyle sonuçlanmıştı. İki devlet arasında 28 Mayıs 
1812’de imzalanan Bükreş Antlaşması ile Prut Nehri-Tuna ağzı Osmanlı-Rus sınırı 
olarak kabul edilirken Osmanlı Devleti Sırplara imtiyaz verilmesini de kabul etti. 

Sırp ve Rum İsyanları: Balkanlar’da ilk milliyetçi isyan Sırbistan’da çıkmış-
tı. Osmanlı-Rus savaşı sürerken Ruslar Sırp isyanlarını teşvik etmiştir. Osman-
lı Devleti Ekim 1813’te Sırp isyanlarını kontrol altına almayı başardı. Ancak 
Rusya’nın desteğiyle 1815 Temmuz’unda yeniden başlayan isyanlar neticesinde 
Osmanlı Devleti 1816’da Sırplara özerk bir prenslik statüsü vermek zorunda kaldı. 
Sırplara verilen statü, Ruslarla 7 Ekim 1826’da imzalanan Akkerman ve 14 Eylül 
1829’da imzalanan Edirne Antlaşmalarında tasdik edildi. Eylül 1830’da ise özerk 
Sırbistan’ın kurulmuş olduğu ilan edildi.
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Ruslar yalnızca Sırpları değil Rumların da Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlarını 
kışkırtıp destekledi. Şubat 1821’de Rus Çarı’nın Rum asıllı yeğeni İpsilanti tara-
fından ilk isyan hareketi Eflak’ta başlatıldı. İkinci isyan hareketi bir ay sonra Mart 
1821’de Mora’da patlak verdi. Mora İsyanı kısa zamanda yayılarak Nisan ayında 
orta ve güney Yunanistan’a kadar genişledi. Osmanlı Devleti’nin Mora İsyanı’nı 
bastırmakta gösterdiği başarısızlık üzerine Avrupa devletleri harekete geçerek 
Osmanlı aleyhine propaganda faaliyeti yürütmeye başladı. Osmanlılar isyanı bas-
tırabilmek için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemek zorunda kaldı. 
Mehmet Ali Paşa kuvvetleri Mora’da büyük başarı elde ettiler. Ancak isyan bastırıl-
mak üzere iken Rusların savaş tehdidinde bulunmaları üzerine Osmanlılar 7 Ekim 
1826’da Akkerman Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Bu sırada İngiltere ve 
Rusya Yunanlılara bağımsızlıklarını kazandırmak üzere 1827 Nisan’ında bir proto-
kol imzalamış, Fransa ise Temmuz ayında bu protokole iştirak etmişti. Bu üç dev-
letin Osmanlı aleyhine imzalamış oldukları protokolü Osmanlı Devleti iç işlerine 
müdahale olarak değerlendirip protesto etti. Bunun üzerine müttefik donanmaları 
20 Kasım 1827’de Navarin Limanı’nda bulunan Osmanlı donanmasına baskın ya-
parak donanmayı yaktı. Avrupalı devletlerin baskısı neticesinde 14 Eylül 1829’da 
imzalanan Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti Yunanlıların bağımsızlığını ka-
bul etmek zorunda kaldı. Söz konusu askerî başarısızlıklarda Haziran 1826’da kal-
dırılan Yeniçeri Ocağı dolayısıyla ortaya çıkan askerî zaafın etkisi açıktır.

Mısır’daki Yenilik Hareketleri ve Mehmet Ali Paşa İsyanı
Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Padişah’a bağlı olarak yürüttüğü Mısır idaresinde za-
manla neredeyse bağımsız bir iktidar odağı hâline geldi. 1811’de Kölemen beyle-
rini ortadan kaldırarak tüm Mısır’a hakim oldu. 1818’de Vahhabi İsyanı’nı bastı-
rarak Basra Körfezi’ni ele geçirdi. 1820’de Mısır’ın yanı sıra Arabistan ve Sudan’a 
da hakim bir güç durumundaydı. 

Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman içinde askerî alanda göstermiş olduğu bu 
başarı Mısır’da başlatmış olduğu yenilik hareketiyle doğrudan ilişkiliydi. Nizam-ı 
Cedit’ten etkilenerek Nizamiye adını verdiği, Avrupa tarzında bir ordu kurmuştu. 
Nizamiye’de Napolyon ordusundan ayrılma, işsiz kalmış subaylardan yararlandı. 
Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla iktisadi alanda birtakım yeni-
likler yaptı. İltizam ve vakıf arazilerinden ağır vergiler yoluyla Hazine’ye para ak-
tarmaya başladı. 10 yıl içinde bu yöntemle tüm Mısır topraklarını devlet arazisi 
hâline getirdi. Pamuk ekimini özendirerek Mısır tarımını canlandırmayı başardı. 
Pamuk, hem önemli bir ihraç ürünü hâline geldi; hem de ülkede kurulan fabrika-
larda işlenmeye başlanarak Mısır’da yerli sanayinin oluşturulmasına çalışıldı. Bu 
yenilikler neticesinde Mısır’ın geliri 1805’te 13 bin kese iken 1809’da 35 bin kese-
ye ve kısa bir zaman sonra da 400 bin keseye yükseldi. Mısır, İstanbul’a yılda 12 
bin kese vergi gönderecek kadar güçlü bir ekonomiye ulaştı. Mehmet Ali Paşa bu 
yeniliklerden başka 1829’da Vekayi-i Mısriyye adıyla Mısır’ın ilk resmî gazetesini 
çıkardı ve Avrupa’ya pek çok öğrenci göndererek bir de tıp okulu açtı. 

Mehmet Ali Paşa, Mısır’da yürüttüğü yenilik hareketi sayesinde ekonomiyi dü-
zeltmiş, gelirleri büyük ölçüde artırmış, modern ve güçlü bir ordu kurarak donan-
masını da geliştirmişti. Mısır’ın yükselişte olduğu bu tarihlerde bağlı bulunduğu 
merkez, Osmanlı Devleti, yenilik çabalarına rağmen büyük devletlerle ve iç isyan-
larla boğuşarak zayıflıyor, kudretini kaybediyordu. Osmanlılar Mora İsyanı’nı bas-
tırmak üzere Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiş ve Mehmet Ali Paşa’nın kuvvet-
leri burada büyük bir başarı kazanmıştı. Mora başarısına karşılık Suriye’yi isteyen 
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Mehmet Ali Paşa’ya sadece Girit verildi. Bu olaylar İstanbul ve Mısır arasında ger-
gin bir dönemin başlamasına sebep olmuştu. Osmanlı ordusunun Rus seferini 12 
bin kişilik bir kuvvetle takviye edeceği sözünü veren Mehmet Ali Paşa yalnızca 25 
bin kese altın vermekle yetinince gerginlik tırmanmaya başladı. 20 Ekim 1831’de 
Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki 35 bin mevcutlu Mısır 
ordusu Suriye’ye doğru yola çıktı.

Hünkâr İskelesi Antlaşması: İstanbul ile anlaşmaya yanaşmayan Mehmet Ali 
Paşa ve İbrahim Paşa için Saray, idam fermanı çıkardı. Ancak Suriye’yi ele geçiren 
Mısır ordusu Anadolu’ya doğru ilerlemeye devam etti. Kütahya’ya kadar ulaşan 
İbrahim Paşa, 2 Şubat 1833’te kışı Bursa’da geçirmek için II. Mahmut’tan izin iste-
di. Ardından Adana’yı isteyen İbrahim Paşa, bu teklifin kabul edilmemesi hâlinde 
ordusunun İstanbul’a yürüyeceği tehdidinde bulundu. Osmanlı devlet adamla-
rı, tehlikenin bu kadar yaklaşmış olması nedeniyle yardım arayışı içine girdiler. 
Fransa Mehmet Ali Paşa’yı destekliyordu; İngiltere ise o sıralarda Avrupa siyase-
tine ve kendi iç meselelerine yoğunlaşmıştı. Rusya Osmanlının yardım isteyebi-
leceği tek kuvvet durumunda idi. 5 Nisan 1833’te bir Rus filosu Mehmet Ali Paşa 
kuvvetlerine karşı koymak üzere Beykoz’a asker çıkardı. Bunun üzerine Rusya’nın 
Osmanlı ile yaptığı ittifak neticesinde elde edecekleriyle daha da güçlenmesini 
istemeyen İngiltere ve Fransa dikkatini Mehmet Ali Paşa’ya çevirdi. Mücadeleye 
büyük devletlerin de dahil olması neticesinde 8 Nisan 1833’te İbrahim Paşa ile 
Kütahya’da anlaşmaya varıldı. Buna göre İbrahim Paşa’ya Cidde, Şam, Halep vali-
likleri ile Adana muhassıllığı, Mehmet Ali Paşa’ya ise Mısır’dan başka Girit Valiliği 
veriliyordu. 

İbrahim Paşa ile anlaşma sağlanmış olmasına rağmen II. Mahmut Mısır’ın 
yakın gelecekte yeni bir tehlike arz etmesi ihtimaline karşı Rusya ile 8 Tem-
muz 1833’te sekiz yıllık bir ittifak ve yardım anlaşması olan Hünkâr İskelesi 
Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Ruslar yeni bir saldırı durumunda Os-
manlıya yardıma geleceklerdi. Bunun karşılığı olarak ise Boğazlar Rusya’ya açılı-
yordu. İngiltere ve Fransa’nın Boğazlar’ın statüsündeki bu değişikliği kabul etme-
yeceklerini ilan etmesi yeni bir kriz yaratmıştı. Kriz, Rusya’nın antlaşmayla elde 
ettiği hakları Avusturya ile paylaşmayı kabul etmesiyle sona erdirildi.

Böylece Osmanlı Devleti yalnız Rusya’nın değil diğer Avrupa ülkelerinin de 
müdahalesine açık bir hâle geliyordu. II. Mahmut Mısır meselesini nihai olarak 
sona erdirebilmek maksadıyla İngiltere’nin de desteğini almayı zorunlu görmüş 
ve bu maksatla 16 Eylül 1838’de Osmanlı- İngiliz Ticaret Antlaşması’nı (Balta Li-
manı Antlaşması) imzalamıştı. Bu antlaşma ile İngilizlere kapitülasyonları dahi 
aşan iktisadi imtiyazlar sunuluyordu. Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Dev-
leti kendi tüccarlarına bile vermediği imtiyazı İngiliz tüccarlarına veriyor, onları 
iç gümrüklerden muaf tutuyordu. Belirli ürünlerde kurulan devlet tekeli (yed-i 
vahit) de bu antlaşmayla tamamen kaldırılıyordu. Gerçi Osmanlı devlet adamları 
yed-i vahit usulünü kaldırmayı Mısır ekonomisini geriletmek maksadıyla kabul 
etmişti; ancak bir süre sonra bu önlem bizzat Osmanlı ekonomisini zarara uğrata-
caktı. Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı ülkesi açık bir pazar hâline getirilirken 
devletin Avrupalı devletlere iktisadi bağımlılık süreci de başlamış oldu.

İngiltere’ye ve takip eden yıllarda diğer batılı ülkelere verilen bu ekonomik ayrıca-
lıkların Kırım Savaşı sonrasında alınan dış borçlar ile devletin yarı sömürge hâline 
gelmesinde ve yıkılmasındaki etkilerini tartışınız
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II. Mahmut Devri Yenilikleri 
III. Selim’in yolundan giden II. Mahmut da yeniliklerine askerî alandan başlamış 
ve 14 Ekim 1808’de Sekban-ı Cedit Ocağı’nı kurmuştu. Ocak kısa zamanda 10 bin 
kişilik bir kuvvete ulaşırken II. Mahmut donanma ve diğer ocakların ıslahı için de 
pek çok tedbir aldı. Yeniçerilerin talimlerden kaçmaması için İstanbul esnafına 
dahi talim zorunluluğu getirildi. Ancak Yeniçeriler yeniden ayaklanarak Alemdar 
Mustafa Paşa’yı öldürdüler ve II. Mahmut bu olay üzerine Sekban-ı Cedit Ocağı’nı 
dağıtmak zorunda kaldı. Askerî yetersizlik ve başarısızlıklarına ek olarak her fır-
satta Saray’a karşı ayaklanma tertibi içinde bulunan Yeniçerilerin uzun zamandır 
süren ıslah çabalarına direnişle karşılık vermeleri, Ocak’ın kaldırılmasını artık 
zorunlu hâle getirmişti. 15 Haziran 1826’da Yeniçeriler son kez isyan ettiler; iki 
gün sonra 17 Haziran 1826’da köklü ancak uzun zamandır devlete zarar veren 
bu askerî kurum nihayet ortadan kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olayı 
Vaka-i Hayriye olarak adlandırıldı. Ocak’ın kaldırılmasından sonra Avrupa öl-
çüsünde düzenlenmiş, modern bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
kuruldu.

İdari ve mali alanda: II. Mahmut devrinde iktisadi alanda da pek çok yenilik 
yapıldı. Vergi sisteminde yeni düzenlemelere gidilerek vilayet vergilerinin merke-
ze aktarılması sağlandı. 1834’te Evkaf Vekâleti kurularak vakıf gelirleri merkeze 
aktarıldı ve tüm devlet gelirlerinin yüzde 70’i modern ordunun ihtiyaçları için 
tahsis edildi. Bu dönemde idari alanda yapılan yeniliklerle modern bir devlet teş-
kilatı ve bürokrasisinin kurulması yolunda önemli adımlar atıldı. Avrupa tarzında 
düzenlenen yeni devlet teşkilatında eski müesseseler kaldırılarak yeni müesseseler 
oluşturuldu. 30 Mart 1838’de alınan kararla sadrazamlık kurumu Başvekâlet adını 
aldı. Adli işleri yürütmek üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, idari işleri yürütmek 
üzere Dar-ı Şûra-yı Bâb-ı Âli ve askerî işleri yürütmek üzere Dâr-ı Şûra-yı Askerî 
kuruldu. 1838’de ziraat, ticaret, sanayi ve bayındırlık işlerini yürütmek üzere de 
yeni meclisler açıldı.

Fotoğraf 1.4

Asakir-Mansure 
birlikleri talimde.

Kaynak: 
Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e 
Türkiye 
Ansiklopedisi, 
İletişim Yayınları, 
İstanbul 1985. 
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Eğitim ve sosyal alanda: II. Mahmut askerî ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim 
alanında da pek çok yenilik yaptı. 1826’da ilk kez dört öğrenci eğitim görmek için 
Avrupa’ya gönderildi. Kısa bir zaman sonra Avrupa’ya gönderilen öğrenci sayısı 
300’e çıkarıldı. 1827 yılında açılan tıp okuluyla ordu için hekim ve cerrah yetişti-
rilmesi sağlandı. Avrupalı eserlerin Türkçeye tercümesi faaliyetleri bu dönemde 
de devam etti. 1831’de Muzika-i Hümâyûn ve 1834’te Mekteb-i Ulûm-ı Harbiye 
adıyla Fransız modelinde iki yeni okul açıldı. Bundan başka ilk ve orta seviyede 
devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adli ve Mekteb-i Ulum-ı 
Edebi açıldı. İstanbul ile sınırlı olmak kaydıyla bu dönem ilköğretim zorunlu hâle 
getirildi. 

II. Mahmut’un yenilikleri sosyal alanda da kendini göstermişti. 1815’te Saray 
Topkapı’dan Dolmabahçe’ye taşınarak eski saray usullerinde pek çok değişiklik 
yapıldı. Artık Avrupalı gibi pantolon giymeye başlayan Osmanlı Sultanı, Avru-
palı tarzda protokolleri de yerine getirerek yurt içinde inceleme gezilerine çık-
maya başladı. 1828’te askere, 3 Mart 1829’da çıkarılan kıyafet nizamnamesiyle 
ulema dışındaki tüm sivillere fes giyme zorunluluğu getirildi. Bu nedenle 1830’da 
Tunus’tan getirtilen ustalara Eyüp’te Feshane kurduruldu. İlk Türkçe Osmanlı ga-
zetesi olan Takvim-i Vekayi 1 Kasım 1831’de haftalık olarak yayın hayatına başla-
dı. İlk nüfus sayımı, ilk karantina ve posta teşkilatının kurulması gibi yenilikler de 
II. Mahmut döneminde gerçekleştirildi. 

İlk Türkçe Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vekayi 1 Kasım 1831’de haftalık olarak 
yayın hayatına başladı. İlk nüfus sayımı, ilk karantina ve posta teşkilatının kurul-
ması gibi yenilikler de II. Mahmut döneminde gerçekleştirildi. 

1828’de askere 1829’da sivillere getirilen Fes giyme zorunluluğu toplum tepkisi ba-
kımından İnkılap tarihimizdeki hangi olayı çağrıştırıyor, tartışınız

Osmanlı yenileşme hareketi tarihinde, en büyük başarılar II. Mahmut döne-
minde elde edilmiştir. Ancak buna rağmen II. Mahmut devrinde Osmanlı Dev-
leti büyük oranda toprak kaybetmiştir. Bu dönemde -zorunlu da olsa- Osmanlı 
Devleti’ni siyasi ve iktisadi alanda büyük zaafa uğratan antlaşmalar imzalanmıştır. 
Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya ve Avrupa devletlerinin Osmanlı memleke-
tine siyasi müdahalesine izin verilirken Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere’ye 
iktisadi bağımlılık süreci başlayarak Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe indiril-
miştir. İç isyanlar ve dış tehditler ortasında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Dev-
leti ayrıca uğraştıran ve orduyu zaafa uğratan bir tedbir olarak görülmüştür. Islah 
edilemeyen, yenilenemeyen, idari ve mali problemlere sebep olan bir asker sınıfı, 
askerî tedbirler ile ortadan kaldırılmak zorunda kalınmıştır.
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Özet
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemi genel anlamda 
Kanuni dönemi ile bitirilse de yüzyılın sonuna kadar 
fetihler devam edebilmiştir. 1571’de Kıbrıs’ın fethi ta-
mamlanmış, 1574’te Tunus alınmıştır. Doğuda İran ile 
sınırlar 1639’da Kasrı Şirin anlaşmasıyla netleştirilmiş-
tir. 1656’da Limni ve Bozcaada alınmış, 1669’da Girit 
fethedilerek deniz sahasında da başarıların devam et-
tiği görülmüştür. 1663’te Uyvar fethedilerek batıda bu-
günkü Slovakya sınırına ulaşılabilmiştir. Ancak bu ba-
şarıların Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet 
Paşa gibi kuvvetli devlet adamlarının yönetiminde ger-
çekleştirildiğine dikkat edilmelidir. Bu başarılara kar-
şın ordunun vurucu güç olma özelliğini önemli ölçüde 
kaybettiği görülmektedir. Bu seferlerin uzun sürmesi-
ne paralel olarak devlet hazinesinin de kaynaklarını da 
son derece zayıflatmış olduğunun altı çizilmelidir.
XVI. yüzyılın sonlarındaki Haçova Savaşı’nda yeniçerile-
rin savaş sahasını terk etmelerinin şoku ile olaya bakarak 
mevcut nizama çeki düzen vermek ihtiyacını dillendir-
meye başlayan Osmanlı aydınları durumu yozlaşma ve 
bozulma olarak teşhis etmişlerdir. devlet idaresinde köklü 
uygulamaların terk edilmesinin yanı sıra askerî teknolo-
jide geri kalmışlığa dikkat çekilmiştir. Ordu mensupları-
nın doğrudan yararlandığı toprak sisteminin bozulması, 
bürokratların günlük çıkarlarını gözetmeleri, rüşvetin 
artması, işlerde kaliteyi gözetmekten vazgeçilmesinin 
yanı sıra temel eğitim kurumları olan medreselerdeki 
bozulma gibi temel aksaklıklara dikkat çekmişlerdir. 
Gerçekten de asrın başında batı dünyasında görülmeye 
başlayan coğrafi keşifler ve bunların ilgili ülkelere mali 
getirisi, bilim ve sanat alanındaki köklü anlayış deği-
şikliklerine mukabil Osmanlı Devleti’nin bilhassa Fatih 
döneminden sonra içine girdiği “elde edilen başarıları, 
çıkılan zirveyi muhafaza etmek” düşüncesinden kaynak-
lanan durağanlık bir asırlık süre sonunda ülkenin ekono-
mik, idari ve askerî buhran içine düşmesine yol açmıştır.
Bu dönemde girişilen ıslahat çabalarına mukabil devlet 
yönetiminin topyekûn bir değişime inanarak sonuna 
kadar gitme noktasına gelmediklerinin altı çizilmelidir. 
Lale çiçeği ve soğanı etrafında şekillenen zevk ü sefa 
tartışmalarına mukabil bu dönemde Avrupa devletle-
rinin üstünlüğünün nedenlerini araştırmak ihtiyacı-
nı hissetmişlerdir. Kültür, sanat, sanayi, tarım ve ordu 
konusunda incelemeler yaparak Osmanlı bünyesinde 
uygulanabilecek açılımların peşine düşülmüştür. Doku-
ma sanayinde Avrupa’ya bağımlılığı azaltmak için yeni 
imalathaneler açıldığı gibi yerli mallarının kullanımı 
teşvik edilmiştir. Bilim ve kültür alanında tercüme he-
yetleri kurularak yabancı eserlerin tercümeleri basılmış, 
Sarayın matbaa ve tercüme olayına desteği arttırılmıştır.
Nizam-ı Cedit dönemi uygulamaları da Padişah III. 
Selim’in problemli konularda devletin önemli bürokrat-
larından aldığı inceleme raporları çerçevesinde şekillen-
miştir. İdari, mali, askerî ve sosyal problemlerin sebep 

ve sonuçlarını analiz eden bu raporların doğrultusunda 
yeni bir ordu kurulmasına girişilmiştir. Bununla aynı 
zamanda Avrupa ülkelerinde ikamet elçilikleri açıldığı 
gibi eyaletlerde devlet otoritesinin sağlanmasına yöne-
lik düzenlemeler gündeme gelmiştir. Madenlerin işlen-
meden ihracının yasaklanması, lüks tüketimden kaçı-
nılması, illerdeki valiler ve diğer bürokratların görev 
sürelerinin belirlenmesi, rüşvet ve adam kayırmanın 
önlenmesi, toprak sisteminin ıslah edilmesi gibi temel 
sorunlara çareler üretilmeye çalışıldı.
Her iki padişah döneminde devletin askerî ve idari za-
aflarının önlenmesine yönelik çabalar ortaktır. Orduda 
yenileşme hareketlerinde yeni birimler kurulmuş, haya-
tiyetini devam ettirebilmesi için hazine oluşturulmuştur. 
III. Selim dönemindeki Nizam-ı Cedit ordusuna paralel 
olarak II. Mahmud Sekban-ı Ceditleri oluşturmuştur. 
Toprak sisteminin ıslahı kadar bilim ve kültür sahasında 
da dünyadaki gelişmeleri takip etme ihtiyacı hissedile-
rek tercüme hareketlerine girişilmiştir. Avrupa’ya öğ-
renci ve bürokratlar göndererek iki yönlü bir fayda elde 
edilmeye çalışılmıştır. Mevcut beklentileri karşılayama-
yan yapıları rahatsız etmeden yeni birimler oluşturarak 
eskiyi bunlarla dönüştürmek beklentisi ise maalesef her 
iki deneyimde de eski müesseselerin isyanı sonrasında 
yarım kalmıştır. II. Mahmut döneminde merkezî ida-
re teşkilatında gerçekleştirilen reformlar etkili ve uzun 
ömürlü olacaktır. devletin farklı sahalardaki işlerini gör-
mek için meclisler açılması, Avrupa’ya daha çok sayıda 
öğrenci gönderilmesi,kılık kıyafette düzenlemeler yapıl-
ması gibi ileri hamlelerin ise ancak Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılmasından sonra yapılabildiği unutulmamalıdır.
Fransız ihtilali’nin sonuçlarından olan milliyetçilik fikri-
nin çok dil, din ve uluslu Osmanlı Devleti’ndeki etkileri 
XIX. asrın gelişmelerini anlamak açısından önemlidir. 
Küçük Kaynarca Anlaşması ile resmî hüviyet kazanan 
din kardeşliği vesilesiyle dış müdahalelere bu aşamada 
milliyet bağı da katılmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya 
başta olmak üzere Şark meselesinde çıkar sağlamak iste-
yen her devlet bu hususları tahrik etmekten geri durma-
mıştır. Rusya’nın desteklediği Sırplar 1813’te giriştikleri 
isyanlar sonucu 1830’da özerk hâle gelmişlerdir. Rusla-
rın yanı sıra İngilizlerin ve Fransızların da desteklediği 
Yunanlar ise 1820-1830 döneminde ayrı bir devlet ola-
rak ortaya çıkmayı başarmışlardır. Bu ayrılıklar Osmanlı 
Devleti’ni siyaseten ve mali açıdan zayıflatılırken Rusya 
Akdeniz’e kolayca açılmak, İngiltere ise hâkimiyetini 
devam ettirerek Hindistan sömürgesinin ulaşım emni-
yetini sağlamak hedefini takip ediyordu. 1868’de Süveyş 
Kanalı’nın açılması İngiltere için Osmanlı Devleti’nin 
hayati önemini ortadan kaldırmıştır. Bir şekilde Osman-
lı Devleti’nin Rusya veya bir başka devletin kontrolü altı-
na girmemesine çalışan İngiltere 1877-1878 Savaşı’ndan 
itibaren devletin yıkılmasına yönelik politikaları doğru-
dan geliştirmek ve uygulamak noktasına gelmiştir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki duru-
munu aşağıdakilerden hangisi karşılar?

a. Zirve
b. Buhran
c. Duraklama 
d. Başarılı 
e. Gerileme

2. Kıbrıs’ın Osmanlı Devletince fethi hangi padişah 
döneminde gerçekleşmiştir? 

a. IV. Murat
b. IV Mehmet 
c. III. Murat 
d. II. Ahmet 
e. II. Selim

3. Osmanlı Devleti en parlak zamanını hangi padişah 
döneminde yaşamıştır? 

a. Yavuz Sultan Selim
b. II. Beyazıt 
c. III. Murat 
d. Orhan Gazi 
e. Kanuni Sultan Süleyman

4. Lale Devri hangi yıllar arasındadır? 
a. 1730-1756
b. 1718-1730
c. 1766-1774
d. 1708-1721
e. 1830-1856

5. Osmanlı Devletinde ilk Müslüman matbaasını kim 
kurmuştur?

a. Agah Efendi
b. Damat İbrahim Paşa
c. İbrahim Müteferrika 
d. Şinasi
e. Abdullah Efendi

6. III. Selim Döneminde kurulan ordunun adı hangi-
sidir?

a. Tımarlı Sipahi
b. Kapıkulu Ocakları
c. Nizam-ı Cedid
d. Yeniçeri Ocağı
e. Sekban-ı Cedid

7. Osmanlı Devleti’nin daimi elçilikleri hangi padişah 
zamanında kuruldu?

a. III. Selim
b. II. Mahmut
c. II. Ahmet 
d. Abdülmecid
e. I. Abdülhamid

8. Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi 
isyanı hangi ulus yapmıştır?

a. Yunanlılar 
b. Bulgarlar 
c. Rumlar
d. Sırplar
e. Macarlar

9. İngiltere’ye büyük ayrıcalıklar tanıyan Osmanlı-İn-
giliz ticaret antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a. 1939
b. 1827
c. 1731 
d. 1536 
e. 1838 

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde 
açılan okullardan değildir? 

a. Mekteb-i Ulum-ı Edebi
b. Mekteb-i Maarif-i Adliye
c. Mühendishane-i Bahri Hümayun
d. Mekteb-i Ulum-ı Harbiye
e. Tıbbiye 
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Okuma Parçası
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN GERİLEMESİ 
Kanuni Sultan Süleyman, bütün dünyayı kapsayan gü-
cünü, Bender kalesinde 1538 tarihli bir yazıtta şöyle 
dile getirmiştir: 
Ben, Tanrı’nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Tanrı’nın 
inayetiyle ümmet-i Muhammed’in başındayım. Adına 
Mekke ve Medine’de hutbe okunan Süleyman’ım ben. ben 
Bağdat’ta şah, Bizans diyarlarında kayser, Mısır’da sulta-
nım. donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hind’e yollayan 
sultanım. Macar taht ve tacını alan ve onları bir kuluna 
bağışlayan sultan benim. Voyvoda Petru başkaldırdı, an-
cak atımın ayakları onu toz eyledi; Boğdan’ı da fethettim. 
Ancak Süleyman’ın son yıllarında uluslararası koşullar 
Osmanlılar için elverişsiz hâle geldi ve Süleyman’ın dünya 
hakimiyeti girişimi belirleyici ilk başarısızlıklarla tanıştı. 
1559’da Cateau-Cambresis Barışı, Avrupa’ya İspanyol 
üstünlüğünü getirmiş, Fransa iç savaşa girmiş oldu-
ğundan bu krallık Avrupa politikasında Osmanlıların 
başlıca müttefiki olmaktan çıkmıştı. 1565’de Malta ba-
şarısızlığı ve 1566’da Süleyman’ın son Macaristan sefe-
ri, Osmanlıların Orta Avrupa ve Akdeniz’de ilerlemele-
rinde bir duraklamanın başlangıcını simgeler. 
1570-1571’de Kıbrıs’ın fethi Osmanlıların son büyük 
askerî başarısıdır. Bu çok iyi tahkim edilmiş adanın 
alınması; Akdeniz’deki en güçlü Hristiyan donanma-
sının iletişim hatlarının kesilmesini, adaya büyük bir 
ordunun götürülüp orada bakımının sağlanmasını 
gerektiriyordu. Kara ordusu ve donanmanın işbirliği 
ile kazanılan bu zafer, Osmanlı silahlarının en büyük 
başarısıydı; fakat sefer sırasında bir Hristiyan ittifakı-
nın oluşması da Osmanlıların büyük korkularının ger-
çekleşmesiydi. Don Juan komutasındaki güçlü mütte-
fik donanması, Osmanlı donanmasını 7 Ekim 1571’de 
Akdeniz’de o zamana dek yapılmış en büyük deniz 
savaşında yenilgiye uğrattı. Savaşa 438 tekne katılmış, 
Osmanlılar iki yüz otuz gemiden iki yüzünü kaybetmiş, 
iki yanın toplam kayıpları da elli dokuz bine varmıştı. 
Bütün Avrupa bu büyük zaferi Türk tehlikesinin sonu 
olarak kutladı. Üç yıllık bir ittifakla bağlı olan İspan-
ya, Venedik ve Papalık İstanbul’a doğrudan doğruya 
bir saldırı bile düşünür oldular. Fakat 1572’de Kıbrıs’a 
doğru yola çıktıklarında bir mevsimde inşa edilmiş bir 
Osmanlı donanması ile karşılaştılar. Kış boyunca bü-
tün Osmanlı tersaneleri, İnebahtı’da yitirilen gemileri 
yeniden yerlerine koymak için dur durak bilmeden ça-
lışmıştı. Bunu gören Venedik, 7 Mart 1573’te Osman-
lılarla barış yaparak Kıbrıs üzerindeki bütün hakların-
dan vazgeçti ve büyük bir savaş tazminatı ödedi. 
1578-1606 arasında Osmanlılar Doğu’da İranlılarla, 
Batı’da Orta Avrupa’da Habsburglarla bir dizi tüketici sa-

vaş yaptılar. 1578 ve 1590 arasında İran savaşlarında Os-
manlılar, Kafkaslardan Nihavend’e dek İran’ın bütün batı 
eyaletlerini ilhak ettiler. 1588’de Osmanlıların Orta As-
yalı müttefiki Özbek Hanı Abdullah Horasan’ı istila etti. 
Bu savaş sırasında Batı İran’da ordugahını Derbend’de 
kuran Osmanlı komutanı Osman Paşa, kuzey stepleri 
yoluyla Kırım’dan askerî yardım almış, Hazar Denizi’nde 
de bir deniz gücü oluşturma girişiminde bulunmuştur. 
Fakat İran’a Kırım’dan gönderilen takviyelere Rusların 
Kuzey Kafkaslar’da saldırısı ve Rus-İran diplomatik iliş-
kilerinin yinelenmesi Osmanlıları endişelendirmiştir. 
Osmanlılar, Habsburgların elinde kalan küçük bir Ma-
car toprağını hep sultana ait olarak görmüşlerdi; 1590 
İran barışından sonra bu sorunu çözmeye karar verdi-
ler. Sınır olayları iki imparatorluğu 1593’de savaşa sü-
rükledi. Şaşırtıcı olaylarla dolu ve uzun süren bu savaş, 
dünya koşullarının ne denli Osmanlılara karşı gelişmiş 
olduğunu gösterdi. Papa, Avusturyalılar için doğuda 
güçlü müttefikler buldu. Boğdan, Eflak ve haraçgüzar 
Erdel Voyvodası Osmanlılara karşı isyan ederek Avus-
turya yanında savaştılar. Öte yandan kara ve denizden 
geniş bir cephe boyunca Dinyeper Kazakları da saldı-
rıyordu. Osmanlılar büyük çaba gösterdiler. ve sultan 
III.Mehmed’in kişisel komutasındaki orduları, 23-25 
Ekim 1596’da Haçova’da büyük bir zafer kazandı. Fakat 
bunun hiç bir kalıcı sonucu olmadı. İmparatorun güç-
leri saldırıyı sürdürerek gelip Budin’i kuşattı. 
İran şahı büyük Abbas, 1599’da Avrupa’ya elçiler gönde-
rerek Osmanlılara karşı ekonomik ve askerî görüşmeler 
başlattı. İmparator, elçi heyetini Viyana’da çok sıcak kar-
şıladı. Onlara, doğuda Rus ve Gürcülerle Osmanlı karşıtı 
bir ittifak kurmak istediğini ve Avrupa’nın Hristiyan kral-
larını kutsal bir haçlı ordusunda birleştirmeye çalıştığını 
bildirdi. Şah Osmanlılara öykünerek ordusuna ateşli si-
lahlarla donatılı yeni kul birlikleri kattı. 1603’te hücuma 
geçti. Osmanlılar, imparatorluğu iç karışıklıkların sarstığı 
bir zamanda, doğu ve batı cephelerinde aynı anda savaş-
mak zorunda idiler. Şah Abbas, Osmanlı birliklerini Azer-
baycan ve Kafkaslardan Anadolu içlerine sürdü. Osmanlı 
hükûmeti bu durumda Habsburglarla barış yapabildiği 
için kendini talihli sayıyor ve 1606 Zsitvatorok Antlaşma-
sıyla Habsburgların elinde olan Macar toprakları üzerin-
deki bütün haklarından vazgeçiyordu. Habsburglar yıllık 
otuz bin dukalık haracı artık ödemeyecekti. Savaş Os-
manlılara kendi askerî zayıflıklarını göstermiş ve 1595’den 
sonra bir kaç kez barış istemek zorunda bırakmıştır.
 
Kaynak: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Kla-
sik Çağ (1300-1600) (Çeviren Ruşen Sezer), YKY ya-
yınları, İstanbul 2003, s. 46-48.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. b   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Devletinin Du-

raklama Devrine Genel Bir Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

2. e   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Devletinin Du-
raklama Devrine Genel Bir Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. e   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Devletinin Du-
raklama Devrine Genel Bir Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Devletinde Buh-
ran, Yenileşme ve Ekonomik Bağımlılık Süreci” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Devletinde Buh-
ran, Yenileşme ve Ekonomik Bağımlılık Süreci” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. c   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Yenileşmesinde 
Dönüm Noktası III. Selim ve Nizam-ı Cedid” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. a   Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Yenileşmesinde 
Dönüm Noktası III. Selim ve Nizam-ı Cedid” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d   Yanıtınız yanlış ise “II. Mahmud Dönemi Ge-
lişmeleri ve Yenilikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. e   Yanıtınız yanlış ise “II. Mahmud Dönemi Ge-
lişmeleri ve Yenilikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

10. c  Yanıtınız yanlış ise “II. Mahmud Dönemi Ge-
lişmeleri ve Yenilikleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Osmanlı Devleti’nde XVIII. asırdan itibaren hemen 
her döneminde idari, mali, askerî ve kültürel alanlarda 
yenilikler yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak 
bunların kalıcı olmamış, devleti ve toplumu dönüştü-
rememiştir. Çünkü devlet hayatiyetini devam ettirebil-
mek için yüzünü Avrupa’ya dönmüş ancak gerek idari 
yapı gerekse toplumsal yapı bunu bir bütün hâlinde 
kabullenmemiştir. Dolayısıyla girişilen yenilikler kişi-
lere bağlı olmuş, girişimleri yapan kişilerin görevden 
ayrılması ile ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte dev-
letin eski ve işlevini yitirmiş müesseseleri ve kadroları 
muhafaza edilerek onların yanında yeni usul ve esasla-
ra göre yeni müesseseler kurulmak istenmiştir. Ancak 
geleneksel toplum yapısına sahip toplum farklılaşma ve 
yenileşmeyi kendini ve değerlerini inkâr olarak algıla-
mış ve sert tepki göstermiştir.
 
Sıra Sizde 2
Devletin yenileşmesi için her alanda düzenlemeler 
yapan III. Selim isyancıları bastırmak için sayıları 
20.000’i geçen modern Nizam-ı Cedit birliklerini kul-
lanmamıştır. İsyancılar ve onları destekleyenler dinî 
motifleri kullanarak toplumsal muhalefeti yanlarına 
almayı başarmışlardır. Dolayısıyla yapılan yenilikle-
ri Frenkleşmek, dinden çıkmak olarak propaganda 
ederek kötülemek toplumsal seviyede yankı bulabil-
mektedir. Bunun kadar önemli bir sebep ise Osmanlı 
padişahlarının ordunun bir kısmını diğerine karşı sa-
vaşa zorlamak şeklindeki uygulamalara sıcak bakma-
masıdır. Kardeşi kardeşe kırdırmak, kardeş kavgası 
çıkarmak olarak görülen bu durumdan olabildiğince 
kaçınılmıştır. Epey zaman sonra 31 Mart Olayı’nda da 
II. Abdülhamid kendi kontrolündeki birlikleri aynı ge-
rekçelerle Hareket Ordusu’na karşı sevk etmeyecektir.
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Seçilmiş Bibliyografya
Sıra Sizde 3
1838 Balta Limanı Ticaret anlaşması ile İngiltere’ye ve-
rilen ekonomik ayrıcalıklar devletin kendi vatandaşları 
olan tüccarlara tanımadığı bir imtiyazdı. Ülke içinde 
uygulanan vergi rejimi dolayısıyla yerli sanayi isteni-
len seviyeye bir türlü gelemez iken İngiltere ile başlayıp 
siyasi desteğe ihtiyaç ortaya çıktığında diğer yabancı 
devletlere de verilen bu hak devletin ekonomik ve sınai 
yapısının güdük kalmasına yol açmıştır. Unutulma-
ması gereken nokta bu ayrıcalıkların devletin merkezî 
siyaseten ve askerî açıdan tehdit altında iken verilmiş 
olmasıdır. Devlet isyan eden bir valisini cezalandıra-
mayacak kadar çaresiz bir hâldedir. Hanedan kendini 
kurtarmak adına devletin en büyük rakiplerinin yardı-
mına muhtaç olmuştur. Bir nevi “denize düşen yılana 
sarılır” pozisyonu söz konusudur. Ülke içindeki sanayi 
kıpırdanmalarını bitiren bu anlaşmadan 15 yıl sonra 
devlet dış devletlerden borçlanmaya başlayacaktır. Bu 
süreç yirmi yıl içinde devleti borç faizlerini ödeyeme-
yecek duruma düşürmüş ve 1881’de Duyun-ı Umumi-
ye idaresinin kurulması ile de ekonomik bağımsızlığını 
kaybettirmiştir. Yerli sanayinin gelişmemesi, sanayici 
sınıfın oluşmaması, Gümrük vergilerindeki dengesiz-
lik dolayısıyla bütçe açıklarının had safhaya çıktığı XX. 
yüzyıl başlarında kaçınılmaz hâlde girişilen savaşlar 
yıkılışı getirmiştir.
 
Sıra Sizde 4 
1828’de askere 1829’da sivillere getirilen Fes giyme zo-
runluluğu toplum tepkisi bakımından İnkılap tarihi-
mizdeki şapka olayını hatırlatmaktadır. II. Mahmud bu 
ve benzeri kılık kıyafet düzenlemeleri dolayısıyla “ga-
vur padişah” olarak suçlanmıştır. Devletin her alanda 
ihtiyaç hissettiği yenileşmenin sosyal boyutunu oluştu-
ran bu düzenlemeler bir bütünün olmazsa olmaz par-
çası olarak görülmüştür. Ancak toplumsal yapı bunu 
dinî kimliğe karşı yapılmış bir ihanet, bir saldırı olarak 
eleştirmiştir.
Artık yeni bir sistem, yeni bir anlayış ve yeniden ya-
pılanma idraki içinde eskiye dönüşün olamayacağını 
göstermek amacıyla girişilen ve simge vasfı belirgin bir 
uygulamadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında aynı şekilde 
ülke içine yeni bir dönem ve anlayışı ifade eden, ülke 
dışına ise artık kendileriyle kavga etmek yerine benim-
semek kararını gösteren bir simge olarak nitelenen 
şapka giyimi de toplumun bazı kesimlerince dinden 
çıkmak olarak eleştirilmiştir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Türk mo dern leş me si nin en önem li aşa ma la rın dan bi ri olan Tan zi mat Fer ma nı 
Dö ne mi’ nin ge tir me ye ça lış tı ğı ida ri, si ya si ve sos yal ya pı nın esas la rı nı sapta
yabilecek,
Tan zi mat Mec lis le ri ile hal kın her aşa ma da yö ne ti me gir me ye baş la ma sı sü re ci
nin di na mik le ri ni de ğer len di re bi le cek,
İlk de fa Kı rım Sa va şı sı ra sın da baş la yan dış borç lan ma nın dev le ti na sıl eko no
mik ba ğım lı lı ğa ve yı kı ma gö tür dü ğü nü ayırt edebilecek,
Ana ya sa lı yö ne tim ça ba la rı nın ev re le ri nin ya nı sı ra dev let adam la rı ve ay dın
la rın bek len ti le ri ni ayırt edip, son ra ki dö nem ler ile kar şı laş tır ma ya pa bi le cek 
bil gi ve be ce ri le re sa hip ola cak sı nız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Va	tan	daş
•	 Mec	lis
•	 Meş	ru	ti	yet

•	 Eko	no	mik	Ba	ğım	lı	lık
•	 Hal	kın	Yö	ne	ti	me	Ka	tı	lı	mı
•	 Ana	ya	sa

İçindekiler









Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
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Türkiye’de Reform Arayışları
(1839-1908)

•	 TÜRKİYE’DE	REFORM	ARAYIŞLARI	
(1908-1839)

•	 TANZİMAT	FERMANI	VE	GETİRDİKLERİ
•	 ISLAHAT	FERMANI
•	 EKONOMİK	KRİZ	VE	SONUÇLARI
•	 ANAYASALI	YÖNETİM	DENEMESİ:	 	
I.	MEŞRUTİYET

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I



TÜR Kİ YE’DE RE FORM ARA YIŞ LA RI (1839-1908)
II. Mah mut ta ra fın dan ya pıl mak is te nen söz ko nu su dü zen le me le rin ye ter siz kal
ma sı, ge rek as ke rî, ge rek se de si ya si ve ma li ko nu lar da sı kın tı la rın de vam et me
si, da ha ile ri birta kım adım la rın atıl ma sı zo run lu lu ğu nu ge tir miş ti. Dö ne min dış 
şart la rı göz önün de bu lun du rul du ğun da Os man lı Dev le ti, var lı ğı nı de vam et
tir mek için des tek le ri ne ih ti yaç duy du ğu dev let le re bu hu sus ta ki ka rar lı lı ğı nı ve 
ka bi li ye ti ni gös ter mek mec bu ri ye ti ni de rin den his set miş tir. Ger çek ten de 1828
1829 Os man lıRus Sa va şı son ra sı Yu na nis tan’ın ku rul ma sı, Meh met Ali Pa şa is ya
nı kar şı sın da Os man lı Dev le ti’nin içi ne düş tü ğü ça re siz lik ve Hün kar İs ke le si An
laş ma sı’yla Rus ya’nın Bo ğaz la ra in me si, Os man lı Dev le ti’ni Av ru pa’nın yar dı mı na 
ih ti yaç du yar hâ le ge tir miş, bu des te ği sağ la mak için ge rek eko no mik ge rek se de 
si ya si alan da pek çok ta viz ler ve ril me si ne se bep ol muş tu. Bal ta Li ma nı Ant laş ma sı 
ile ve ri len eko no mik ta vi zi, 1840 ve 1841 yıl la rın da Lon dra’da Mı sır ve Bo ğaz lar 
so ru nu için va rı lan mu ta ba kat lar iz le miş ti. Kar lof ça Ant laş ma sı’ndan bu ya na ya
pı lan ıs la hat lar Os man lı Dev le ti’ni için de bu lun du ğu du rum dan kur tar ma ya yet
me miş ti. Bu du rum Os man lı ida re ci le ri ni acil ve kök lü bir ıs la ha tın ge rek li li ği ne 
inan dır mış tı. Tan zi mat Fer ma nı bu ge liş me le rin bir so nu cu ola rak ilan edil miş tir.

TAN Zİ MAT FER MA NI VE GE TİR DİK LE Rİ
II. Mah mut dö ne min de ha zır la nıp Sul tan Ab dül me
cit dö ne min de ilan edi len Tan zi mat Fer ma nı ya da 
Gül ha ne Par kı’nda okun ma sın dan do la yı Gül ha ne 
Hattı Hü ma yu nu, 3 Ka sım 1839 ta ri hi ile Os man
lı da ye ni bir dev rin baş lan gı cı nı tem sil et mek te dir. 
Os man lı Dev le ti ar tık bü tün te ba ası na “va tan daş” 
sta tü sü ta nı mak ta, her ke si can, mal ve na mus nok ta
sın da dev le tin ko ru ma sı al tı na al mak ta dır. Dev let’in 
ku ru lu şun dan be ri “şer’i şe ri fe” uyul du ğu, bu ne den
le Dev let’in kud ret li, hal kın re fah için de ol du ğu ifa de 
edi le rek baş la yan Fer man’da, Dev let’in ge ri kal ma sı
nın se be bi ola rak 150 yıl dan be ri ka nun la ra uyul ma
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ma sı ne de niy le Dev let ve hal kın kuv vet ve re fa hı nı kay bet me si, güç süz ve fa kir 
düş me si gös te ril mek te dir. Dev le tin ve ül ke nin iyi ida re edil me si, es ki gü cü ne ka
vuş ma sı için ye ni ka nun la rın ya pıl ma sı ge rek li ve önem li dir. Bu cüm le den an la şı
la ca ğı üze re ih ti yaç du yu lan ka nun la rın esa sı nı can, mal ve na mu sun ko run ma sı 
ile ver gi le rin ta yi ni ve as ke re alın ma ve sü re si oluş tur mak ta dır. Fer man da bü tün 
bu ted bir ler alın dı ğı tak dir de ve rim li coğ raf ya sı ve ye te nek li hal kı sa ye sin de Os
man lı Dev le ti’nin “510 se ne zar fın da” es ki kud re ti ne ka vu şa bi le ce ği bek len ti si di
le ge ti ril miş tir. Fer man la ya pıl mak is te nen, es ki yi “bü tün bü tün” or ta dan kal dır
mak ve de ğiş tir mek ol du ğun dan bu du ru mun ül ke hal kı na ila nı nın ya nı sı ra dost 
dev let le rin bu usu lün son su za ka dar de va mı na şa hit tu tul ma la rı is te ği yö ne ti min 
sa mi mi ye ti ne bir işa ret ola rak de ğer ka zan mak ta dır. 

Os man lı yö ne ti ci le ri nin uzun sü ren sı kın tı la rı kı sa sü re de aş mak ve bu nun için ya
pı la cak ye ni lik le rin sa mi mi ye ti için ya ban cı dev let tem sil ci le ri ni şa hit tut mak is te ği 
na sıl bir se be be da yan mak ta dır? Tar tı şı nız.

Fer man da pa di şah, Tan zi mat’ın ama cı nın es ki dö nem ler de ki an la yış tan fark
lı ola rak, yal nız din ve dev le ti ko ru mak de ğil, ül ke yi ve mil le ti de kal kın dır mak 
ol du ğu nu vur gu la mış tır. Böy le ce hal ka dev let için de mer ke zî bir yer ve ril mek te, 
mo dern bir dev le tin te mel il ke si, ya ni hal kın dev let için de ğil, dev le tin halk için 
var ol du ğu dü şün ce si ge ti ril mek tey di. Fer ma nın ge tir di ği ya sal yö ne tim ve ku
rul la ra da nış ma il ke le ri ile ri de hu kuk dev le ti ara yış la rı na ve par la men to lu re ji me 
yö ne li şin ha ber ci le ri ol ma la rı ba kı mın dan dik kat çe ki ci dir. Tan zi mat Fer ma nı’nın 
ye ni ida re tar zı ba kı mın dan en dik ka te de ğer özel li ği, ye ni ka nun la ra ih ti yaç du
yul du ğu nun ifa de edil me si ile mec lis ler eliy le ka rar al ma ve ida re et me ter ci hi ni 
belirtmesidir.
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Tan zi mat Fer ma nı’nın ye ni ida re tar zı ba kı mın dan en dik ka te de ğer özel li ği, ye ni 
ka nun la ra ih ti yaç du yul du ğu nun ifa de edil me si ile mec lis ler eliy le ka rar al ma ve 
ida re et me ter ci hi ne sa hip ol ma sı dır.

Böy le ce Os man lı Dev le ti ka nu nun ha ki
mi ye ti al tın da bir si ya si ya pı ol ma yı he defle
di ği ni gös ter miş tir. Bir di ğer de yiş le Pa di şah 
ve hü kû met ken di is tek le ri ile ken di gü cü
nü sı nır la mak ta dır. Sı nır la ma yı sağ la ya cak 
ka nun la rın ge çer li li ği Pa di şa h’a bağ lı ise de 
ha zır lan ma sın da hal kın tem sil ci le ri nin yer 
al ma sı önem li bir aşa ma ola rak halk he sa bı
na ya zı la cak ma hi yet te dir. Va tan daş la rın ya
nı sı ra dev let adam la rı için de bir ta kım gü
ven ce ler kon muş tur ki nor mal va tan daş ta da 
dev le te da hil ol ma is te ği uyan dır mış tır. Pa
di şa h’ın ona yı ile tek ta raflı ola rak ilan edi len 
Fer ma n’ın mah ke me ler de tes cil edi lip ru hu
na ay kı rı uy gu la ma la rın ya sak lan ma sı ona 
bir çe şit Ana ya sa ha va sı ver mek te dir. Gay ri
müs lim te baa nın Tan zi mat’ın ge tir me ye ça
lış tı ğı hak la ra sa hip çık ma bi lin ci nin Müs lü man lar dan da ha faz la ol du ğu Fer ma
n’ın hü küm le ri uy gu la ma ya kon du ğun da açık ça or ta ya çık mış tır. Bil has sa taş ra da 
top rak sa hip le ri nin pek çok is tek le ri ni Fer ma n’a da ya na rak red de den köy lü le rin 
ey lem le ri nin kı sa za man zar fın da mil lî bir ni te lik ka zan dı ğı ifa de olun mak ta dır. 

Bu na mu ka bil gö rev yer le rin de kon trol süz lü ğe ve key fi li ğe alış mış ida re ci ler ara
sın da ise Tan zi mat Fer ma nı olum suz kar şı lan dı. Mad di açı dan ge ti ri len sı nır la ma 
ve dü zen le me le rin ra hat sız et ti ği çev re ler ise he men mu ha le fe te baş la dı lar. Ge rek li 
kad ro ve iyi ni ye tin ol ma yı şı ilk tö kez le me de ye ni den es ki ye dön mek is te yen le re 
mü sa it or tam sağ la dı. Tan zi mat’ın en önem li he defle rin den bi ri olan ma li den ge 
ve ver gi le rin kon ma sı ve top lan ma sı hu su sun da va tan da şı ez me ye cek usul le rin ge
liş ti ril me si ger çek leş ti ri le me di. An cak ma hal lî dü zey de her bi rim için oluş tu ru lan 
Mec lis ler hal kın yö ne ti mi an la yıp ta nı ma sı ve be nim se me si yo lu nu aç tı.

Tan zi mat Dö ne mi Mec lis le ri
Tan zi mat’la bir lik te dev le tin mer ke zî ör gü tü nün çe şit li alan la rın da ay rı ay rı ku
rul lar oluş tu rul muş tur. Bu ku rul lar “mec lis” adı nı ta şı mak la bir lik te bun lar se çil
miş ku rul lar de ğil, bi rer uz man lık ko mis yon la rı dır. 

Os man lı Dev le ti’nin ye ni ka nun ta sa rı la rı nı ha zır la mak, önem li dev let me mur
la rı nı yar gı la mak gi bi te mel gö rev le ri ye ri ne ge tir mek ama cıy la 1838 yı lın da Mec
lisi Vâ lâyı Ah kâmı Ad li ye ku rul muş tur. Bu mec li sin ya sa ma ve yar gı gi bi te mel 
gö rev le ri üst len me si za man la Mec lisi Vâ lâ’nın yü kü nün iyi ce art ma sı na ve gö rev
le ri nin al tın dan kal ka ma ma sı na ne den ol muş tur. So nuç ta mec li sin ya sa ma ve yar
gı gö rev le ri nin bir bi rin den ay rıl ma sı na ka rar ve ri le rek, Mec lis 1854 yı lın da iki ye 
ay rıl dı. Yar gı iş le ri ne bak mak üze re Mec lisi Ah kâmı Ad li ye ku ru lur ken, ya sa ma 
iş le ri için de Mec lisi Alii Tan zi mat ya da kı sa ca Mec lisi Tan zi mat ku rul du. Mec
lisi Tan zi mat, “hal kı il gi len di ren ko nu lar da ki re form la rı sap ta mak” ve “dev let te ki 
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re fah dü ze yi ni yük selt mek” için ça lı şa cak tı. Mec lisi Tan zi mat’ın ku rul ma sı ile 
Os man lı Dev le ti’nde ilk kez, ya sa ma ile yargı gö rev le ri bir bi rin den ay rıl mış, ya sa
ma or ga nı na yargı or ga nı nı de net le me ve kon trol et me gü cü ve ril miş tir. Mec lisi 
Tan zi mat’a Âli ve Fu at Pa şa la rın ya nı sı ra Tan zi mat Dö ne mi’ nin ta nın mış, önem li 
dev let adam la rı üye ol muş tur. 

Mec lisi Tan zi mat’ın gö re vi ile Mec lisi Ah kamı Ad li ye’nin gö rev le ri ara sın da 
bü yük bir fark yok tur. Mec lisi Ah kamı Ad li ye ken di si ni sa de ce yar gı gö re vi ile 
sı nır la ma mış, ya sa ma iş le vi ne de de vam et miş tir. Pa di şah Ab dü la ziz tah ta çık tık
tan kı sa bir sü re son ra Tem muz 1861 ta ri hin de iki mec li si Mec lisi Vâ lâyı Ah
kâmı Ad li ye adı al tın da ye ni den bir leş tir miş tir. Bu ye ni dü zen le mey le Mec lisi 
Vâ lâyı Ah kâmı Ad li ye üç da ire den oluş muş tur. Mec lisi Tan zi mat’ın ya sa ma gö
re vi “Ka nun ve Ni za mat Da ire si”ne dev re dil miş, ida ri iş ler için “Umurı İda rei 
Mül ki ye Da ire si”, yar gı için de “Mu ha ke mat Da ire si” ku rul muş tur. Sul tan Ab dü
la ziz, meş ve ret usu lü nün ifa de si ol mak üze re mey da na ge ti ri len bu ye ni mec li se 
sem pa ti gös ter miş tir. Onu âde ta kü çük bir ya sa ma mec li si ni te li ğin de gör müş, 
onun la olan iliş ki le rin de pa di şah la par la men to ara sın da ki mü na se bet ler de uy gu
la nan esas la rı ha kim kıl ma ya ça lış mış tır.

Mec lis i Vâ lâyı Ah kâmı Ad li ye’nin üç da ire den olu şa rak ya sa ma, yü rüt me ve yar gı 
me se le le ri ni gö rev ola rak bö lüş me le ri kuv vet ler ay rı lı ğı pren si bi nin ha ya ta geç ti ği
ni gös te rir mi? Tar tı şı nız

Da nış tay’ın baş lan gı cı sa yı lan Şu rayı Dev let ise 1868 yı lın da ku rul muş tur. 
Mec lisi Ah kâmı Ad li ye’nin bir kaç işi bir lik te yü rüt me si nin zor lu ğu bu mec li sin 
ye ni den iki ye ay rıl ma sı na se bep ol muş, 1868 ta ri hin de Mec lisi Ah kamı Ad li ye; 
Şu rayı Dev let ve Di vanı Ah kâmı Ad li ye ol mak üze re iki ye ay rıl mış tır. Di vanı 
Ah kâmı Ad li ye yar gı gö re vi ni ya pa cak Şu rayı Dev let, ge nel yö ne tim me se le le
ri ni tar tı şa cak ve ka nun la rı ha zır la ya cak tı. Gö rev le rin den ba zı la rı şun lar dı: Her 
tür lü ka nun ve tü zük ta sa rı la rı nı in ce le mek ve ha zır la mak, ka nun ve tü zük ge re ği 
gö rev li ol du ğu iş le ri tet kik ve ka ra ra bağ la mak, her tür lü me se le hak kın da is te
nil di ğin de gö rüş bil dir mek, me mur la rı yar gı la mak, dev let le fert ler ara sın da ki da
va la ra bak mak. Sul tan Ab dü la ziz Şu rayı Dev le t’in açı lı şın da yap tı ğı ko nuş ma da 
dev le tin va tan da şa hiz met et mek le yü küm lü ol du ğu nun al tı nı çi ze rek önem li bir 
an la yış de ği şik li ği ne işa ret et miş ti.

Şu rayı Dev let ile vi la yet ler de ki se çi me da ya lı ge nel mec lis ler den ge len de le
ge ler, mec li se ge tir dik le ri so run la rın tar tı şıl ma sı na ka tı la cak lar dı. An cak mec li sin 
asıl üye le ri se çim yo luy la gel mi yor, pa di şah ta ra fın dan ata nı yor du. Ay rı ca ka nun 
yap ma ini si ya ti fi ol ma yıp, sa de ce sad ra za mın öner di ği ko nu la rı tar tı şa bi lir di. Bu 
ne den le Şu rayı Dev let, par la men to dan zi ya de “em bri yo” hâ lin de bir par la men to 
di ye ni te len di ri le bi lir.

Hal kın Yö ne ti me Ka tı lı mı: Mu has sıl lık Mec lis le ri
Tan zi mat Dö ne mi’nin en önem li kat kı la rın dan bi ri hal kın se çi mi ile oluş tu ru lan 
mec lis le rin ma hal lî se vi ye de yö ne ti me ka tıl ma iş le vi ni ger çek leş tir me si ol muş tur. 
Bu nun ilk ör ne ği ni Muhassıllık Meclisleri oluş tur mak ta dır. 1840 yı lın da san cak 
mer kez le rin de ku ru lan Mu has sıl lık Mec lis le ri nin gö re vi, san cak tan alı na cak ver gi
le rin mik ta rı nı sap ta mak ve on la rın dü zen li top lan ma sı nı sağ la mak tı. Bu mec lis le
re mu has sı lın ya nın da yer alan me mur la rın dan baş ka, san ca ğın hâ ki mi, müftü sü, 
za bi ti, ruha ni re is le ri ve san ca ğın ile ri ge len le rin den al tı ki şi ka tı la cak tı. Bu ki şi ler 
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se çim le be lir le ne cek ti. Se çim le re aday ol mak için, bu lun du ğu yö re hal kın dan ol
mak, re şit ol mak, dev let ve ül ke iş le rin den an la mak gi bi şart lar ara nı yor du. Bu 
şart la rı ta şı yan her kes mah ke me ye mü ra ca at la aday lı ğı nı bil di re bi lir di. Seç men ler 
ise fark lı yo rum la ra se bep ola bi le cek bir usul le, ka za ya bağ lı köy ler den ku ra ile 
tes pit edi len be şer ki şi ve ka za mer kez le rin de de yer le şim ye ri nin bü yük lü ğü ne 
gö re “akıl lı, söz an lar, em lak sa hip le ri” sı fat la rı nı ha iz 2050 ki şi ola cak tı. 

Gö rül dü ğü gi bi bu se çim sis te mi, tüm hal kın ka tı lı mın dan uzak tı. Mu has sıl
lık Mec li si ’ne se çi len ler ge nel lik le, yö re nin ile ri ge len le ri ya da mül ki ami rin ta
yin et ti ği kim se ler di. Se çim, mem le ke tin ön de ge len nü fuz lu kim se le ri nin mec li se 
gir me si ni sağ la mış tır. Bu nun la be ra ber Os man lı Dev le ti ta ri hin de ilk de fa hal kın 
tem sil ci le ri nin se çim le be lir len miş ol ma sı, de mok ra si yo lun da önem li bir adım
dır. Bu adım, Sul tan Ab dül me cit’in 1845’te ilan et ti ği bir fer man la da ha da ile
ri ye git miş tir. Sul tan Ab dül me cit, Mec lisi Alii Tan zi mat’a vi la yet ler den iki şer 
tem sil ci da vet et miş tir. “Ya rı me bus lar” di ye ad lan dı rı lan bu tem sil ci le rin Mec lisi 
Tan zi mat’a gir me le ri meş ru ti yet yo lun da çok önem li bir mer ha le dir. Se çim usu lü, 
1849 yı lın da ku ru lan Eya let Mec li si’n de de uy gu lan mış, seç me ve se çil me hak la rı 
ye ni esas la ra bağ lan mış tır. Bu mec lis ler de se çim, mec lis ve mü za ke re usul le ri ni 
ta nı yan Os man lı top lu mu Meş ru ti yet Mec li si ’nin olu şu mu ve ba şa rı sı nın ze mi
ni nin sağ lan ma sı nın altya pı sı nı ha zır la mış tır. Bu ra da ma hal lî ida re le rin ge liş ti
ril me si ve hal kın yö ne ti me ka de me li ola rak ka tı lı mı nın sağ lan ma sı nın Tan zi mat
çı la rın de mok rat lık la rın dan de ğil, dev let iş le ri nin da ha ve rim li hal le dil me si için 
du yu lan ih ti yaç tan kay nak lan dı ğı na ay rı ca dik kat çe kil melidir. Zi ra yö ne tim da ha 
ön ce ki dö nem ler de ma hal lî tem sil ci le rin kon tro lü ne ver di ği birta kım gö rev le ri 
mer ke zî leş tir mek ten ge ri dur ma mış tır. 

Kı rım Sa va şı ve Dış Borç lan ma
Tan zi mat Dö ne mi ’nin bir ile ri mer ha le sin de Is la hat Fer ma nı yer al mak ta dır. “Kut sal 
yer ler so ru nu” şek lin de baş la yan Rus is tek le ri nin red di üze ri ne 1853 yı lın da sa va
şa dö nüş müş tür. Bu sa vaş ta Rus is tek le ri ile çı kar la rı ça tı şan Av ru pa dev let le ri Os
man lı sa fın da yer al mış tır. 18531856 yıl la rı ara sın da ya şa nan Kı rım Sa va şı Os man lı 
Dev le ti’nde bir çok il kin baş lan gı cı nı da oluş tur mak ta dır. İlk de fa ge niş çap lı Av ru pa 
it ti fa kı nı sa vaş ta ya nı na alan Os man lı Dev le ti bu nun be de li ni bir ba kı ma ilk dış 
borç lan ma ve Is la hat Fer ma nı’nın ila nı ile öde mek zo run da kal mış tır. Kı rım Sa va şı 
es na sın da 1854 yı lın da baş la yan dış borç lan ma nın bo yut la rı za man la ar ta rak de vam 
et miş, 1875 yı lın da dev le tin bir ma na da ma li açı dan ifla sı, 1881 yı lın da da Du yunı 
Umu mi ye İda re si’nin ku rul ma sı ile fark lı bir bo yut ka zan mış tır. Dış borç la rın öden
me si nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dö ne mi’n de 1954 yı lı na ka dar de vam et ti ği dü şü nül
dü ğün de borç lan ma nın et ki le ri nin ne ka dar bü yük ol du ğu da ha iyi an la şıl mak ta dır.

Öte yan dan sa vaş son ra sı im za la nan Pa ris Ant laş ma sı, Rus ya’nın gü ne ye in
me si ni en gel le ye rek Os man lı ül ke si üze rin de ki emel le ri ne kı sa sü re li de ol sa set 
çe kil me si ba kı mın dan olum lu gö rül mek le bir lik te, Ka ra de niz’in ta raf sız lı ğı mad
de si nin ga lip olan Os man lı Dev le ti’ne de uy gu lan ma sı Av ru pa lı Dev let le rin bu 
an laş ma dan bek len ti le ri ni de gös ter mek te dir. Os man lı Dev le ti’nin bir Av ru pa 
dev le ti sa yıl ma sı ve Av ru pa hu ku kun dan ya rar lan ma sı, top rak bü tün lü ğü nün Av
ru pa lı dev let ler ce ga ran ti edil me si an laş ma nın bir baş ka olum lu ya nı ola rak ka bul 
edi le bi lir. Di ğer ta raftan bu du rum Dev le t’in top rak la rı nı ko ru ya ma ya cak ka dar 
güç süz leş ti ği nin de bir ka nı tı dır. Pa ris Ant laş ma sı’n da Is la hat Fer ma nı ila nı nın 
yer al ma sı da Ba tı lı dev let le rin Os man lı Dev le ti’nin iç iş le ri ne ka rış ma la rı na bir 
da ya nak teş kil et miş tir. 
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IS LA HAT FER MA NI
Pa ris Ant laş ma sı ön ce si ilan edi len Is la hat Fer ma nı, Tan zi mat Fer ma nı ile baş la
yan ye ni dö ne min ile ri bir mer ha le si nin baş lan gı cı nı ifa de et mek te dir. Ne re dey se 
ta ma men dış bas kı lar so nu cu ilan edil miş olan Fer man ile Tan zi mat Fer ma nı’nda 
ta nı nan hak la rın bir hay li ile ri si ne gi dil miş tir. Os man lı top lu mu bu fer man la ne
re dey se Müs lü man ve gay ri müs lim ol mak üze re iki fark lı top lum ola rak ta nım
lan mış tır. Ön ce li ğin gay ri müs lim ler de ol du ğu Is la hat Fer ma nı, Müs lü man ol ma
yan la ra as ke rî ve si vil bü tün okul la ra gir me hak kı nı ver miş, dev let me mur luk la
rın da gö rev al ma la rı nın önü nü aç mış tır. Fer man, Müs lü man ol ma yan Os man lı 
va tan daş la rı na da as ker lik zo run lu lu ğu ge tir miş an cak “be del” ver mek ko şu luy la 
as ker lik ten mu af ola bil me im kâ nı nı da ta nı mış tır. Müs lü man hal ka böy le bir hak 
ta nı ma yan Fer man, Müs lü man ol ma yan va tan daş la rın mül ki me mur luk lar da gö
rev al ma sı nı, kü çük dü şü rü cü sı fat la rın ya sak lan ma sı nı ön gör mek te dir. Ya ban cı 
dev let va tan daş la rı na Os man lı ül ke sin de gay ri men kul al ma hak kı nı da ta nı yan 
Is la hat Fer ma nı, il ti zam usu lü nün so na er me si, ma aş la rın düz gün öden me si gi bi 
Tan zi mat Fer ma nı’nda be lir ti len ba zı hü küm le ri de tek rar la mak ta dır. 

Fer ma na Tep ki ler
Is la hat Fer ma nı Ba tı ’nın zor la ma sıy la ilan edil miş, Pa ris An laş ma sı’nda yer ala rak 
her ne ka dar iç iş le ri ne ka rı şıl ma ya ca ğı be lir til me si ne rağ men, Os man lı Dev le
ti’nin iç iş le ri ne ka rış mak için bir ba ha ne teş kil et miş tir. Is la hat Fer ma nı’na tep
ki ler ge cik me miş, bu tep ki ler 1858 yı lın da Cid de’de ya şa nan olay lar la şid de te dö
nüş müş tür. Cid de’de hac mev si min de ba zı tah rik ler son ra sı ha re ke te ge çen Müs
lü man lar H ris ti yan tüc car la ra sal dır mış, ka rı şık lık ta Fran sız ve İn gi liz kon so los
la rı da ha ya tı nı kay bet miş tir. Bu olay üze ri ne İn gi liz ve Fran sız ge mi le ri Cid de’ye 
as ker çı kart mış ve suç lu gör dük le ri ni idam et miş tir. Ben zer olay lar Lüb nan ve 
Su ri ye’de de ya şan mış, bu olay lar da Fran sız mü da ha le si güç lük le ön len miş tir. So
nuç ta Lüb nan, ba şın da Hris ti yan bir yö ne ti ci nin bu lun du ğu im ti yaz lı bir san cak 
hâ li ne ge ti ril miş tir. Ru me li’de de hu zur suz luk baş gös ter miş, Sır bis tan’da, Ka ra
dağ’da, Bos na’da yer yer ça tış ma lar ya şan mış tır.

Dev le tin Müs lü man olan ve ol ma yan te baa sı ara sın da ki ça tış ma la rın se be bi sa de ce 
dış mü da ha le ye tep ki ola rak de ğer len di ri le bi lir mi? Tar tı şı nız.

Is la hat Fer ma nı’na bir tep ki de 1859 yı lı için de İs tan bul’da or ta ya çık mış tır. 
Ta ri he “Ku le li Va ka sı” di ye ge çen ola yın baş lan gı cı nı teş kil eden “Mü da fa ai Şe
ri at” ce mi ye ti, Sul tan Ab dül me cit’in tah tan in di ri le rek es ki dü ze nin ye ni den ku
rul ma sı nı amaç la mak tay dı. Gu rup üye le ri ha re ke te ge çe me den bir ih bar üze ri ne 
ya ka lan mış ve yar gı lan mak için Ku le li As ke rî Li se si’ne gö tü rül müş tür. Yar gı la ma 
so nu cun da ba zı üye le ri idam ce za sı na çarp tı rıl mış sa da Sul tan Ab dül me cit ta ra
fın dan ce za la rı ömür bo yu hap se çev ril miş tir.

Fer ma nın Uy gu lan ma sı
Bu olum suz tep ki le re rağ men Is la hat Fer ma nı ile is te nen dü zen le me ler za man için
de ha ya ta ge çi ril miş tir. 1858 Ara zi Ka nun na me si, 1871 İda rei Umu mi yei Vi la
yet, 1878 Der saa det ve Vi la yet Be le di ye Ka nun la rı bu dü zen le me ler den ba zı la rı dır. 
Ara zi Ka nun na me si ile dev le te ait top rak la rın %70’i özel leş ti ril miş, 1867’de ya pı lan 
bir dü zen le me ile ya ban cı la ra şe hir ler de gay ri men kul edin me hak kı ve ril miş tir. Söz 
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ko nu su son dü zen le me ler ise ma hal lî tem sil de Müs lü mangay ri müs lim eşit li ği ni 
fii len ger çek leş tir miş tir. Böy le lik le dev le tin her sa ha da ki hâ ki mi ye ti nin halk le hi
ne kı sıt lan ma ya baş lan dı ğı nı söy le mek müm kün ola bil mek te dir. 

Hal kın Yö ne ti me Ka tıl ma sın da Bir Baş ka Adım: Vi la yet Mec lis le ri
Ver gi top la mak ama cıy la ku ru lan Mu has sıl lık Mec lis le ri’nden son ra hal kı se çi me 
alış tır mak yo lun da atı lan bir di ğer adım ise 1864 Vi la yet Ni zam na me si’dir. Bu ni
zam na me, ül ke ida re si ni vi la yet, san cak, ka za ve köy ida ri bi rim le ri ne ayır mak ta, 
her aşa ma da ki yö ne ti ci le rin gö rev ve so rum lu luk la rı nı ay rı ay rı açık la mak ta dır. 
Ay rı ca be le di ye mec li si üye le ri nin se çim le ge le cek le ri hük mü nü ge tir mek te dir.

Vi la yet Mec li si üye le ri, ta bii üye ler ile se çim le be lir le nen dört ki şi den oluş mak
tay dı. Mül ki amir ve me mur lar ile ru ha ni re is ler ta bii üye ler di. Se çim le be lir le nen 
dört üye nin ise iki si Müs lü man iki si de gay ri müs lim di. Se çim le ge len üye le rin 
Müs lü man lar ve gay ri müs lim ler ara sın da eşit pay la şıl ma sı Os man lı dev let ge le ne
ğin de önem li bir ge li şim ve de ği şim de mek tir. Bu mec lis ler sa ye sin de gay ri müs
lim ler de Müs lü man lar ka dar yö re nin iş le rin de söz sa hi bi olu yor lar dı. Mu has sıl lık 
Mec lis le ri ve de va mın da Vi la yet İda re Mec lis le ri Os man lı Dev le ti’nin par la men
ter ha ya ta ge çi şi ne önem li kat kı da bu lun muş tur. İn san la rı se çi me ve mec li se alış
tır mış tır. Mut la kı yet le yö ne ti len bir ül ke de bu tür uy gu la ma lar, meş ru ti yö ne ti me 
ge çiş için iyi bir baş lan gıç ol muş tur. 

Vi la yet Mec li si üye le ri, ta bii üye ler ile se çim le be lir le nen dört ki şi den oluş mak tay
dı. Mül ki amir ve me mur lar ile ru ha ni re is ler ta bii üye ler di. Se çim le be lir le nen dört 
üye nin ise iki si Müs lü man iki si de gay ri müs lim di.

1868 yı lın da ku ru lan Şu rayı Dev let hal kın yö ne ti me ka tı lı mın da kat kı sağ la
yan di ğer bir mec lis tir. Pa di şa hın ve hü kû me tin ken di le ri ni kı sıt la ma la rı na mu ka
bil bu nu sa de ce ye min ve iyi ni yet le ga ran ti al tı na alan (fi ili yat ta ala ma yan) Tan
zi mat’tan son ra Şu rayı Dev let’in ku ru lu şu ve Sul tan Ab dü la ziz’in bu ra da yap tı ğı 
ko nuş ma, dev let adam la rı nın an la yış la rın da mey da na ge len de ği şim ve ge li şi mi 
gös ter me si ba kı mın dan önem li dir. 11 Ma yıs 1869 ta rih li ko nuş ma sın da Pa di şah 
Ab dü la ziz, hü kû me tin va zi fe si ni hal kın hu ku ku nun ko run ma sı ve hal ka kö tü 
dav ran ma ma ola rak gös ter miş tir. Her ne ka dar uy gu la ma da ka lı cı de ği şim ler ge
ti re me miş se de hal kın hu ku ku nun te mi ni ve is tis na sız her sı nıf halk tan olu şan bir 
mec lis ola rak va sıflan dır dı ğı Şu ra ile bir öl çü de “bir Mec lisi Me bu san ve meş ru ti
yet ida re si için kü çük bir tec rü be” ger çek leş tir di ği ni söy le ye bi li riz. An cak Şu ra’nın 
ida re aley hi ne ve re ce ği ka ra rın, Sad ra za m’ın ona yı ile ge çer li ol ma sı, üye le ri nin 
Pa di şah ta ra fın dan atan ma sı de mok ra tik de ğe ri ni azalt mak ta dır. 

Bu yıl lar da Ba si ret Ga ze te si’nde hü kû met şe kil le ri nin hal kın eği tim se vi ye si ne 
gö re be lir le ne ce ği ne da ir il ginç bir ya zı çık mış tır. Hal kın ca hi li ye ti hâ lin de ka tı 
mut la ki yet, bi raz bil gi li ler var sa ılım lı mut la ki yet söz ko nu su ola ca ğı nı be lir ten 
ga ze te, “Ay dın lar da ki an la yış ve bil gi nin hal ka in me si du ru mun da” Meş ru ti yet 
ida re si nin ku ru la ca ğı nı ifa de et miş tir. Ba si ret Ga ze te si “tüm hal kın bil gi li ve ce sur 
ol ma sı hâ lin de cum hu ri ye tin ken di li ğin den ku ru la ca ğı na” dik kat çek mek te dir.
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Tan zi mat Dev ri Ba tı lı laş ma Uy gu la ma la rı
1839 Tan zi mat Fer ma nı’nın ila nı ile baş la yıp 1876 Ka nuni Esa si’nin (Ana ya sa) 
ila nı na ka dar de vam eden sü reç te Os man lı ül ke sin de ki şi hak ve hür ri yet le rin de 
ge liş me ol du ğu gi bi, as ke rî, ma li, eği tim ve hu kuk gi bi pek çok alan da da Ba tı lı laş
ma ça ba la rı ol muş tur. 

As ke rî alan da ya pı lan dü zen le me ler le as ker lik sü re si ve ya şı be lir len me ye ça
lı şıl mış tır. 1843 yı lın da ilan edi len bir ya say la as ker lik ya şı 20, as ker lik sü re si de 
5 yıl ola rak be lir len miş tir. 5 yıl lık sü re yi dol du rup ter his olan lar, 7 yıl lık bir sü re 
re dif as ke rî ola rak ye dek as ker lik le yü küm lü hâ le ge ti ril miş tir. 1845 yı lın da or du 
mer kez le rin de bi rer as ke rî li se, “ida di” açıl mış tır. 

1843 yı lın da ilan edi len bir ya say la as ker lik ya şı 20, as ker lik sü re si de 5 yıl ola rak 
be lir len miş tir. 5 yıl lık sü re yi dol du rup ter his olan lar, 7 yıl lık bir sü re re dif as ke rî 
ola rak ye dek as ker lik le yü küm lü hâ le ge ti ril miş tir. 1845 yı lın da or du mer kez le rin de 
bi rer as ke rî li se, “ida di” açıl mış tır. 

Sul tan Ab dü la ziz Dö ne mi’nde do nan ma güç len di ril miş, Dün ya nın sa yı lı do
nan ma güç le rin den bi ri hâ li ne ge ti ril miş tir. Bah ri ye Ne za re ti ku rul muş, as ke rî ya
pı ye ni len miş tir.

Os man lı Dev le ti’nde ki Ba tı lı laş ma ça ba la rı asıl et ki si ni eği tim ala nın da gös
ter miş tir. Ba tı lı lar gi bi bir eği tim sis te mi ne ula şıl ma ya ça lı şıl mış an cak bun da is
te ni len ba şa rı el de edi le me miş tir. II. Mah mut Dö ne mi’nden iti ba ren baş la yan il
köğ re ti min zo run lu lu ğu il ke si ül ke ça pın da yay gın laş tı rıl ma ya ça lı şıl mış tır. 1846 
yı lın da Mec lisi Maa rifi Umu mi ye ku rul muş, Bah ri ye, Har bi ye ve Tıb bi ye dı şın
da ki okul lar bu ra ya bağ lan mış tır. 1848 yı lın da İs tan bul’da öğ ret men ye tiş tir mek 
ama cıy la öğ ret men oku lu “Da rül mu al li min” açıl mış tır. Or ta öğ re tim se vi ye sin de 
olan Rüş ti ye le rin açıl ma sı na hız ve ril miş, 1858 yı lın da ilk kız rüş ti ye si açıl mış tır. 
1859 yı lın da Mek tebi Mül ki ye ku rul muş, Fran sız ca eği tim ve ren Ga la ta sa ray Sul
ta ni si 1868’de eği ti me baş la mış tır. Eği tim de Fran sa et ki si ken di si ni 1827 yı lın dan 
iti ba ren gös ter me ye baş la mış, bu yıl için de açı lan Tıb bi ye’de eği tim Fran sız ca di
lin de ya pıl mış tı. Bu okul da Türk çe eği ti me an cak 1870’den son ra ge çi le bi le cek tir. 
Fran sız et ki si 1869 yı lın da ya yın la nan Maa rifi Umu mi ye Ni zam na me si’nde de 
gö rül mek te dir. Bu ni zam na me Fran sız eği tim sis te mi ni ör nek ala rak ha zır lan mış
tır. Bu dö nem de kız öğ ret men oku lu Da rül mu al li mat da açıl mış tır.

Ma li alan da ise kök lü bir ıs la ha ta gi dil miş tir. Tan zi mat Fer ma nı ge re ğin ce il ti
zam usu lü kal dı rıl dı. Tan zi mat Fer ma nı’nın mi ma rı Mus ta fa Re şit Pa şa ye ni ver
gi sis te mi nin ta kip çi siy di. An cak ye ni ku ru lan Mu has sıl lık Mec lis le ri bek le nen 
ba şa rı yı sağ la ya ma dı. Bun da es ki dev rin alış kan lık la rı et ki li ol du. 18411842 yı
lın da büt çe ha zır lan dı, 1847 yı lın da ise ilk mo dern büt çe ye ge çil di. Kı rım Sa va şı 
es na sın da Fran sa ve İn gil te re’den borç pa ra alın ma sı ile baş la yan dış borç lan ma 
za man la ar ta rak de vam et ti. Dev le tin ge lir le ri har ca ma la ra yet me di ği için Dev let, 
açı ğı nı ka pat mak ama cıy la sık sık dış borç lan ma yo lu na git ti. Bu du rum dev le tin 
ma li ifla sı na se bep ol du.

Tan zi mat Fer ma nı’nın ila nın dan 7 ay son ra 1840 yı lın da Ce za Ka nun na me si 
ya yın lan dı. Bu ka nun 1851’de Ka nunı Ce dit’in ya yın lan ma sı na ka dar yü rür lük te 
kal dı. Ka nunı Ce dit, 1840 ka nun na me si ne gö re da ha ge niş kap sam lı olup, bu ka
nun da sar hoş luk, kız ka çır ma, sah te kâr lık gi bi ye ni suç lar ta nım lan mış tı. Ka nunı 
Ce dit’te da ha ge niş şer’i hü küm le re yer ve ril miş tir. Bu ka nun da ye ter li ol ma yın ca 
1810 ta rih li Fran sız Ce za Ka nu nu’nun ne re dey se ta ma men ter cü me si olan ye ni bir 
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ka nun ha zır lan dı, 1851’de Ce za Ka nun na mei Hü ma yu nu ola rak yü rür lü ğe gir di. 
Bu ka nun gay ri müs lim Os man lı va tan daş la rı nın da ya rar la na bil me si için Rum ca, 
Er me ni ce ve Bul gar ca’ya ter cü me edil di. 1840 yı lın dan iti ba ren ce za ve ti ca ret da va
la rı na bak mak üze re la ik il ke le re gö re ça lı şan kar ma Ni za mi ye Mah ke me le ri ku rul du. 
Bu mah ke me ler de Müs lü man la rın ya nı sı ra gay ri müs lim ha kim ler de gö rev al dı.

Ti ca ret ala nın da kar ma “muh te lit” ti ca ret mah ke me le ri ku rul du. 1807 ta rih
li Fran sız Ti ca ret Ka nu nu 1849 yı lın da ter cü me edi le rek 1850’de Ka nun na mei 
Ti ca ret adıy la ka nun laş tı. Bu ka nun la ano nim şir ket, fa iz ve kam bi yo se ne di gi bi 
ba zı kav ram lar Os man lı hu ku kun da yer al ma ya baş la dı. 

EKO NO MİK KRİZ VE SO NUÇ LA RI
Kı rım Sa va şı es na sın da baş la yan dış borç lan ma za man için de ar ta rak de vam et miş
tir. Bir sü re son ra Os man lı Dev le ti borç la rı nı öde ye mez du ru ma gel miş, borç lan
ma yo luy la borç öden me ye ça lı şıl mış tır. Bu du rum öy le bir hâl al mış tır ki bir sü re 
son ra Dev let, borç lan ma yo luy la da bor cu nu öde ye mez du ru ma düş müş tür. Alı nan 
borç pa ra la rın bir kıs mı de niz kuv vet le rin de ol du ğu gi bi fay da lı alan lar da har ca nır
ken, bü yük bir kıs mı ise dev let gi der le ri ne, sa ray ya pı mı na ve sa ray har ca ma la rı na 
kul la nıl mış tır. 1874 yı lı na ge lin di ğin de Bal kan lar’ da ki ka rı şık lık do la yı sıy la pa ra ya 
ih ti yaç du yul muş tur. Dö ne min Sad ra za mı Mah mut Ne dim Pa şa, büt çe nin ge lir ve 
gi der le ri ni he sap et tir miş tir. Bu du rum da büt çe açı ğı beş mil yon al tı nı bul mak ta
dır. Dış borç al ma nın zor ol du ğu bu dö nem de açı ğı ka pat mak ama cıy la Mah mut 
Ne dim Pa şa bir for mül ge liş tir miş tir. Bu na gö re yıl da öden mek te olan on dört mil
yon li ra lık fa iz ya rı ya in di ri le cek, ge ri ye ka lan mik ta rın be şi büt çe açı ğın da iki si ise 
or du nun ih ti ya cın da kul la nı la cak tır. Bu plan ka bul edi le rek 6 Ekim 1875 ta ri hin de 
bir ka rar na me ile ala cak lı la ra du yu rul muş tur. Pla na gö re beş yıl sü rey le var olan 
borç la rın ya rı sı nın na kit ola rak öde ne ce ği ge ri ka lan kıs mın ise %15 fa iz li bir se net 
ile öde ne ce ği ilan edil miş tir. Mah mut Ne dim Pa şa’nın bu ka ra rı ço ğu or ta hâl li mev
du at sa hip le ri olan ala cak lı lar ara sın da olum suz et ki yap mış, Av ru pa ka mu oyu nun 
Os man lı Dev le ti’nin aley hi ne dön me si ne se bep ol muş tur. 

Ma car mül te ci ler so ru nu es na sın da Os man lı Dev le ti ya nın da yer alan Av ru pa 
ka muo yu, Av ru pa dev let le ri nin bir ba kı ma Kı rım Sa va şı’n da Os man lı Dev le ti’ni 
yal nız bı rak ma ma sın da et ki li ol muş tu. Bu de fa ise du rum tam ter si ne dön müş tür. 
Ni te kim Rus ya bu du rum dan ya rar la na cak ve ta ri he “93 Har bi” (Ru mi 1293) di ye 
ge çen 18771878 Os man lıRus Sa va şını baş la ta cak tır. Bu sa vaş son ra sı İn gil te re, 
Os man lı Dev le ti’ne yö ne lik uy gu la dı ğı “dev le tin var lı ğı” po li ti ka sın dan vaz ge
çe rek ken di si için önem li olan böl ge le rin ele ge çi ril me si po li ti ka sı na ge çe cek tir. 
Ne ti ce de ken di si için ha ya ti önem ta şı yan Kıb rıs ve Mı sır 93 Har bi son ra sın da 
İn gil te re ta ra fın dan Os man lı top rak la rın dan ko par tı la cak tır. Os man lı Dev le ti ise 
İn gil te re’nin po li ti ka de ği şik li ği kar şı sın da ye ni bir müt te fik ola rak Al man ya’ya 
yak la şa cak tır. Al man ya’nın Fran sa ve Avus tur ya’yı mağ lup ede rek bir li ği ni kur
ma sı ve güç ler den ge sin de ye ri ni al ma sı Os man lı Dev le ti’nin Al man as ke rî gü
cün den ya rar lan mak ama cıy la Al man as ke rî he yet le ri ni da vet et me sin de et ki li ol
muş tur. Ay rı ca Al man si lah la rı da Os man lı or du sun da ye ri ni al mış, 1885 yı lın da 
Goltz Pa şa Os man lı or du su nu ıs lah işi ne gi riş miş tir.

93 Har bi (1877-1878 Os man lı - Rus Har bi)
Pa ris An laş ma sı ile Ka ra de niz’e çık ma sı en gel le nen Rus ya, Av ru pa’nın için de bu
lun du ğu ka rı şık du rum dan ya rar la na rak 1871 ta ri hin de bu mad de yi ta nı ma dı ğı nı 
ilan et miş tir. O es na da Av ru pa’da güç ler den ge si de ğiş mek te dir. Zi ra Prus ya Al man 
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bir li ği ni kur ma yo lun da Avus tur ya ve Fran sa ile gir di ği sa vaş la rı ka zan mış, Fran
sa’yı ağır bir ye nil gi ye uğ rat mış tır. İtal ya’da ise İtal yan bir li ği kur ma yo lun da Pi
ye mon te ol duk ça ile ri adım lar at mış tır. Rus ya bu ka rı şık du rum dan is ti fa de ile 
ga ran tör dev let le re bir no ta ve re rek Ka ra de niz’in ta raf sız lı ğı nı ta nı ma dı ğı nı bil
dir miş, hız la si lah lan ma ya baş la mış tır. Ga ran tör dev let ler için de tek ka lan İn gil
te re Os man lı’nın top rak bü tün lü ğü nü ga ran ti et mek le bir lik te yal nız kal ma nın 
et ki siy le so run la rı ba rış çı yol dan çöz me ça ba sı na gir miş tir. As lın da 1815 Vi ya na 
Kon gre si’nde gün de me ge len “has ta adam” ar tık ya şa tı la cak mı ya şa tıl ma ya cak 
mı so ru su ce va bı nı bul mak üze re dir. Bu so ru nun ce va bı 93 Har bi ile ve ri le cek tir. 

Rus ya, Os man lı top ra ğı olan Bal kan lar ’da or ta ya çı kan ay rı lık çı ha re ket le ri des
tek le miş, Kı rım Sa va şı son ra sı uy gu la ma ya koy du ğu Pans la vizm po li ti ka sı na hız 
ver miş tir. Bu po li ti ka ge re ği Sır bis tan, Ka ra dağ, Bul ga ris tan böl ge le rin de is yan
la rı des tek le miş, Os man lı yö ne ti mi bun la rı bas tır mak ta sı kın tı ya şa mış tır. Rus
ya’nın dev re ye gir me si ile Bal kan so ru nu iç so run ol mak tan çık mış, İn gil te re’nin 
de yer al ma sıy la dış so run hâ li ne gel miş tir. So ru nun ba rış çı yol dan çö züm len me
si ni is te yen da ha doğ ru su çı kar la rı ge re ği Os man lı Dev le ti’nin Rus ya ege men li
ği ne gir me si ni is te me yen İn gil te re, Al man ya ve di ğer dev let le rin des te ği ni ala
rak ko nu nun bir kon fe rans ta gö rü şül me si ni sağ la mış tır. 23 Ara lık 1876 ta ri hin de 
İs tan bul’da Ha liç Ter sa ne si’nde top la nan “Ter sa ne Kon fe ran sı” Bal kan so ru nu nu 
ba rış çı yol dan çöz me ye ça lış mış tır. As lın da Kon fe rans son ra sı alı nan ka rar la ra 
ba kıl dı ğın da so ru nun ne ka dar ba rış çı yol dan çö züm len di ği ya da çö züm len mek 
is ten di ği or ta ya çık mak ta dır. Ka rar ge re ği Sır bis tan, Ka ra dağ ve Ro man ya’ya ba
ğım sız lık ve ri le cek, Bul ga ris tan özerk hâ le ge le cek, Os man lı bu ka rar la rı ka bul 
et mez se zor la may la bu ka rar lar ha ya ta ge çi ri le cek tir. 

Os man lı Dev le ti’nin Ter sa ne Kon fe ran sı ka rar la rı nı ka bul et me me si üze ri ne 
baş la yan 93 Har bi, ağır bir ye nil giy le so nuç lan mış tır. Rus ya, Bal kan ve Kafkas ya 
üze rin den ha re ke te geç miş, Bal kan lar’dan hız la iler le ye rek İs tan bulYe şil köy’e ka
dar gel miş tir. Do ğu’da ise Er zu rum Rus iş ga li ne uğ ra mış, des tan la şan Ne ne Ha tun 
di re ni şi sa ye sin de bu şe hir Rus iş ga lin den kur ta rıl mış tır. Bu du rum kar şı sın da 
ça re siz ka lan Os man lı Dev le ti, Rus ya ile Ayas te fa nos (Ye şil köy) Ant laş ma sı’nı im
za la mak zo run da kal mış tır. An laş ma ge re ğin ce Sır bis tan, Ka ra dağ, Ro man ya ve 
Bul ga ris tan ba ğım sız ola cak; Kars, Ar da han, Art vin ve Do ğu Be ya zıt Rus ege
men li ğin de ka la cak tır. Ay rı ca Os man lı Dev le ti ağır bir sa vaş taz mi na tı öde mek 
zo run da bı ra kıl mış tır. Ayas te fa nos Ant laş ma sı baş ta İn gil te re ol mak üze re Os
man lı Dev le ti’nin Av ru pa’da ki top rak la rı üze rin de çı ka rı olan dev let le ri ha re ke te 
ge çir miş ve Ber lin’de ye ni bir an laş ma im za lan ma sı sağ lan mış tır. Ber lin An laş ma
sı ön ce si dev re ye gi ren İn gil te re’ye iyi bir an laş ma im za lan ma sı kar şı lı ğı ola rak 
Kıb rıs’a yer leş me si ta vi zi ve ril miş tir. İm za la nan Ber lin Ant laş ma sı ile Ayas te fa nos 
Ant laş ma sı ra fa kal dı rıl mış, Bul ga ris tan ha riç, ba ğım sız dev let ler le il gi li mad de
le ri ay nen kal mış tır. Bul ga ris tan, Os man lı’ya bağ lı bir prens lik hâ li ne ge ti ril miş, 
Do ğu Ru me li ve Ma ke don ya Os man lı’ya bı ra kıl mış tır. Do ğu’da ise Do ğu Be ya zıt 
Os man lı’ya ve ril miş, Kars, Ar da han, Art vin ve Ba tum Rus iş ga lin de kal mış tır. Er
me ni so ru nu nun ilk de fa gün de me gel di ği ge çer li an laş ma olan Ber lin An laş ma sı 
ile Os man lı Dev le ti sa vaş taz mi na tı ola rak Ayas te fa nos’ta öde ye ce ği nin iki ka tı bir 
meb la ğı öde mek zo run da bı ra kıl mış tır.

Ber lin Kon fe ran sı es na sın da Os man lı Dev le ti’nin ma li du ru mu da gün de me 
gel miş, Rus ya’nın sa vaş taz mi na tı is te ği ne kar şı çı kıl mış tır. Rus ya, Os man lı ma li ye
si nin kö tü yö ne til di ğin den ba his le, Os man lı’nın borç la rı nı öde ye cek güç te ol du ğu, 
ya pı la cak dü zen le me ler le ge li ri nin iki ka tı na çı ka rı la bi le ce ği ni be lirt miş, sa vaş taz
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mi na tın dan vaz geç me miş tir. Ne ti ce de Rus ya’nın is te ği ka bul edi le rek sa vaş taz
mi na tı Ayas te fa nos’a gö re iki ka tı na çı kar tı la rak 60 mil yon li ra ol muş tur. 1908 yı
lın da Os man lı Dev le ti’nin bü yük bir top rak par ça sı olan Bul ga ris tan’ın ba ğım sız
lı ğı nı ta nı ma kar şı lı ğın da Rus ya’ya ve re ce ği taz mi na tın 5 mil yon li ra sın dan mu af 
tu tu la cak ol ma sı taz mi na tın bü yük lü ğü ko nu sun da net bir fi kir ve re bi lir.

 
Du yun-ı Umu mi ye İda re si’nin Ku rul ma sı
Rus ya’ya öde ne cek sa vaş taz mi na tı za ten eko no mik sı kın tı için de olan Os man lı 
ma li ye si ni iyi ce boz muş, borç la rı nın fa iz le ri ni da hi öde ye me ye cek du ru ma ge tir
miş tir. Bu nun üze ri ne Os man lı Dev le ti dış mü da ha le ye mey dan ver me mek için 
ala cak lı la rın ve kil le ri ni gö rüş me ye ça ğır mış tır. İs tan bul’da ya pı lan gö rüş me ler 
so nu cun da ala cak lı lar ile bir an laş ma ya va rıl mış tır. Bu an laş ma 20 Ara lık 1881 
ta rih li (28 Mu har rem 1299) bir ka rar na me ile ilan edil miş tir. “Mu har rem Ka rar
na me si” adı ve ri len bu an laş ma ge re ğin ce İs tan bul’da “Du yunı Umu mi ye İda re si” 
ku ru la cak tır. Bu ko mis yon da ala cak lı la rı tem si len bi rer İn gi liz, Fran sız, Al man, 
Avus tur ya, İtal yan ve Ga la ta ban ker le ri nin tem sil ci si yer ala cak, Os man lı tem sil
ci si ile bir lik te 7 üye den olu şa cak tır. Du yunı Umu mi ye İda re si’nin ge lir kay nak la
rı, tuz, tü tün, is pir to, ba lık, ipek, pul ve dam ga, Bul ga ris tan ver gi si, Kıb rıs ver gi si, 
Do ğu Ru me li ver gi si gi bi ge li ri çok olan ver gi ler dir.

Bu şe kil de Dev le tin ma li gü cü nü elin den alan Du yunı Umu mi ye, “dev let için
de dev let” du ru mu na gel miş tir. Dev let ver gi top la ma yet ki si nin bir kıs mı nı hem 
de önem li ge lir kay nak la rı nı ala cak la rı na mu ka bil bu ko mis yo nun in sa fı na terk 
et miş tir. Fa iz oran la rı nı ayar la yan Du yunı Umu mi ye İda re si ken di me mur la rı nı 
ata ma hak kı na da sa hip tir. 1912 yı lın da Os man lı ma li ye me mur la rı nın sa yı sı al tı 
bin ci va rın da iken bu ku ru mun me mur sa yı sı on bi ne yak laş mak tay dı. Du yunı 
Umu mi ye me mur la rı köy le re ka dar gi de rek ala cak lı la rın borç la rı na kar şın ver gi
le ri top la mak ta ve bun la rı Os man lı borç la rı na kar şılık olarak tah sil et mek tey di.

Dev let ol ma nın te mel hu su si yet le rin den bi ri ola rak ken di top rak la rın da va tan daş la rın dan 
ver gi le ri top la ya ma yan bir dev le tin ma li ba ğım sız lı ğın dan söz edi le bi lir mi? Tar tı şı nız.

Du yunı Umu mi ye İda re si, Mil lî Mü ca de le Dö ne mi’n de de var lı ğı nı de vam et
tir miş an cak An ka ra Hü kû me ti ege men ol du ğu böl ge ler de bu ida re nin ge lir le ri ne 
el koy muş tur. Tah vil le ri hiç hük mü ne inen ala cak lı la rın bu du ru mu Lo zan An
laş ma sı ile çö zü me ka vuş muş, Os man lı borç la rı ye ni den ya pı lan dı rı la rak 2/3’lük 
kıs mı Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ne dev re dil miş tir. 

Ye ni Os man lı Dü şün ce si ve I. Meş ru ti yet
Se nedi İt ti fak ile baş la yan pa di şa hın yet ki le ri ni kı sıt la ma an la yı şı Tan zi mat ve 
Is la hat Fer man la rı ile de vam et miş tir. An cak bu sü reç Sul tan Ab dü la ziz dö ne
min de Âli ve Fu at Pa şa la rın ölüm le ri ile bir lik te bir du rak la ma ya gir miş tir. Tan
zi mat ve Is la hat dö nem le rin de ger çek leş ti ri len ve hal kı kıs men de ol sa ma hal lî 
ida re yö ne tim le ri ne ka tıl ma ya alış tı ran dü zen le me le rin bek le nen ne ti ce le ri ver
me me le ri ge rek ay dın, ge rek se de bü rok rat ke sim üze rin de olum suz et ki ler oluş
tur muş tur. Tan zi mat Dö ne mi’n de ye ti şen Ba tı cı ay dın lar, Ba tı uy gar lı ğı nın üs
tün lü ğü nü, hal kın sa hip ol du ğu ge niş hür ri yet le re ve par la men ter si ya si re ji me 
bağ lı yor lar dı. Tan zi mat’ın re form cu yö ne ti ci le ri ise tem si li sis te me inan mı yor, 
yap tık la rı ye ni lik ler de mer ke zî oto ri te nin güç len me si ni ön plan da tu tu yor lar dı. 
Sul tan Ab dü la ziz’in Sul tan Ab dül me cit’ten da ha sert mi zaç lı ol ma sı, mer ke zî 
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yö ne ti min ve bü rok ra si nin ar tan oto ri te si, ay dın la rın par la men to lu meş ru ti re
ji me ta lep le ri ni hız lan dır dı. Ar tık yö ne ti ci le rin Ba tı yı ör nek ala rak yap tık la rı 
ye ni lik ler ye ter li gö rül mü yor, si ya si re ji min de ğiş me si ve dev let oto ri te si nin sı
nır lan dı rıl ma sı da is te ni yor du.

Hal kın hâ ki mi yet hak kı kav ra mı nı dev re ye so kan bu ha re ket, mil let ege men li
ği dü şün ce si nin ge li şi mi açı sın dan tam bir dö nüm nok ta sı oluş tur mak tay dı. İle ri
de halk ira de si nin tem sil ci le ri olan mec lis ve onun oluş tu ra ca ğı ana ya sa ile sı nır
lan dı rı la cak bir pa di şah ik ti da rı, Türk de mok ra si sü re ci nin de baş lan gı cı nı oluş
tu ra cak tı. Pa di şah la bü tün le şen Tan zi mat bü rok rat la rı nın oto ri te si ne ters dü şen 
Ye ni Os man lı Ha re ke ti’nin ön cü le ri Şi na si, Na mık Ke mal, Zi ya Pa şa ve Ali Sua vi 
gi bi ya zar ve şa ir ler di. Bu ki şi ler, iler le me nin hür ku rum la ra da yan dı ğı nı, hür ku
rum la rın ise an cak ka mu oyu nun des te ği ile ayak ta ka la bi le ce ği ni, bu ne den le hal
kın eği til me si ge rek ti ği ni sa vu nu yor lar dı. Hal ka en ko lay ulaş ma nın yo lu nun da 
ga ze te ol du ğu bi lin ciy le, ga ze te çı kar ma ya baş la mış lar dı.

Ye ni Os man lı ha re ke ti nin ön cü le ri, Şi na si, Na mık Ke mal, Zi ya Pa şa ve Ali Sua vi gi bi 
ya zar ve şa ir ler di. Bu ki şi ler, iler le me nin hür ku rum la ra da yan dı ğı nı, hür ku rum
la rın ise an cak ka mu oyu nun des te ği ile ayak ta ka la bi le ce ği ni, bu ne den le hal kın 
eği til me si ge rek ti ği ni sa vu nu yor lar dı. Hal ka en ko lay ulaş ma nın yo lu nun da ga ze te 
ol du ğu bi lin ciy le, ga ze te çı kar ma ya baş la mış lar dı.

Sul tan Ab dü la ziz’in ida re si ne kar şı mü ca de le eden ay dın lar ga ze te çı kar mak la 
ye tin me miş ler, ül ke nin fe na ida re si ne son ver mek, ma li zor luk la rı gi der mek, gay
ri müs lim le rin mem nu ni yet siz lik le ri ni or ta dan kal dır mak için meş ru ti bir yö ne tim 
kur mak ama cıy la giz li ce mi yet ler de kur muş lar dır. Bun la rın ne ti ce ver me den so na 
eren ilk ör ne ği Ku le li Vak’ası ’dır. Mü ca de le de önem li aşa ma lar kay de den Genç Os
man lı lar Ce mi ye ti ise 1865 yı lın da İs tan bul’da ku rul muş, 1867 yı lın da fa ali yet le ri
ni art tır mış tı. Ce mi yet üye le rin den Mus ta fa Fa zıl Pa şa, Pa di şa ha meş ru ti ye ti ilan 
et me si için bir mek tup gön der miş ti. Mek tup ta en iyi ida re tar zı nın meş ru ti yet ol
du ğu be lir til dik ten son ra, meş ru ti yet sa ye sin de Müs lü man lar ile gay ri müs lim ler 
ara sın da ki so run la rın or ta dan kal ka ca ğı, is yan la rın bi te ce ği ifa de edil miş ti. Pa di şah 
bu mek tu ba al dı rış et me miş, Ye ni Os man lı lar ola rak anı lan mu ha lifle ri ne kar şı yap
tır dı ğı ta ki ba tı nı hız lan dır mış tı. Bu ta ki ba ta rağ men, meş ru ti yet fik ri ay dın lar ara
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sın da ya yıl ma ya de vam et ti ği gi bi, dev let adam la rı ve as ker ler ara sın da da ta raftar 
bul muş tu. So nuç ta Ab dü la ziz, Se ras ker Hü se yin Av ni Pa şa’nın ön der li ğin de bir 
as ke rî dar be ile taht tan in di ril di, ye ri ne V. Mu rat tah ta çı ka rıl dı. 30 Ma yıs 1876 
ta ri hin de tah ta çı kan ye ni pa di şah, ra hat sız lı ğı ne de niy le ye ri ni 31 Ağus tos’ta II. 
Ab dül ha mid’e bı rakmak zorunda kaldı.

ANA YA SA LI YÖ NE TİM DE NE ME Sİ: I. MEŞ RU Tİ YET
II. Ab dül ha mid’in taht ’a çık ma sıy la, Ye ni Os man lı la rın dü rüst bir pa di şah ile hal
kın tem sil ci le rin den olu şan bir mec li sin hü kû met iş le ri ni kon trol et me si an la yı şı 
ba şa rı ka zan mış tır. Bu na rağ men hal kın yö ne ti me ka tıl ma sı nok ta sın dan ay dın
lar ile dev let adam la rı ay nı fik re sa hip de ğil ler di. Hal kın hâ ki mi ye te hak kı olup 
ol ma dı ğı hu su su Tan zi mat Dö ne mi’n den be ri çe şit li şe kil de tar tı şıl mış tı. Dev let 
adam la rı hak kı ka bul et mek le bir lik te, hal kın he nüz ye ter li ol gun lu ğa eriş me di ği
ni id di a et mek tey di ler. Bu na kar şın fi kir adam la rı, dağ da ki ço ba nın dan, şe hir de ki 
ka lem efen di si ne ka dar her va tan da şın ken di ni en iyi şe kil de tem sil ede bi le cek 
in san la rı se çe bi le cek se vi ye de ol du ğu nu sa vun mak tay dı lar. As ke rî Okul lar Mü
dü rü Sü ley man Pa şa; Ab dü la ziz’in ve V. Mu rat’ın taht tan in di ril me si nin se be bi ni, 
dev let adam la rı nın ge le cek le ri ni gü ven ce al tı na al mak ola rak açık lı yor du. Sü ley
man Pa şa’nın Sad ra zam Meh met Rüş tü Pa şa’nın hal kın ver dik çe da ha faz la sı nı 
is te ye ce ği ge rek çe siy le Meş ru ti ye ti en gel le di ği ni be lirt me si, dev let adam la rı nın 
bir kıs mı nın fark lı fi kir ler de ol du ğu nu gös ter me ye ye ter li dir. Bu dö nem de dev let 
adam la rın da ge nel ka nı, hal kın an cak dev let iş le rin de tec rü be li, bu işi bi len dev let 
adam la rın ca yö ne ti le bi le ce ği dir.
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Pa di şah la rı taht tan in di rir ken hal kı mem nun et me di ği ni ge rek çe gös te ren yö ne ti
ci ke si min hal kın ha ki mi yet hak kı nı ver me me le ri nin se be bi ne ola bi lir? Tar tı şı nız.

Pa di şah Ab dül ha mid de hal kı meş
ru ti ida re için ye ter li bul ma yan dev let 
adam la rı na hak ver mek le bir lik te, yi
ne de Meş ru ti ye t’in dev le tin kök lü 
dert le ri ne de va ola ca ğı bek len ti si ne 
sa hip ti. Meş ru ti yet, dev le ti me de
ni mem le ket ler se vi ye si ne çı ka ra cak, 
mev cut bü tün ida ri, si ya si ve sos yal 
prob lem le ri çö ze cek ade ta mu ci ze bir 
ilaç gi bi gö rü lü yor du. Fa kat bu nun 
sağ lan ma sı hal kın ve hü kû me tin va
zi fe le ri ni hak kıy la yap ma la rı na bağ
lıy dı. Mec li sin, va tan da şın gö re vi ni 
yap ma sın da dev let ile mil let ara sın da 
bir köp rü va zi fe si gör me si bek len ti
le rin en baş ta ge le niy di. Do la yı sıy la 
mec lis, dev le tin top lu ma ulaş ma sın da 

ara cı bir ku rum ola rak ka bul edil miş tir. “Dev le tin sağ lam bir dü ze ne bağ lan ma sı” 
ola rak an la şı lan Meş ru ti yet’ ten, Av ru pa dev let le ri nin azın lık lar ne de niy le yap tı ğı 
bas kı la rı ha fiflet me si bek len ti le ri biz zat Pa di şah ta ra fın dan da açık ça ifa de edil
miş tir. Ay rı ca dev le tin de ği şen iç ve dış şart la ra ayak uy du ra ma ma sı Meş ru ti ye ti 
zo run lu kıl mak tay dı. Meş ru ti yet le Hi la fet ve Sal ta nat ma ka mı nın hak la rı ko ru na
cak, Os man lı va tan daş la rı nın hür ri yet ve eşit li ği sağ la na cak tı.

1876 Ka nun-i Esa si si (Ana ya sa)
II. Ab dül ha mid, meş ru ti ye tin ila nı için ha zır lık la rı he men baş lat mış, ana ya sa nın 
ya pıl ma sı için 30 Ey lül 1876 ta ri hin de bir ko mis yon ku rul ma sı nı em ret miş tir. 28 
ki şi den olu şan bu ko mis yon 1831 Bel çi ka, 1859 Prus ya ana ya sa la rıy la bir lik te yir
mi ye ya kın ta sa rı yı in ce le miş tir. Bu ta sa rı lar için de Mit hat Pa şa ile Sa it Pa şa la rın 
ta sa rı la rı da var dır. Mit hat Pa şa’nın Ka nunı Ce dit de ni len ta sa rı sın da, mec li sin 
120 ki şi den oluş ma sı ve bu sa yı nın 1/3’ünün hü kû met ta ra fın dan atan ma sı ön gö
rül müş tü. Bu 120 ki şi nin 80’inin mil let me bu su, 40’ının da dev let me bu su ol ma sı 
ta sar lan mış tı. Ta sa rıy la bü tün vü ke laba kan lar ve müs te şar lar hü kûmet adı na me
bus sa yı la cak tı. Hü kû met mec lis ten gü ve no yu al mak zo run day dı, ak si tak dir de 
dü şe cek ti. Ay rı ca hü kû met mec li se kar şı so rum lu ola cak tı. Ka nunı Ce dit an cak, 
Mec lisi Me bu san ta ra fın dan yü rür lük ten kal dı rı la bi le cek ti. Dev le tin res mî di li 
Türk çey di. Ka nunı Ce dit güç lü bir hü küm dar lık ma ka mı nı da içe ri yor du. Mil le ti 
mec lis va sı ta sıy la ida re de söz sa hi bi ya par ken dev le tin oto ri te si ni ko ru mak için 
pa di şa ha da ay rı ca lık lar ve ren ta sa rı, be lir li bir kay nak tan ak ta rıl mış ol mak tan 
çok Mit hat Pa şa’nın dev let tec rü be si nin bir ürü nü dür de ni le bi lir.
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Sa it Pa şa’nın ha zır la dı ğı tas lak ise Fran sız Ana ya sa sı’nın Türk çe ye çe vi ri si idi. 
12 bö lüm den olu şan tas lak Mit hat Pa şa’nın tas la ğı na gö re da ha sis tem li ve ge niş 
kap sam lıy dı. Tas la ğa gö re, doğ ru dan doğ ru ya mil let ta ra fın dan se çi len 750 ki şi lik 
bir mec lis öngö rü lü yor du. An cak se çi min ku ra usu lü ile ya pıl ma sı is te ni yor du. 
Ya sa ma yet ki si “Mil let Mec li si” adı nı ta şı yan bir mec li se ve ri li yor du.

Ko mis yo nun 140 mad de ola rak ha zır la dı ğı tas lak He yeti Vü ke la’da ha ra ret li 
tar tış ma lar dan son ra 119 mad de ye in di ril miş ve Pa di şa ha su nul muş tur. Ni ha yet 
ta rih te ki ilk Türk Ana ya sa sı “Ka nuni Esa si” 23 Ara lık 1876 ta ri hin de ilan edil
miş tir. Ka nuni Esa si nin ila nı Os man lı Dev le ti’nin Bal kan me se le le ri ni ko nuş mak 
için top la nan ulus la ra ra sı Ter sa ne Kon fe ran sı ’nın açı lı şı na denk ge ti ril miş ti. Ka
nuni Esa si nin bu kon fe rans sı ra sın da ilan edil me si nin se be bi, “ya ban cı güç le ri, 
re form la rı ta kip mas ke si al tın da dev le tin iç iş le ri ne mü da ha le den alı koy mak tı”. 
Bu ana ya sa sa ye sin de Rus ya Os man lı’ya kar şı bes le di ği düş man lık tan vaz ge çe cek, 
mem le ke ti miz “ta rih te oku du ğu muz” İn gil te re gi bi güç lü ola cak tı!

An cak, bes le nen ümit ler çok kı sa bir sü re son ra bo şa çık tı. Dev let ler bu ça ba yı 
dik ka te al ma dı ğı gi bi 187778 Os man lıRus sa va şı, Os man lı Dev le ti’nin ağır ye
nil gi si ile so nuç lan dı. Dev let, Bal kan lar’ da ki top rak la rı nın bü yük bir kıs mı nı kay
be der ken, Rus lar İs tan bul ön le ri ne ka dar gel miş ti. Böy le si ne ka rı şık bir or tam da 
mec lis ka pa tıl dı ve Ana ya sa da bu du rum dan pa yı nı ala rak ra fa kal dı rıl dı. 

1876 Ka nun-i Esa si si’nin Özel lik le ri
1876 Ka nuni Esa si si mil let ege men li ği an la yı şı açı sın dan gü nü müz ana ya sa la rı na 
gö re ol duk ça ge ri de ka lan bir ana ya sa dır. Ka nuni Esa si ’ye gö re ege men lik pa di şa
ha ait tir. Sal ta nat ana ya sa nın 3. mad de si ge re ğin ce Ha li fe lik de da hil ol mak üze re 
Os man lı ai le sin den en bü yük ev la da ait tir. Pa di şah, İs lam di ni nin ko ru yu cu su ve 
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Os man lı hal kı nın hü küm da rı dır. 1876 Ana ya sa sı pa di şa ha bü yük yet ki ler ta nı mış 
ol ma sın dan baş ka, ona, yap tık la rı iş ler den “so rum lu ol ma ma” hak kı nı ver mek le 
de, dev le tin ku ru lu şun dan be ri var olan gü cü nü ka nun gü ven ce si al tı na al mış tır. 
1876 Ana ya sa sın da pa di şa hın üs tün gü cü nü sı nır la yan hiç bir hü küm yok tur. Es
ki den ol du ğu gi bi Pa di şah; pa ra ba sıl ma sı, hut be ler de adı nın okun ma sı, ya ban cı 
dev let ler le an laş ma lar ya pıl ma sı, harp ve ba rış ila nı, ka ra ve de niz kuv vet le ri nin 
ku man da sı, as ke rî ha re kât ya pıl ma sı, şer’i hü küm le rin uy gu lan ma sı, ce za la rın ha
fifle til me si ve ya affı, me mur la ra rüt be ve ni şan ve ril me si gi bi yet ki le re sa hip tir. 

Pa di şah ay nı za man da yü rüt me kuv ve ti nin de ba şı dır. Sad ra za mın, Şey hü lis
la mın ve Ba kan lar Ku ru lu ’nun ta yi ni ve az li yet ki si pa di şa ha ait tir. Hü kû met mec
li se kar şı de ğil, pa di şa ha kar şı so rum lu dur. Pa di şah yar gı ko nu sun da da yet ki ye 
sa hip tir. Ana ya sa nın 113. mad de si pa di şa ha bu ko nu da yet ki ver miş tir. Şöy le ki 
pa di şah, za bı ta ta ra fın dan ya pı lan araş tır ma ne ti ce sin de hü kû me tin em ni ye ti ni 
ih lal et tik le ri ke sin le şen le ri sürgün et me hak kı na sa hip tir.

Ana ya sa ya gö re mec lis, adı na Mec lisi Umu mi de ni len “He yeti Âyân” ve “He
yeti Me bu san” is mi ni ta şı yan iki ay rı mec lis ten oluş mak tay dı. He yeti Me bu san 
üye le ri Os man lı va tan da şı el li bin er kek nü fu sa bir me bus dü şe cek şe kil de halk 
ta ra fın dan giz li oy la se çi le cek ler di. Se çim le rin sü re si 4 yıl olup, me bus lar tek rar 
se çi le bi lir ler di. He yeti Âyân üye le ri, Pa di şah ta ra fın dan atan mak tay dı. Ba kan lık, 
va li lik, or du mü şir li ği, ka zas ker lik, el çi lik, pat rik lik, ha ham ba şı lık yap mış olan lar 
ile ka ra ve de niz su bay la rın dan kırk ya şın dan bü yük olan ve ge rek li şart la rı ta şı
yan lar ömür bo yu bu gö re ve ata nır lar dı. 

Mec lis ve se çim iş le rin de her el li bin er kek nü fu sa bir me bus düş me si ne mu ka bil ka
dın la rın seç me ve ya se çil me hak la rı nın gün de me gel me me si ni dö ne min top lum sal 
ba kı şı nı dü şü ne rek de ğer len di ri niz.

Me bus la rın do ku nul maz lı ğı var dı. Me bus, hak kın da mec lis ta ra fın dan it ha ma 
se bep ol du ğu na da ir ço ğun luk la ka rar ve ril me dik çe, ci na yet ve ya suç iş ler ken ya
ka lan ma dık ça tu tuk la na maz ve mu ha ke me edi le mez di. Üye ler mec lis te ki gö rüş ve 
ver dik le ri oy lar dan do la yı da so rum lu tu tu la maz lar dı. An cak me bus la rın üye li ği nin 
düş me si ve yar gı lan ma la rı Mec lisi Umu mi aza sı nın ve re ce ği ka ra ra bağ lıy dı.

1876 Ana ya sa sı pa di şa hın yet ki le rin de bir kı sıt la ma yap ma dı ğı gi bi ak si ne, 
yet ki le ri ni ka nun gü ven ce si al tı na al mış tır. Bu ne den le 1876 Ana ya sa sı ile ku ru lan 
si ya si sis te me, par la men to nun var lı ğı ile des tek len miş “meş ru ti mo nar şi” di ye bi
li riz. Hal kın seç ti ği tem sil ci ler den olu şan He yeti Me bu sa n’ın bu lun ma sı na rağ
men, pa di şah, yü rüt me ve ya sa ma yet ki le rin den hiç ödün ver me miş tir. Bu nun la 
bir lik te yi ne de 1876 Ka nuni Esa si si, pa di şa hın yet ki le ri nin kı sıt lan ma sı yö nün
den Se nedi İt ti fak tan iti ba ren baş la yan ge liş me nin bir ile ri adı mı dır. Ana ya sa, 
fer man şek lin de ilan edil miş ol sa bi le, hal kın tem sil ci le ri ni ilk de fa ge niş çap lı bir 
şe kil de, bir ara ya ge ti re cek ol ma sı ba kı mın dan önem li dir. 

Se çim ler
Ana ya sa nın ila nın dan son ra sı ra mec li si oluş tu ra cak se çim le rin ya pıl ma sı na gel
miş ti. Se çim ler sü re nin ye ter siz li ği ne de niy le ge çi ci ola rak çı kar tı lan “Se çim Ta li
ma tı”na gö re ya pıl mış tır. Ta li ma ta gö re 80’i Müs lü man, 50’si gay ri müs lim ol mak 
üze re 130 me bu sun se çil me si ne ka rar ve ril miş ti. An cak se çim ler za man ye ter siz
li ği ne de niy le tam ola rak ya pı la ma dı. 1876 yı lı na ait ol mak üze re vi la yet mec lis le ri 
üye le ri ikin ci seç men sa yı la rak, me bus la rı bun la rın be lir le me si ne ka rar ve ril di.
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Bi rin ci mec lis te 69’u Müs lü man, 46’sı gay ri müs lim ol mak üze re top lam 115 
me bus bu lu nu yor du. İlk Os man lı Mec li si, 19 Mart 1877 Pa zar te si gü nü Dol ma
bah çe Sa ra yı’nda ya pı lan bir tö ren le açıl dı. Mec li sin açı lış gü nün de tüm res mî 
da ire ler ta til edil miş ti. Mec lisi Me bu san ilk top lan tı sı nı 20 Mart 1877 ta ri hin
de Sul ta nah met’te ki Da rül fü nun bi na sın da yap mış, 28 Ha zi ran 1877 ta ri hin de ilk 
top lan tı yı lı nı ta mam la mış tır. Mec lisi Âyân için ise 21’i Müs lü man, 5’i gay ri müs
lim ol mak üze re 26 üye se çil di.

Mec lisi Me bu sa nın 13 Ara lık 187714 Şu bat 1878 ta rih le ri ara sın da ge çen 
ikin ci dö ne min de 106 me bus gö rev yap mış tır. Bun la rın 59’u Müs lü man, 47’si 
gay ri müs lim idi. Müs lü man lar la gay ri müs lim me bus la rın ora nı na bak tı ğı mız da 
%56’ya %44 ora nı or ta ya çık mak ta dır. Bu oran Müs lim ve gay ri müs lim me bus
la rın ne re dey se eşit oran da tem sil edil dik le ri ni gös ter mek te dir. O dö nem de gay
ri müs lim hal kın top lam nü fus için de ki oran la rı nın 1/4 ol du ğu dü şü nül dü ğün de, 
me bus sa yı sı ile nü fus la rın ara sın da bir den ge ol ma dı ğı or ta ya çık mak ta dır. 

Mec lisi Me bu sanın 13 Ara lık 187714 Şu bat 1878 ta rih le ri ara sın da ge çen ikin ci 
dö ne min de 106 me bus gö rev yap mış tır. Bun la rın 59’u Müs lü man, 47’si gay ri müs lim 
idi. Müs lü man lar la gay ri müs lim me bus la rın ora nı na bak tı ğı mız da %56’ya %44 ora
nı or ta ya çık mak ta dır. Bu oran Müs lim ve gay ri müs lim me bus la rın ne re dey se eşit 
oran da tem sil edil dik le ri ni gös ter mek te dir. O dö nem de gay ri müs lim hal kın top lam 
nü fus için de ki oran la rı nın 1/4 ol du ğu dü şü nül dü ğün de, me bus sa yı sı ile nü fus la rın 
ara sın da bir den ge ol ma dı ğı or ta ya çık mak ta dır.

Baş ka bir ifa de ile gay ri müs lim ler mec lis te nü fus oran la rı nın çok faz la üze rin
de bir oran la tem sil edil miş ler dir.

Mec li sin ikin ci top lan tı dö ne min de Rus ya ile sa vaş baş la mış tı. Rus lar bir ta
raftan Tu na’yı aşa rak Sof ya’ya doğ ru iler ler ken, Do ğu’da da Er zu rum’u ku şat
mış lar dı. Mec liste ise me bus lar ka nun yap ma işi ni ge ri pla na bı ra ka rak hü kû met 
fa ali yet le ri ni ve har bin yö ne ti mi ni tar tı şı yor du. Me bus lar do lay lı ola rak Pa di şah 
Abdülhamid’i sa va şın gi di şin den so rum lu tu tu yor lar dı. Hris ti yan me bus lar ise 
Av ru pa’nın da et ki siy le ken di top lu luk la rı nın çı kar la rı nı gö ze ti yor lar dı. Rus ya 
ile ateş kes gö rüş me le ri nin ya pıl dı ğı bir sı ra da ge len sa da ret tez ki re si üze ri ne II. 
Abdülhamid böy le bir mec li sin ya ra rın dan çok za ra rı ol du ğu nu söy le ye rek 14 Şu
bat 1878 gü nü mec li si fes het ti. Her der de de va ola rak gö rü len Meş ru ti yet, mec
li sin ta til edil me siy le sa de ce 1 yıl 1 ay 21 gün de vam ede bil miş, mec li sin top lan tı 
sü re si de top lam 10 ay 25 gün sür müş tür. 

Os man lı dev let adam la rı ve ay dın la rın meş ru ti yet, ana ya sa ve se çim ko nu la rın da ki 
gö rüş le ri hak kın da et raflı bil gi için Cez mi Eras lanKe nan Ol gun’un “Os man lı Dev le
ti’nde Meş ru ti yet ve Par la men to” (3F Ya yın la rı İs tan bul 2006) ki ta bı na ba ka bi lir si niz.

Meş ru ti ye tin Ye ni den İla nı Ça ba la rı
Pa di şah Abdülhamid’in 1878’de mec li si ka pat ma sı ile meş ru ti yet so na er miş, ye ni
den mut la ki yet dö ne mi baş la mış tır. Mec li sin ka pa lı ol du ğu bu dö nem de Ka nuni 
Esa si ise “şek len” yü rür lük te kal mış tır. II. Abdülhamid’in 30 yıl sü re cek olan bu ye ni 
mut la ki yet dö ne mi ne kar şı özel lik le iç te bü yük mü ca de le ler ya pıl mış tır. İç bas kı
lar, Fran sız İh ti la li nin 100. Yıl  Dö nü mü olan 1889 yı lın da Os man lı Te rak ki ve İt ti
hat Ce mi ye ti nin ku rul ma sı ile hız lan mış tır. Ce mi yet giz li ola rak fa ali ye te baş la mış, 
ay dın lar ve or du men sup la rı ara sın da ge niş ta raftar bul muş tur. II. Abdülhamid’in 
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so ruş tur ma la rı üze ri ne ce mi ye tin ön de ge len le rin den bir ço ğu ça lış ma la rı na yurt 
dı şın da de vam et miş ler dir. Fran sa, Mı sır ve İs viç re bu an lam da İt ti hat çı lar için 
önem li ül ke ler ol muş lar dır. 

Yu na nis tan’ın Gi rit ada sı nı il hak et ti ği ni ilan et me si üze ri ne baş la yan 1897 Os
man lıYu nan Sa va şın da, Os man lı or du su bü yük ba şa rı gös ter miş, Dö me ke Mey
dan Mu ha re be si’nde Yu nan or du su im ha edi le rek Ati na yo lu açıl mış tır. An cak 
ara ya Rus ya ve Ba tı lı dev let le rin gir me si ile alan da ka za nı lan sa vaş ma sa da kay be
dil miş, Gi rit’te ıs la hat ya pıl ma sı na ve bu ra ya Hris ti yan bir va li nin atan ma sı na ka
rar ve ril miş tir. Da ha da il ginç ola nı ya pı lan ıs la hat la rın uy gu la ma sı nı de net le me 
gö re vi nin Yu nan pren si ne ve ril me siy di. Bu du rum ne ti ce si dir ki Gi rit’te ki nü fus 
den ge si on yıl için de ter si ne dö ne cek ve 1908 yı lı na ge lin di ğin de Hris ti yan nü fus 
Müs lü man nü fus tan faz la ola cak tır. Yu nan Sa va şı, İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti açı
sın dan da dev le tin içi ne düş tü ğü aciz li ğe iyi bir ör nek ti. Bu du ru mun dü zel til me si 
için ül ke de Meş ru ti ye tin ila nı bek le ni yor du.

İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti ilk kon gre si ni 1902 ta ri hin de Pa ris’te yap mış tır. Bu 
kon gre İt ti hat ve Te rak ki ta ri hin de bir dö nüm nok ta sı dır. Kon gre ye Prens Sa ba
hat tin, Ah met Rı za, İs ma il Ke mal, İs ma il Hak kı Pa şa, Ma hir Sa it, Ha lil Ga nem, 
Hü se yin Si ret, İb ra him Te mo ve Dr. Na zım gi bi İt ti hat ve Te rak ki’nin ile ri ge len 
isim le ri nin ya nı sı ra Er me ni ve Rum lar dan da ba zı tem sil ci ler ka tıl mış tır. 

İt ti hat ve Te rak ki’nin 1902 kon gre sin de ki fi kir ay rı lık la rı ce mi ye tin iki ye bö
lün me si ne se bep ol du. Bu na gö re ya ban cı mü da ha le si ni is te yen ler Prens Sa ba hat
tin Bey’in baş kan lı ğın da “Te şeb büsi Şah si ve Ademi Mer ke zi yet” adı al tın da bir
le şe rek ça lış ma la rı nı sür dür dü. Mü da ha le ye kar şı olan lar ise Ah met Rı za Bey’in 
baş kan lı ğın da “Te rak ki ve İt ti hat” adı al tın da bir leş ti ler. Ce mi yet üye le ri yurt için
de ve dı şın da ki çe şit li ör güt ler le iliş ki kur du lar ve Os man lı coğ raf ya sın da ge niş 
bir ala na ya yıl dı lar. Özel lik le Bal kan lar ’da bü yük bir güç hâ li ne gel di ler. Ce mi ye
tin bu ka dar güç len me si ne rağ men II. Abdülhamid, Müs lü man hal ka ce mi yet ten 
da ha ya kın dı. II. Abdülhamid, İs lam dü şün ce si nin ye ni den can lan dı rıl ma sın da ve 
Ba tı hu ku ku nun alın ma sı ye ri ne, İs lam hu ku ku nun yü rür lü ğe ko nul ma sın dan ya
nay dı. Dış iliş ki ler de ol du ğu ka dar mem le ket dâ hi lin de İs lam cı bir po li ti ka iz len
me si ne özen gös te ri yor, bu da Müs lü man top lu luk la rın, meş ru ti yet yan lı la rın dan 
çok Pa di şa h’a yak laş ma la rı nı sağ lı yor du.

Ce mi ye tin meş ru ti ye tin ila nı yo lun da ki ça lış ma la rı gün geç tik çe art ma ya baş
la dı. Bu ara da meş ru ti ye ti kur ma yo lun da ça lı şan giz li ce mi yet le rin sa yı sı da her 
ge çen gün ar tı yor du. Bun lar dan bi ri olan “Va tan ve Hür ri yet Der ne ği”, Mus ta fa 
Ke mal Bey (Ata türk) ta ra fın dan Şam’da ku rul muş tu. Bu der nek da ha son ra 1907 
yı lın da Ah met Rı za Bey’in Te rak ki ve İt ti hat Ce mi ye ti ile bir leş ti.

II. Abdülhamid re ji mi ne kar şı mü ca de le eden ce mi yet le rin bir ço ğu 27 Ara
lık 1907 ta ri hin de Pa ris’te bir ara ya gel di. Kon gre ye Te rak ki ve İt ti hat, Te şeb büsi 
Şah si ve Ademi Mer ke ziyet, Er me ni Taş nak sut yun, Mı sır Ce mi yeti İs ra i li ye
si, Ahdı Os ma ni Mı sır Ce mi ye ti ile Er me ni ler ve Arap lar ta ra fın dan ya yın lan
mak ta olan ba zı ga ze te ve der gi le rin tem sil ci le ri ka tıl dı lar. Kon gre so nu cun da, 
II. Abdülhamid’i taht tan in me ye zor la ya rak meş ru ti ye ti ye ni den kur ma ka ra rı 
alın mış tır. Bu ama ca ulaş mak için bir di zi fa ali yet gös te ri le cek tir. İlk ön ce pa
sif di ren me ya pı la cak, hal ka hü kû me te ver gi ver me me si söy le ne cek ti. Ya pı la cak 
pro pa gan da lar la or du nun ih ti lal cı la ra kar şı si lah kul lan ma ma sı sağ la na cak tı. Son 
ola rak, ge re kir se so nu ca ulaş mak için ge nel ayak lan ma ya pı la cak tı. Kon gre bu 
doğ rul tu da ça lış ma la rın sür dü rü le bil me si ama cıy la ce mi yet le rin tem sil ci le rin den 
olu şan giz li bir ko mi te ku rul ma sı na ka rar ver miş tir.
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İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’ nin ku ru luş ve fa ali yet le ri ile fi kir le ri hak kın da da ha et
raflı bil gi al mak için Şük rü Ha ni oğ lu’nun “İt ti had ve Te rak ki Ce mi ye ti ve Jön Türk
lük” (İle ti şim ya yın la rı İs tan bul 1989) ad lı ça lış ma sı na ba kı la bi lir.

II. Meş ru ti ye tin İla nı
Te rak ki ve İt ti hat 1907 kon gre si nin aka bin de Ma ke don ya’da çok hız lı bir şe kil
de ör güt len miş tir. Ma ke don ya’da bu ka dar hız lı ör güt len me si nin se be bi bu ra da 
Os man lı de ne ti mi nin yok de ne cek ka dar az ol ma sı dır. Ma ke don ya 1878’den be
ri Av ru pa dev let le ri nin gö ze ti mi al tın day dı. Bu ra da baş ta Bul gar lar ol mak üze re, 
Sırp ve Rum çe te ci ler Ma ke don ya’yı ken di top rak la rı na kat mak için uğ ra şı yor lar
dı. Os man lı Dev le ti’nin içi ne düş tü ğü acz Ma ke don ya’da da ha çok his se di li yor du. 
İn gil te re’nin Rus ya ile Re val’de gö rüş me si, Ce mi ye ti ha re ke te geç me ye mec bur 
ol du ğu na inan dır mış tı. Re val Gö rüş me si üze ri ne ce mi ye tin as ke rî ka na dı da ğa 
çı ka rak ayak lan ma yı baş lat mış tır. II. Abdülhamid’in böl ge yi kon trol et mek için 
gön der di ği mü fet tiş le rin ce mi yet fe da ile ri ta ra fın dan öl dü rül me le ri ha re kâ tı ge
niş let ti ği gi bi Pa di şa h’ın da di ren ci nin kı rıl ma sın da et ki li ol muş tur.

Fotoğraf 2.5

Meşrutiyetin ilanı 
için dağa çıkan 
Resneli Niyazi Bey 
ve adamları.

Kaynak: Yaşamları 
ve Yapıtlarıyla 
Osmanlılar 
Ansiklopedisi II, 
YKY, İstanbul 1999.
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So nuç ta da Meş ru ti yet 23 Tem muz 1908’de ilan edil miş tir. Te rak ki ve İt ti hat Ce mi
ye ti de 23 Ağus tos 1908 ta ri hin de ya yın la dı ğı bir bil di ri ile Prens Sa ba hat tin’in ce mi
ye ti ile bir leş ti ği ni ve adı nı İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti yap tı ğı nı ilan et miş tir.Meş ru ti
yet 24 Tem muz 1908 ta ri hin de res men ilan edil miş tir. Meş ru ti ye tin ila nı nı ha fi ye li ğin 
kal dı rıl ma sı ve ge nel affın ila nı iz le miş tir. 21 Ağus tos 1909’da ise Meş ru ti ye tin ila nı 
olan 23 Tem muz ta ri hin den ön ce iş le nen suç la rın affı hak kın da ka nun çık mış tır. Res
mî teb liğ ler de 24 Tem muz ola rak gö rü len II. Meş ru ti ye t’in ilan ta ri hi da ha son ra ki 
dö nem ler de İt ti hat ve Te rak ki’nin ilan ta ri hi olan 23 Tem muz ola rak dü zel til miş tir.

Fotoğraf 2.6

Meşrutiyetin 
ilanından 
beklentileri gösteren 
iki kartpostal.

Fotoğraf 2.7

İttihatçıların ana kadrosu bir arada. 
İttihatçıların Boğaziçi’nde toplantısı: Sağdan Cemal Paşa, Süleyman Numan Paşa, ? , Talat Paşa, Enver Paşa, 
Hüseyin Cahit Bey, Yaver Kâzım Bey (Orbay), Karşı sırada oturanlar Said Halim Paşa, Mithat Şükrü Bey ve 
kısmen görünen Ahmet Rıza Bey

Kaynak: Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi I, YKY, İstanbul 1999.
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Özet
Türk mo dern leş me si nin en önem li aşa ma la rın dan bi ri 
olan Tan zi mat Fer ma nı da ha ön ce ya pı lan la rın ye ter
li ol ma dı ğı gö rül dük ten son ra bü tün te baa ya va tan daş 
sta tü sü ta nı yan, her ke sin ka nun kar şı sın da eşit, can, 
mal ve na mu su nu ko ru ma ya alan bir an la yış ge tir me yi 
he defle miş tir. Dev le tin he de fi nin sa de ce di ni ve dev
le ti ko ru mak tan çı ka rı lıp va tan da şı kal kın dır mak ve 
ül ke yi imar et mek ol du ğu nun al tı nı çi zen bir ide al or
ta ya koy muş tur. Fer ma nın ken di si dev let ve hü kû met 
adam la rı nın yet ki le ri ni ken di is tek le riy le kı sıt la dık la rı 
bir sü re ce işa ret et mek te dir. Müs lim, gay ri müs lim bü
tün va tan daş la rın dev le tin her ka de me sin de yer ala
bil me si ne ola nak ta nı yan bu dö nem an la yı şı dev le tin 
ma ruz kal dı ğı sı kın tı la rı gi de re rek es ki kud re ti ne ka
vuş tur ma yı amaç la mak tay dı. Tan zi mat, dev let ida re si
ne ge ti ri len ye ni lik ler, ida ri ve ma li re form lar ile ye ni 
bir çağ daş laş ma ham le si ola rak ta nım la na bi lir. 
Tan zi mat Mec lis le ri ile hal kın her aşa ma da yö ne ti me 
gir me ye baş la ma sı sü re ci nin di na mik le ri ni de ğer len di
re bi le cek, Tan zi mat Dö ne mi’nin âde ta ta nı tı cı sim ge si 
olan mec lis ler yo luy la dev le tin mil le tiy le bü tün leş me si, 
va tan daş ta dev le te sa hip çık ma bi lin ci nin uyan dı rıl
ma sı he deflen miş tir. Mu has sıl lık mec lis le rin den baş
la ya rak her ka de me de tem sil or gan la rı na da hil olan 
va tan daş la rın meş ru ti yet dö nem le ri için âde ta staj iş
le vi ni ye ri ne ge tir di ği söy le ne bi lir. Vi la yet mec lis le rin
de eşit oran da yer alan va tan daş la rın bir bü tün hâ lin
de dev le tin de va mı na hiz met ede cek le ri bu nun da dış 
mü da ha le yi en aza in di re ce ği ümit edil mek tey di. 
Da ha ge liş me çağ la rın da olan sa na yi ni Bal ta Li ma nı 
An laş ma sı ile Ba tı lı dev let le rin pa zar ye ri hâ li ne ge
tir mek du ru mu na dü şen Os man lı yö ne ti mi Ga la ta 
ban ker le rin den borç al mak tay dı. An cak Ba tı lı dev let
ler ile bir lik te gi ri şi len Kı rım Sa va şı’nın mas rafla rı nı 
gi der mek için İn gil te re ve Fran sa’dan borç alın dı. Bu 
sü reç kı sa sü re de kat la na rak ge liş ti ve 1875’te ki is yan
lar sı ra sın da dev le ti sı kın tı ya dü şür dü. Alı nan kre di le
rin ve rim li bir şe kil de kul la nı la ma ma sı mik ta rın hız la 
art ma sı na yol aç tı. Borç fa iz le ri nin öde ne me me si ve 93 
Har bi’nde ge len ye nil gi nin ma li yü kü ala cak la rı nı ga
ran ti ye al mak is te yen dev let le rin Umu mi Borç lar İda
re si’ni kur ma la rı na im kân ta nı dı. Dev let için de dev let 
hâ li ne ge len Borç lar İda re si nin sa de ce var lı ğı bi le Os
man lı yö ne ti mi nin ba ğım sız lık id di ala rı nı bo şa çı ka ra
cak ma hi yet te ol muş tur. Dev le tin te kel ge lir le ri önem li 
ge lir kay nak la rı bu ida re ta ra fın dan kon trol edi lir hâ le 
gel miş tir.  

Tan zi mat Dö ne mi’nin ba şın dan iti ba ren ay dın la rın ıs
rar la ifa de et tik le ri “hal kın ha ki mi ye te hak kı” dev let 
adam la rı ta ra fın dan da ka bul edil miş ol mak la be ra ber 
da ha za ma nın gel me di ği yo rum la rı öne çık mak ta dır. 
Ye ni Os man lı dü şün ce si nin esas la rı da va tan da şın her 
ka de me de ken di ni yö ne te cek kad ro la rı la yı kıy la se
çe bi le cek ka bi li yet te ol du ğu na da yan mak tay dı. Pa di
şah’tan ay dın la ra, bü rok ra si ve hal ka ka dar her ke sim 
sı nır sız bir iyim ser lik için de ana ya sa nın ka bul ve meş
ru ti ye tin ilan edil me si nin dev le tin ne re dey se bü tün 
ida ri, si ya si ve as ke rî me se le le ri ni çö ze ce ği bek len ti si ne 
ka pıl dı ğı nı ifa de ede bi li riz. Pa di şah ve kil ler den, on lar 
bü rok ra si ve va tan daş tan va zi fe le ri ni la yı kıy la ye ri ne 
ge tir me le ri ni bek li yor lar dı. An cak unu tul ma ma sı ge
re ken bir hu sus var dı. Ana ya sa mev cut du ru mu ya sal 
hâ le ge tir miş, kök lü bir ida ri, si ya si ve sos yal de ği şik lik 
ge ti re me miş ti. Kı sa ca, kav ra mın içi ge rek ti ği gi bi dol
du ru la ma dı ğı için bek len ti le rin ge ri sin de ka lın mış tır. 
Bi rin ci Meş ru ti yet’ te ki sı kın tı la rın ben ze ri ikin ci dö
nem de de ya şa na cak tır. An cak bu de fa fark lı yön de si
ya si le rin ken di ara la rın da ki çe kiş me ler ve ger çek çi ve
ri le re da yan ma yan tah min ler yü zün den ha yal kı rık lı ğı 
ya şan mış tır. Ana ya sa nın ye ni den ha ya ta ge çi ril me si ile 
ay rıl mak is te yen azın lık la rın bu bek len ti le rin den vaz
ge çe cek le ri ümit edil miş tir. Kı sa bir sü re son ra or ta ya 
çı kan it ti fak lar ve sa vaş lar teo ri ve ger çe ğin si ya set te 
ay nı düz lem de ge liş me di ği ni gös te re cek tir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Os man lı Dev le ti’nde Tan zi mat Fer ma nı ye ni bir dev
rin baş lan gı cı nı tem sil eder. Gül ha ne Hattı Hü ma yu nu 
da de ni len bu fer man han gi ta rih te ilan edil miş tir?

a.  8 Ey lül 1808
b.  3 Ka sım 1839
c.  23 Ara lık 1876
d.  23 Tem muz 1908
e.  17 Ara lık 1908

2.  “Bü tün ted bir ler alın dı ğı tak dir de ve rim li coğ raf
ya sı ve ye te nek li hal kı sa ye sin de Os man lı Dev le ti’nin 
“510 se ne zar fın da” es ki kud re ti ne ka vu şa bi le ce ği” 
bek len ti si nin di le ge ti ril di ği Fer man aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

a.  Tan zi mat Fer ma nı
b.  Is la hat Fer ma nı
c.  Se nedi it ti fak
d.  Ka nuni Esa si
e.  Meş ru ti ye tin İla nı

3. Tan zi mat Fer ma nı ile Is la hat Fer ma nı mad de le ri 
ara sın da aşa ğı da ki ler den han gi si bu lun maz ?

a.  Her kes ka nun önün de eşit tir.
b.  Hiç bir kim se yar gı lan ma dan ce za lan dı rıl ma ya

cak tır.
c.  Her ke sin mal, can ve na mus gü ven ce si dev le tin 

ga ran ti si al tın da dır.
d. Gay ri müs lim le ri as ke rî okul la ra gir me hak kı 

ve ril miş tir.
e. Hal kın tem sil ci le rin den olu şan bir par la men to 

açı la cak tır.

4. Os man lı Müs lü man hal kı se çim ler le ilk de fa han gi 
olay la ta nış mış tır?

a. Se nedi İt ti fak
b. Tan zi mat Fer ma nı
c. Is la hat Fer ma nı
d. Mu has sıl lık Mec lis le ri
e. Vi la yet Mec lis le ri

5. Aşa ğı da ki bil gi ler den han gi si Tan zi mat dö ne min de 
as ke rî alan da ya pı lan dü zen le me ler den bi ri de ğil dir?

a.  As ker lik ya şı 20 ol muş tur.
b.  As ker lik sü re si 5 yıl dır.
c.  Ye dek as ker lik sü re si 7 yıl dır.
d.  Or du mer kez le rin de “as ke rî ida di” açıl mış tır.
e.  Ye ni çe ri Oca ğı kal dı rıl mış tır.

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si Tan zi mat dö ne mi nin eği
tim ala nın da ki uy gu la ma la rın dan bi ri de ğil dir?

a.  Mec lisi Maa rifi Umu mi ye’nin ku rul ma sı
b.  İl köğ re ti min ilk de fa zo run lu hâ le ge ti ril me si
c.  Ga la ta sa ray Sul ta ni si’nin açıl ma sı
d.  Da rül mu al li min’in açıl ma sı
e.  İlk kız Rüş ti ye si nin açıl ma sı

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Tan zi mat dö ne min de gö
rü len bir dü zen le me de ğil dir?

a.  Da rül mu al li mat’ın açıl ma sı
b.  Ni za mi ye Mah ke me le ri nin ku rul ma sı
c.  Mec lisi Me bu san’ın açıl ma sı
d.  Mec lisi Ah kamı Ad li ye’nin ku rul ma sı
e.  As ker lik sü re si nin 5 yıl ol ma sı

8. Os man lı Dev le ti Bal kan so run la rı yü zün den ta rih te 
93 Har bi di ye anı lan 187778 sa va şın da Rus ya ile sa vaş
mak zo run da kal mış tır. Bu sa vaş son ra sı ilk ön ce Rus lar la 
Ayas te fa nos (Ye şil köy) Ant laş ma sı im za lan mış tır. Aşa ğı
da ki mad de ler den han gi si bu Ant laş ma da yer al maz? 

a.  Kars, Ar da han, Art vin ve Do ğu Be ya zıt Rus
ya’ya ve ri le cek,

b.  Sır bis tan, Ka ra dağ, Ro man ya ve Bul ga ris tan ba
ğım sız ola cak,

c.  Os man lı Dev le ti ağır bir sa vaş taz mi na tı öde ye cek,
d.  Ba tı Trak ya Yu na nis tan’a ve ri le cek,
e.  Bü yük Bul ga ris tan ku ru la cak.

9. “Mu har rem Ka rar na me si” adı ve ri len an laş ma ge
re ğin ce Os man lı Dev le ti’nin ma li gü cü nü elin den alan 
“dev let için de dev let” du ru mu na ge ti ren ku rum aşa ğı
da ki ler den han gi si dir?

a.  Şu rayı Dev let
b.  Mec lisi Me bu san
c.  Du yunı Umu mi ye
d.  Mec lisi Hası Vü ke la
e.  Mec lisi Vâ lâ

10. 1876 Ana ya sa sı hak kın da aşa ğı da ki bil gi ler den 
han gi si yan lış tır?

a.  23 Ara lık 1876 ta ri hin de ilan edil miş tir. 
b.  Bir ko mis yon ta ra fın dan Av ru pa’da ki pek çok 

Ana ya sa in ce le ne rek dü zen len miş tir.
c.  1876 Ana ya sa sı 119 mad de den iba ret tir.
d.  Pa di şa hın yet ki le ri ni çok bü yük oran da kı sıt la

mış, mec li si ön pla na çı kart mış tır.
e.  Ta rih te ki bu ilk Türk Ana ya sa sı nın adı “Ka

nuni Esa si” dir.
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Okuma Parçası
13-27 TEM MUZ DA KAY NA YAN İS TAN BUL VE
NÜ MA YİŞ LER
Her ta rafta bay rak, mı zı ka, nü ma yiş çi ler(gös te ri ci ler) 
ala yı, da vul ve zur na do la şı yor. So kak nu tuk çu la rı ras
gel dik le ri yer de du rup söy lü yor, söy lü yor, ba ğı rı yor! Ve 
hal kın hak kı var dı, tam 33 se ne ken di ar zu suy la halk 
bay rak aça ma mış, mı zı ka çal dı ra ma mış, üç ki şi bir ara
ya ge lip ge ze me miş. He le umu ma ka rış söz söy le mek 
nu tuk ver mek Abdülhamid za ma nın da gö rül müş şey 
de ğil di. Eha li öy le coş kun ve he ye can lı su ret te so kak la
ra dö kül dük çe, bir ara ya ge len üç ada mı ta ki be ça lı şan 
po lis ler, şu nun bu nun söy le di ği ni giz li din le yip jur nal
lar ya zan ca sus lar şa şı rıp kal mış tı ve ka la ba lı ğın en ko
yu kıs mı Sir ke ci’den Ba bı âli ye doğ ru akı yor du. Ba bıâ li 
Sa da ret da ire si nin tam kar şı sın da bu lu nan “Ser ve ti fü
nun” mat ba ası nın önü, baş lar da ki fes ten do la yı üs tü 
kır mı zı renk li ve dai ma dal ga la nır bir adam ta ba ka sı 
ol muş tu. Ara ba lar adam yı ğın la rı nı ke sip yol aça mı
yor lar dı. Pa zar gü nü ak şa ma doğ ru, he le Tem mu zun 
14 ün cü (bu ta rih Ru mi dir, 27 Tem muz de mek tir) nü
ma yiş çi ler ara ba la ra da dol muş tu. 
O ta rih te ba zı per şem be gün le ri, ge lin gö tü ren ara ba 
ka fi le le ri gö rü lür dü; ge lin ara ba la rı nın bir fe ne ri ne ara
ba cı ya he di ye edi len bir iki ar şın lık ku maş bağ la nır dı 
ve ka dın la rın yal nız bu lu na rak bin dik le ri bu ara ba lar 
dai ma ku pa idi. Hür ri yet nü ma yiş çi le ri(gös te ri ci le ri) 
ise fay ton la ra dol muş lar, ara ba la rı nın fe ner le ri ne Türk 
bay rak la rı nı as mış lar, te ker lek le ri ve kö rü ğü çi çek ler le 
do nat mış lar dı. Nü ma yiş çi ler gö ğüs le ri ne de ha may
li(en kü çük bo yut lar da ba sıl mış Kur’anı Ke rim) gi bi 
kır mı zı ve be yaz lı ge niş kor don lar sa rıp üs tü ne “Hür
ri yet, Mü sa vat, Uhuv vet” ke li me le ri ni iş le miş ler di. Nü
ma yiş çi ara ba la rı sa ra ya ka dar gi di yor, Yıl dız yo lu nu 
dol du ru yor ve ta raf ta raf do la şı yor, üc ra ma hal le le re 
bi le gi ri yor ve tek mil İs tan bul ye rin den oy nu yor du. 
Bi zim mat ba a da ye rin den oy na mış tı. Tek ta raf ba san 
iki ma ki ne miz hiç dur ma dan ge ce ve gün düz mü te
ma di yen ba sı yor; 24 sa at te an cak 25 bin nüs ha çı ka
rı yo ruz, bu ka fi gel mi yor du. Mat baa nın ka pı sın da ve 
ka pı nın ya nın da ki tev zi oda sı nın pen ce re le ri önün de 
mü vez zi ler kı ya met ko pa rı yor du. Tev zi(da ğıt ma) oda
sı nın de mir par mak lık lı pen ce re si ne tır ma nan ga ze te
ci ler du va rı de lik de şik et miş ler di. Mat ba ada ki adam
la rı mız ba sı lan ga ze te le ri ta şı yıp mü vez zi le re (ga ze te 
sa tı cı la rı) ve ri yor du. Fa kat say mak, he sap et mek yok tu. 
Sa tış me mur la rı mız da da hi he sap ve ka yıt yok tu. Biz 
yu kar da ga ze te ya zı yor duk, ma ki ne ler ba sı yor du, me
mur lar da ğı tı yor du ve halk ka pı şı yor du. 

Ve her kes şa şır mış tı, çi le den çık mış tı; alem hür ri yet 
sar ho şu ol muş tu. De di ğim gi bi her kes bu coş kun luk
ta hak lı idi, aç ka lan la rın bul duk la rı ye me ğe sa rıl ma sı, 
zin dan da ya şa yan la rın bir den bi re kur tu lup ay dın lı ğa 
çık ma sı ile İs tan bul hal kı nın hür ri ye te ka vuş ma sı ara
sın da fark yok tu. Bu işin dış yü zü idi, bu nun bir de iç
yü zü var dı. 
Sa ra yın ga ze te ler ver di ği ga yet kı sa ilk res mi teb liğ den 
son ra sa bır sız lık la da ha açık ve kat’i ilan lar bek ler ken 
Tem mu zun 14.ün cü gü nü Be yoğ lu mu ta sar rı fı Ham
di Be yin Zap ti ye Ne za re ti ne ta yin olun du ğu na da ir bir 
tev ci hat(ata ma ka ra rı) çık tı ve meş ru ti yet aşık la rı nın 
sır tı na müt hiş bir buz lu duş yap tı!
Be yoğ lu mu ta sar rı fı Ham di Bey sa ra yın en sa dık ben
de le rin den di ve Abdülhamid ta ra fın dan gös te ri len ar
zu üze ri ne Sad ra zam Sa it Pa şa ta ra fın dan Zap ti ye(Asa
yiş) ne za re ti ne ge ti ril miş ti ve mu hak kak hür ri yet ha
re ke ti nin üze ri ne bir mum sön dür me kü la hı va zi fe si ni 
gör mek için ge li yor du. 
Ham di Be yin Zap ti ye ne za re ti ne ta yi ni ni mü tea kip Ba
bıâ li bir res mi teb liğ da ha neş rey le di. O za man ki Ba bı
âli nin hâ li ni ve sa ray da hü küm sü ren ru hu gös ter di ği 
için res mi teb li ğin baş ta ra fı nı aşa ğı ya ay nen alı yo rum: 
“Ve li yün ni me ti bi min ne ti miz pa di şa hı mız efen di miz 
haz ret le ri nin te si si ce li li ce na bı hi la fet pe na hi le ri olan 
Kanuni Esa si nin mev kii tat bi ka vaz’ile mec li si me bu
sa nın kü şa dı nı emr ü fer man bu yur ma la rın dan do la yı 
te baai sa dı kai mü lu ka ne le ri nin ta kım ta kım Ba bı âli ye 
ge le rek te şek kü ra tı ubu di yet ka ra ne le ri nin ar zı ha ki 
pa yi Hü ma yun olun ma sı nı ri ca ile ol bap ta ki ari zai te
şek kü ri ye yi tev di ey le me le ri ne bi na en ta ra fı Sa da ret pe
na hi den arz u tak dim kı lın mış tır.” (Pa di şa hın ana ya sa
nın ye ni den yü rür lü ğe kon ma sı ve mec li sin açıl ma sı nı 
em ret me sin den do la yı va tan daş la rın gu rup lar hâ lin de 
hü kû met mer ke zi ne gi de rek sa mi mi te şek kür le ri nin 
Pa di şa ha arz edil me si için di lek çe ver miş ler dir. Sa da ret 
bu nu Pa di şa ha arz et mek te dir) 
Teb li ği res mî di ğer ye rin de “Ka nu ni Esa si nin il caa
tı za man ile tat bik olu na ma ma sı esa sı fi kir ve ar zu yu 
Hu ma yu nu mü lü ka ne hi la fın da ol du ğun dan!” (Ana
ya sa nın şart la rın ge re ği ola rak ha ya ta ge çi ri le me me si 
pa di şa hın is te ği ne mu ha liftir) di yor du. 

Kaynak: Ah met İh san, Mat bu at Ha tı ra la rım 1888-
1923 İkin ci Cilt, Meş ru ti yet İla nın dan Umu mi Mu-
ha re be ye Ka dar 1908-1914, İs tan bul 1931, s. 69. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yan lış ise “Tan zi mat Fer ma nı ve Ge

tir dik le ri” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.
2. a Yanıtınız yan lış ise “Tan zi mat Fer ma nı ve Ge

tir dik le ri” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.
3. e Yanıtınız yan lış ise “Is la hat Fer ma nı” ko nu su nu 

yeniden göz den ge çi ri niz.
4. d Yanıtınız yan lış ise “Tan zi mat Fer ma nı ve Ge

tir dik le ri” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.
5. e Yanıtınız yan lış ise “Is la hat Fer ma nı” ko nu su nu 

göz den ge çi ri niz.
6. b Yanıtınız yan lış ise “Is la hat Fer ma nı” ko nu su nu 

yeniden göz den ge çi ri niz.
7. c Yanıtınız yan lış ise “Is la hat Fer ma nı” ko nu su nu 

yeniden göz den ge çi ri niz.
8. d Yanıtınız yan lış ise “Eko no mik Kriz ve So nuç

la rı” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.
9. c Yanıtınız yan lış ise “Eko no mik Kriz ve So nuç

la rı” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.
10. d Yanıtınız yan lış ise “Ana ya sa lı Yö ne tim De ne

me si I.Meş ru ti yet” ko nu su nu yeniden göz den 
ge çi ri niz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1
Os man lı Dev le ti’ nin yö ne ti ci le ri 17. as rın ba şın dan 
iti ba ren baş ta as ke rî alan ol mak üze re pek çok ye ni
lik için te şeb büs et miş ler dir. An cak ge le nek sel top lum 
ya pı sı ve de ği şi me kar şı gös te ri len di renç do la yı sıy la 
bun la rın ço ğu gi ri şim ci le ri nin ha ya tı na mal ol muş tur. 
Pek ço ğu ki şiy le ka im ol muş, ki şi nin gö rev ye ri de ğiş
ti ğin de ye ni den ba şa dö nül müş tür. Tan zi mat Dö ne mi 
ye ni lik le ri en üst dü zey de dev le ti yö ne ten le rin ken di 
is te ğiy le gi riş tik le ri ıs la hat ha re ket le ri nin en önem li
si dir. Bu sa mi mi ye te ya ban cı dev let le rin tem sil ci le ri ni 
şa hit tut mak dü şün ce si bu de fa he de fi ba şar ma az mi
ni gös ter mek te dir. Bu nun ya nı sı ra dev le ti yö ne ten
le rin ve kıs men ay dın la rın ka pıl dık la rı bir ya nıl gı da 
söz ko nu su edil me li dir. Os man lı Dev le ti’n de ya pı la cak 
ye ni lik ler den ya ban cı la rın mem nun ola ca ğı nı dü şün
mek. On la rın öne ri le ri nin sırf dev le tin prob lem le ri ni 
çöz me de yar dım cı ola rak or ta ya ko nul du ğu na inan
mak. Gay ri müs lim le re he men her hu sus ta ve ri len ay rı
ca lık lar da bu ne vi den dir. Ana ya sa nın ila nı ve Mec lisi 
Umu mi ’de ne re dey se ya rı ya rı ya tem sil hak kı dün ya
nın hiç bir meş ru ti ül ke sin de gö rül me miş tir. Ana ya sa 
ile her va tan da şı eşit ka bul et mek ve her gru bun hak la

rı nı mec lis te sa vun ma la rı na izin ver me nin dev le te yö
ne lik dış mü da ha le le ri ta ma men or ta dan kal dı ra ca ğı na 
inan mak bu tür den bir ya nıl gı ya işa ret et mek te dir. 

Sı ra Siz de 2
Mec lisi Vâ lâyı Ah kâmı Ad li ye nin da ire le ri ara sın da 
bir kuv vet ler ay rı lı ğı gö ze çarp mak la bir lik te fii len bu 
Mec li sin üye le ri Pa di şah ta ra fın dan se çil di ği ve onun 
bek len ti le ri doğ rul tu sun da ka rar al dı ğı dik ka te alın
dı ğın da dü zen le me nin şe kil de kal dı ğı nı söy le ye bi li riz. 
Zi ra bu ta rih ten iti ba ren kuv vet ve ic ra sa ha la rı nın ay
rıl ma sı na mu ka bil ik ti dar sa hip le ri nin her üç kuv ve ti de 
kon trol et mek ten ge ri dur ma dık la rı gö rül müş tür. Mec
li sin ken di ba şı na ka rar al mak, ka nun yap mak yet ki si 
ol ma yıp sad ra za mın öner di ği ve ha va le et ti ği ko nu la rı 
tar tı şı yor ol ma la rı iş le vin kav ra mı kar şı la ma ora nı nı en 
aza in di re cek bir ek sik lik ola rak gö rül mek te dir. 

Sı ra Siz de 3
Dev let ol ma nın te mel hu su si yet le rin den bi ri ola rak ken
di top rak la rın da va tan daş la rın dan ver gi le ri top la ya ma
yan bir dev le tin ma li ba ğım sız lı ğın dan söz edi le me ye ce
ği açık tır. Zi ra dev let ol ma nın te mel şart la rın dan bi ri si 
de dev let ih ti yaç la rı için va tan daş lar üze ri ne ver gi koy
mak ve ada let le tah sil et mek tir. Os man lı si ya si ve ida ri 
ya pı sı için de ken di em ni yet güç le ri ve ver gi tah sil dar la rı, 
bi na la rı, de po la rı, ka sa la rı olan bir ya pı söz ko nu su dur. 
Hiç bir şe kil de dev le tin kon tro lü ne tâ bi ol ma dı ğı için de 
dev le tin is tik la li ni zaa fa uğ rat mış tır. Du yunı Umu mi ye 
am bar la rı ve ka sa la rı mil lî mü ca de le sı ra sın da An ka ra 
Hü kû me ti ta ra fın dan kon trol edi le bil miş tir.

Sı ra Siz de 4
Dev le tin Müs lü man olan ve ol ma yan te baa sı ara sın da
ki ça tış ma la rın se be bi sa de ce dış mü da ha le ye tep ki ola
rak de ğer len di ri le mez. Zi ra top lu mun bu yön de ki ge
liş me le re tep ki si Tan zi mat Fer ma nı’nın ila nı nı ta ki ben 
çe şit li se vi ye ler de di le ge ti ril miş tir. Dev le tin as li un su
ru ola rak ver gi ve ren, uzun as ker lik se ne le ri bo yun ca 
evin den bar kın dan, çiftin den çu bu ğun dan, işin den 
ay rı ka lan ve eko no mik ola rak yı kı ma uğ ra yan Müs
lü man kit le ler el le rin de ki tek im ti ya zın ya ni as li un sur 
ol ma hâ li nin sı ra dan laş ma sı na tep ki gös ter mek te dir
ler. Tan zi mat ile ge ti ril di ği dü şü nü len eşit li ğin Is la hat 
Fer ma nı ile Hris ti yan un sur lar le hi ne po zi tif ay rım
cı lı ğa dö nüş me si önem li bir kı rıl ma nok ta sı dır. Zi ra 
gay ri müs lim va tan daş lar cü zi bir mik tar ver gi kar şı lı ğı 
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as ke re git me hiz me tin den kur tul muş lar dır. Bu na ila ve
ten he men her mez hep ten mis yo ner le rin ül ke nin her 
ye rin de din yay ma gi ri şim le ri ve yok sul ke sim ler de bu 
ça lış ma la rın bel li se vi ye ler de ne ti ce ver me si top lu mu 
iyi ce ger miş tir. Mün fe rit ola rak Hris ti yan la rın İs lam’ı 
seç me le ri du ru mun da ül ke nin her ta ra fın da ki kon so
los luk lar ve ki li se ler dev re ye gir mek te dir. Trab zon’da ki 
İn gi liz Kon so lo su Ja mes Pal gra ve’in 1860’lı yıl la rın ba
şın da yap tı ğı şu tes pit du ru mu bü tün açık lı ğı ile or ta
ya koy mak ta dır. “Müs lü man lar ger çek ten üçün cü sı nıf 
va tan daş ko nu mun da dır. Zi ra her di nî inanç gru bu nun 
bir ha mi si var. Müs lü man lar âde ta sa hip siz ko num da
lar”. Ki tap 3; Bu ko nu da ge niş bil gi için Cez mi Eras
lan’ın “II. Ab dül ha mid ve İs lam Bir li ği” (Ötü ken ya yın
la rı İs tan bul 1992) ad lı ki ta bı na ba ka bi lir si niz. 

Sı ra Siz de 5
Pa di şah la rı taht tan in di rir ken hal kı mem nun et me
di ği ni ge rek çe gös te ren yö ne ti ci ke si min hal kın ha ki
mi yet hak kı nı ver me me le ri nin çe şit li se bep le ri var dır. 
Zi ra halk ve onun ha ki mi yet hak kı Tan zi mat ile bir lik
te git tik çe ar tan bir hız da si ya set gün de mi ne gir miş tir. 
An cak ay dın lar bu nu sa vu na rak hü kû met ve pa di şa
hın yet ki le ri ni kı sıt la mak ve halk adı na on lar ko nuş
tu ğu için bu gü ce or tak ol mak ar zu sun da ol muş lar dı. 
Üst dü zey bü rok rat lar da bu hak kı ta nı mak la bir lik te 
hal kın he nüz bu gü cü kul lan ma ya ha zır ol ma dı ğı nı id
di a et miş ler dir. Bu du rum da halk ge re ken ol gun lu ğa 
ge le ne ka dar o gü cü onun adı na kul la na cak bir va si ye 
ih ti yaç ola cak tır. Ay dın ve sa ye ti kav ra mı bu du ru mun 
so nu cun da or ta ya çık mış tır. Dev let adam la rı da el le
rin de ki bu gü cü bı rak mak is te me mek te dir ler. Ay dın la
rın da bir aşa ma dan son ra her hak kı ta nı dık la rı hal kın 
oku tu lup ye tiş ti ri le cek bir ke sim ol du ğu nun al tı nı çiz
me le ri ne ti ce de on la rın da halk adı na bu yet ki yi, gü
cü kul lan ma ar zu la rı nı or ta ya çı kar mak ta dır. Ni te kim 
dö ne min önem li fi kir ve dev let ada mı Sa id Ha lim Pa
şa, Buh ran la rı mız ad lı ki ta bın da ken di si nin de par lak 
ör nek le rin den bi ri ol du ğu ay dın ke si min meş ru ti yet 
ara yış la rı nın te me lin de halk adı na o gü cü kul lan mak 
ar zu su nun yat tı ğı na işa ret et mek te dir. (Ki tap 4) Sa id 
Ha lim Pa şa, Buh ran la rı mız (ya yı na ha zır la yan M. Er
tuğ rul Düz dağ) İz ya yın cı lık İs tan bul 1997).

Sı ra Siz de 6
Mec lis ve se çim iş le rin de her el li bin er kek nü fu sa bir 
me bus düş me si ne mu ka bil ka dın la rın seç me ve ya se
çil me hak la rı nın gün de me gel me me si ni dö ne min top
lum sal ba kı şı çev re sin de de ğer len di ril me li dir.
Ön ce lik le her top lum sal ta vır, olay, mü es se se ve an la yış 
ken di dö ne mi nin şart la rı çer çe ve sin de ele alın ma lı dır. 
Dün ya da yir min ci yüz yı lın baş la rın da ka dın la ra seç me 
ve se çil me hak kı ve ren dev let ler yok gi bi dir. Özel lik
le Or ta Çağ lar dan iti ba ren ka dı nın pek dik ka te alın
ma dı ğı, önem sen me di ği bi lin mek te dir. Er kek ege men 
top lu luk lar da he men her dü zen le me bu cin si dik ka te 
ala rak ya pı la gel miş tir. An cak he men işa ret ede lim ki 
İkin ci Meş ru ti yet Dö ne mi’nde 1908 Mec lisi Me bu sa
nı’nda ka dın la ra bu hak kın ve ril me si ge rek li li ği dü şün
ce si ka bul edil miş tir. An cak ka nun laş tır ma gi ri şi min
de bu lu nul ma mış tır. Ge rek çe si ise Os man lı Me bu san 
üye le ri nin man tı ğı nı gös ter mek ba kı mın dan il ginç tir: 
Av ru pa’nın hiç bir ye rin de böy le bir uy gu la ma yok tur. 
Yi ne de pe de ri ai le ti pi nin ha kim ol du ğu Türk mil le ti
nin çağ daş dev le ti Tür ki ye Cum hu ri ye ti’n de Av ru pa lı 
pek çok dev let ten da ha ön ce Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata
türk 1934 iti ba rıy la bu hak kı Türk ka dı nı na ver miş tir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bi rin ci Meş ru ti yet Dö ne mi’nde dev le tin si ya si po li ti ka la rı nın re el ze mi ni ni 
açık la ya bi le cek,
Bi rin ci Meş ru ti yet Dö ne mi’nin sim ge si hâ li ne ge len eği tim ve kül tür ça lış ma la
rı nın bo yut la rı nı sap ta ya bi le cek,
İkin ci Meş ru ti yet Dö ne mi se çim le ri ni ve olu şan Mec lis le rin ya pı sı nı ana liz ede
bi le cek,
Trab lus garp ve Bal kan Sa vaş la rı nı ana hat la rıy la gö re rek adım adım Bi rin ci 
Dün ya Sa va şı’na gi di şin ze mi ni ni de ğer len di re bi le cek bil gi ve be ce ri le re sa hip 
ola cak sı nız.
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I. MEŞ RU Tİ YET DÖ NE Mİ’N DE Sİ YA SET
Os man lı son dö ne mi nin iki meş ru ti ye ti ni de ilan et miş olan II. Ab dül ha mid’in 
tah ta çı kı şı, 19.yy. son la rı na ve do la yı sıy la da Os man lı Dev le ti’nin çö küş ve par
ça lan ma sü re ci ne denk gel miş olup, ge rek si ya si ve as ke rî ge rek se de eko no mik 
prob lem ler had safha ya ulaş mış du rum day dı. Tan zi mat ve Is la hat Fer man la rı ile 
ge len uy gu la ma lar, Ba tı lı dev let ler ta ra fın dan si ya si ve di nî amaç lı bas kı ara cı ola
rak kul la nıl ma ya baş lan dı ğı için hal kın bü yük ek se ri ye ti ni teş kil et mek te olan 
Müs lü manTürk un sur aley hi ne bir şe kil al mış ve tep ki top la ma ya baş la mış tır. 
Bu na ila ve ten Tan zi mat’ la baş la mış olan kal kın ma pro je le rin den is te ni len so nuç
lar alı na ma mış, te rak ki kav ra mı ye ri ne “it ti hat” kav ra mı ka bul gör me ye baş la mış
tır. Av ru pa en düs tri si nin re ka be ti kar şı sın da yer li sa na yi nin çök me si, yö ne tim
de mey da na ge len de ği şik lik ler ve Os man lı coğ raf ya sı nın sü rek li par ça lan ma sı 
ve iş gal le re ma ruz kal ma sı Müs lü man halk ara sın da it ti hat kav ra mı nı te rak ki nin 
önü ne ge çi ren un sur ol muş tur. Bu nun yan sı ma la rı da fark lı alan lar da ve fark lı uy
gu la ma lar la te si ri ni gös ter me ye baş la mış tır.

1876 yı lın da ilan edi len Kanuni Esasi ile Os man lı Dev le ti, İs lam Di ni ni res mi 
din ola rak ka bul et miş tir (11. mad de). Yi ne bu dö nem de, okul la ra din ders le ri ko
nu lur ken, hü küm da ra da “ahkâmı şer’iye”yi yü rüt me gö re vi ve ril miş tir (7. mad
de). Ay rı ca Şey hü lis lam dev let ör gü tü içe ri si ne alın mış (27. mad de), Ad li ya sa ma 
ku rum la rı nın ya nın da şer’i mah ke me le re de yer ve ril miş tir (87. mad de). Bun la rın 
ya nı sı ra Ayan Meclisinin görevleri arasına İslami il ke le re ay kı rı ya sa la rın red de
di le ce ği mad de si ko nul muş (64. mad de) ve ay rı ca pa di şah İs lam’ın ko ru yu cu su 
ola rak ka bul edil miş tir (4. mad de).

Ay nı dö nem içe ri sin de ay dın ve dev let adam la rı ara sın da Os man lı cı lı ğın ya nı 
sı ra İs lam cı lık po li ti ka sı nın da ta raftar bul ma ya baş la dı ğı gö rül mek te dir.1881’in 
baş la rın da Sul tan II. Ab dül ha mid’e İs lam cı lık gö rü şü nü sa vu nan çok sa yı da ra por 
su nul ma ya baş lan mış tır. Bun lar ara sın da di nin tüm Müs lü man ül ke ler için bağ la
yı cı ol ma sı ve ha li fe li ğin ye ri vur gu lan mak tay dı. 

İs lam cı lık po li ti ka sı nın ge li şi min de, Os man lı Dev le ti’nin iç bün ye sin de mey da
na ge len ge liş me le rin ya nı sı ra Ba tı lı dev let le rin ta kip et miş ol duk la rı em per ya list 
po li ti ka lar da te sir li ol muş tur. Ba tı lı dev let le rin sö mür ge esas lı po li ti ka la rı so nu
cun da Ce za yir, Kı rım, Kıb rıs, Tu nus ve Mı sır gi bi önem li top rak lar kay be dil miş tir. 
Ül ke nin iç bün ye sin de de Dev le tin hakimi mil let ko nu mun dan, hor la nan ve azın
lık lar dan da aşa ğı bir du ru ma dü şü rül dü ğü ne ina nan Müs lü man hal kın tep ki le ri, 
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ba sın ve ay dın la rın da yar dım la rıy la şe kil len me ye baş la mış tır. Bu du ru mu güç len
di ren bir di ğer un sur da eko no mik alan da ki ge ri le me ler dir. Bu sü reç, 1870’le rin 
ba şın dan iti ba ren de si ya si bir fi kir akı mı hâ li ne gel me ye baş la mış tır. Ya ni II. Ab
dül ha mid’in tah ta çı kı şın dan iti ba ren İs lam cı lık po li ti ka sı nın ta ki bi ne im kân ve
re cek öl çü de psi ko lo jik ve fik ri po tan si yel bü yük öl çü de ha zır du ru ma gel miş tir.

Os man lı Dev let an la yı şın da en ge niş sı nır lar ve nü fus ile dev le tin de va mı esas fi kir 
ol du ğu na gö re II. Ab dül ha mid Dö ne mi’n de İs lam un su ru nun öne çı ka rıl ma sı din 
te mel li bir ter cih mi dir? Tar tı şı nız.

II. Ab dül ha mid Dö ne mi’n de iç ve dış ge liş me le rin yön len dir di ği bu po li ti ka
nın te me li ni yal nız Os man lı Dev le ti’ne de ğil, İs lam dün ya sı nın ge ne lin de hakim 
olan olum suz şart lar be lir le miş tir. As lın da, Ba tı ’nın yük se li şi, İs lam dün ya sı nın 
ise his se di lir bir şe kil de ge ri le me ye baş la ma sı nın gö rül dü ğü 19.yy. or ta la rın dan 
iti ba ren Müs lü man ül ke ler de umut ara yan göz ler do ğal ola rak Hi la fet mer ke zi
ne çev ril miş tir. 1882 yı lın da (Hic re tin 14.yy.) II. Ab dül ha mid, İs lam dün ya sı nın 
ha li fe si ola rak bir çok ül ke den teb rik tel gra fı alır ken, İran, Fas ve bir kaç kü çük 
İs lam dev le ti dı şın da İs lam dün ya sı Av ru pa hâ ki mi ye ti al tı na gir miş du rum da
dır. Ya ni İs lam bir li ği (İt ti ha dıı İs lam) duy gu su bir ih ti yaç hâli ne dö nüş müş tür. 
Üs te lik dün ya si ya se tin de de ye ni de ği şim ler söz ko nu su olup Os man lı Dev le ti’ ni 
ya kın dan il gi len dir mek te dir.1876’da Kanuni Esasi’nin ila nı son ra sın da, Os man lı 
Dev le ti’ ni hi ma ye ede ce ği ne ina nı lan İn gil te re, Sü veyş ka na lı na hakim ol ma sı nın 
ar dın dan Os man lı Dev le ti’nin de va mı nı sağ la mak şek lin de ki ge le nek sel po li ti
ka sı na son ver miş tir. Bu da Os man lı Dev le ti ’nin ka de ri ni te mel den et ki le miş tir. 
Rus ya ve İn gil te re ara sın da bir sü re boş luk ta ka lan II. Ab dül ha mid, çö zü mü Av
ru pa Dev let le ri ara sın da den ge po li ti ka sı ta kip et mek te bul muş tur. Bu po li ti ka nın 
ta kip edil me si, Os man lı hal kı nın ya nı sı ra İs lam dün ya sı na da Os man lı Dev le
ti’nin Av ru pa’dan ba ğım sız po li ti ka ta kip et ti ği gö rün tü sü nü ver miş tir. II. Ab dül
ha mid’in ay nı za man da hem ül ke için de hem de ül ke dı şın da Müs lü man din dar 
bir ha li fe por tre si çiz me si, Müs lü man halk ara sın da ki sev gi ve say gı sı nı ar tı rır ken 
Ba tı lı dev let ler de de ha li fe lik güç ve yet ki si nin Müs lü man lar üze rin de çok güç lü 
ol du ğu inan cı nın yay gın laş ma sı na ze min ha zır la mış tır. Dev le tin yıl lar dır için de 
bu lun du ğu İslami ge le nek de bu du ru mu güç len di rip meş ru laş tır mış tır.

II. Ab dül ha mid İs lam cı lık po li ti ka sı nı ta kip ede rek hem dev let için de hem de 
Müs lü man dün ya sın da say gın lık ve güç ka zan dı ğı nı dü şü ne rek, po li ti ka la rı nı bu 
ze min üze rin den ge liş tir me ye baş la mış tır. Hü kû me tin des te ğin de olan bir çok ga
ze te ve der gi de İs lam cı po li ti ka la rı nı des tek le mek te dir. Söz ko nu su ba sınya yın 
or gan la rın da bu sü reç te yer alan ya zı la rın ama cı ön ce lik le Arap lar, Ar na vut lar ve 
sa ir Türk ol ma yan Müs lü man la rın sa da ka ti ni ka zan mak ve da ha son ra da baş ta 
Hin dis tan ol mak üze re Müs lü man la rın yo ğun ola rak ya şa dık la rı böl ge ler den si
ya si ve mad di des tek te min ede rek ge le cek te de Os man lı Dev le ti ile bir lik te ha re
ket et me le ri ni sağ la mak tır.

İs lam cı lık fik ri ni sa vu nan dev let adam la rı nın ba şın da ay nı za man da bir ta rih çi 
olan Cev det Pa şa ve Şir va nî za de Rüş tü Pa şa bu lun mak ta dır. İs lam cı lı ğı sa vu nan
la rın or tak dü şün ce le ri Os man lı Dev le ti’nin Tan zi mat’la bir lik te kül tü rel ben li ği ni 
kay bet me ye baş la mış ol du ğu dü şün ce sin den ha re ket le, Tan zi mat’ın giz li ola rak 
in kâr et ti ği ni dü şün dük le ri “şe ri a tın de ğer le ri ni” tek rar Os man lı top lu mu na ka
zan dır mak ge rek ti ği dir.
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Bu açık la ma lar ışı ğın da II. Ab dül ha mid’in İs lam cı lık po li ti ka sı nın iç po li ti ka 
ka dar dış po li ti ka ya da yö ne lik ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. Bu ra da Os man lı 
yö ne ti mi nin elin de ki dinî ma kam la rın öne mi ni ön ce lik le İn gil te re ve Fran sa gi bi 
Ba tı lı dev let le rin kul lan dı ğı nı söy le me li yiz. Fran sa Sul tan Ab dül me cid’ten Or ta 
Af ri ka’da ki mis yo ner le ri nin Müs lü man ka bi le ler ta ra fın dan öl dü rül me me si için 
yar dım is te miş ti. İn gil te re de özel lik le 187778 Os man lı Rus Har bin de, II. Ab dül
ha mid’e, Rus ya dâ hi lin de ki Müs lü man lar ve Af gan kra lı üze rin de ki ha li fe lik nü
fu zu nu kul lan ma sı nı tel kin ve tav si ye et miş tir. An cak, 187778 Har bi’n den son ra 
po li ti ka de ğiş ti rip Mı sır ve Kıb rıs’ı ele ge çir dik ten son ra dinî un sur la rın ken di si ne 
kar şı kul la nıl ma sın dan en di şe et miş tir. Zi ra II. Ab dül ha mid’in de kar şı lık ola rak 
İn gil te re’nin sö mür ge le rin de ki Müs lü man lar üze rin de hi la fet gü cü nü kul lan ma 
ih ti ma li nin bu lun du ğu nu gör müş tür. Bu se bep le de da ha ön ce den des tek le miş 
ol du ğu bu dü şün ce den ra hat sız ol du ğu gi bi kar şı ted bir ler al ma ya ça lış mış tır.

II. Ab dül ha mid Dev ri İs lam cı lık po li ti ka sı nı bu bil gi ler ışı ğın da üç ana he def 
et ra fın da özet le mek müm kün dür. Bun lar dan bi ri, Os man lı Müs lü man te ba ası
nı “İslam” bay ra ğı al tın da top la mak iken ikin ci si de dış ül ke Müs lü man la rı nın 
Ha li fe lik ma ka mı et ra fın da top lan ma sı nı te min ede rek mev cut prob lem le rin çö
zü mün de kar şı lık lı des tek ve yar dı mın te mi ni dir. Os man lı bel ge le rin den or ta
ya çı kan üçün cü bir ama cın da ha ol du ğu söy le ne bi lir ki o da Sün ni lik ile Şi i lik 
ara sın da bir ya kın laş ma ve bir lik mey da na ge ti re rek yi ne Or ta  Do ğu’da ki İn gi liz 
plan la rı nı so nuç suz bı rak ma ve bu hu sus ta Hin dis tan Şi i le ri nin de si ya si des te ği
ni te min et mek tir. An cak Sün niŞii iş bir li ği sü re ci İran Şa hı nın ge liş me le ri ken di 
aley hi ne bir plan ola rak al gı la ma sı ve de kar şı ted bir ola rak Er me ni ay rı lık çı ha re
ke ti ni des tek le me si se be biy le so nuç suz kal mış tır.

II. Ab dül ha mid’in po li ti ka la rı, bu amaç la rı itibarıyla da ne Pans la viz me kar şı 
bir po li ti ka dır ne bü tün dün ya Müs lü man la rı nı si ya si bir ik ti dar çer çe ve sin de bir
leş tir me ye dö nük bir ha ya li dir, ne de Pan cer me niz me ben ze mek te dir. Son de re ce 
ger çek çi bir po li ti ka cı olan II. Ab dül ha mid’in İslam cı lı ğı, o gü nün şart la rı çer çe
ve sin de Arap ya rı ma da sı, Mı sır, Su ri ye ve Ye men’de ki Arap mil li yet çi akım la rı na 
kar şı ge liş ti ril miş olan bir leş ti ri ci bir si ya si akım dır.

El çi lik ve kon so los luk la rıy la do ğu da ve bil has sa Os man lı coğ raf ya sın da olup bi ten
le ri ya kın dan ta kip eden Batılı dev let ler İs lam cı po li ti ka la rı ne den ıs rar la sal dır gan 
ve ya yıl ma cı bir ha re ket ola rak ta rif et miş ola bi lir ler? Tar tı şı nız.

Bu he def dı şın da ki böl ge ler de ta kip edi len İs lam cı lık po li ti ka sı nın ana he de fi 
Os man lı Dev le ti dı şın da ki bü yük İslam dün ya sın da Os man lı hilafeti nin say gın
lı ğı nı güç len dir me ye yö ne lik tir ki bu nun so nu cun da da kar şı lık lı bir iş bir li ği ve 
des tek söz ko nu su ola bi le cek tir. II. Ab dül ha mid Dönemi’nde “İs lam cı lık”, po li ti
ka sı çer çe ve sin de Arap şeyh le ri nin ödül len di ril me si ve sür re alay la rı na es ki si ne 
oran la da ha çok önem ve ril me si, Af ri ka ta ri kat la rı na iti bar edil me si gi bi uy gu
la ma lar, bu po li ti ka doğ rul tu sun da ger çek leş ti ril miş tir. 1878 Ber lin An laş ma sı’
nı mü te aki ben Os man lı Dev le ti sı nır la rı dâ hi lin de gay ri müs lim le rin ora nı yüz de 
yir mi ye in miş tir. Bal kan lar dı şın da, Ba tı Ana do lu’da 3 mil yon ka dar Rum, ço ğun
lu ğu Do ğu Ana do lu da da hil ol mak üze re bü tün ül ke ge ne lin de 1 bu çuk mil yon 
ka dar Er me ni var dır; bir de az sa yı da Arap Hris ti yan la rı bu lun mak ta dır. Bu du
rum da Os man lı cı lık po li ti ka sı nın ta ki bi nin im kâ nı ve dev let açı sın dan da fay da 
sağ la yı cı özel li ği önem li öl çü de azal mış tı.

2
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Böy le bir ze min de II. Ab dül ha mid, dev le tin di ğer un sur la rı nı yok say ma dan, 
si ya si sos yal ve eko no mik şart la ra uy gun ola rak İs la mi duy gu la rı bes le mek, ön 
pla na çı kar mak ama cı na dö nük po li ti ka ta kip et miş tir. Bu nu ya par ken de İs lam 
mü es se se le ri nin kuv vet len me si ne ve yay gın laş ma sı na özel bir gay ret gös te re rek, 
iç ve dış si ya set te İs lam’a be lir le yi ci bir rol ver mek ama cı nı ger çek leş tir me ye ça
lış mış tır. El bet te ki bü tün bu ça ba la rın te me lin de ana amaç Os man lı Dev le ti’ni 
çö küş ten kur ta ra bil mek tir.

II. Ab dül ha mid Dönemi’nde ge rek Os man lı ge rek se de İs lam coğ raf ya sı ge ne
lin de İs lam cı po li ti ka la rın is te ni len öl çü de ba şa rı lı ol du ğu nu söy le mek müm kün 
ol ma mak la bir lik te, cid di bir Os man lı ve ha li fe sev gi si nin oluş tu ğu tes pit edi le
bil mek te dir. Zi ra bu po li ti ka nın so nuç la rı da ha son ra baş ta Bal kan Sa va şı ol mak 
üze re I. Dün ya Sa va şı ve İs tik lal Sa va şı’n da İs lam dün ya sı nın mad di ve ma ne vi 
des te ği ola rak so mut bir şe kil de or ta ya çık mış tır.

Bu dü şün ce ve duy gu la rın top lum sal ze min de güç ka zan ma sın da, İs lam coğ
raf ya sı nın bü yük ek se ri ye ti nin sö mür ge leş ti ril me si ve de eko no mik ola rak ge ri 
kal ma sı nın ya nı sı ra 19.yy. son la rın dan iti ba ren kit le ile ti şim ve ula şım araç la rı
nın ge liş me si cid di ola rak te sir li ol muş tur. 19. yüz yıl bir ile ti şim ve ula şım dev ri mi 
ol muş, kü re sel bir de ği şim ya şan ma ya baş lan mış tır. Bu har lı ge mi le rin, de mir yol
la rı nın ve tel graf hat la rı nın yay gın laş ma sı nın do ğal bir so nu cu olan hız lı bir kü
re sel leş me sü re ci dir bu. II. Ab dül ha mid, ik ti da rı nın ilk gün le rin den iti ba ren bu 
tek no lo jik ge liş me le re cid di des tek ver miş tir. İlk tel graf hat tı 1855’te Kı rım Sa va şı 
sı ra sın da açıl mış ol ma sı na rağ men, sa de ce II. Ab dül ha mid Dönemi’nde 30 bin 
km’den faz la tel graf hat tı çe kil miş tir. Bu hat lar, Hi caz’dan Ye men’e ka dar uzan
mak ta olup, hi la fet mer ke zi Ege ve Ak de niz’de ki ada la ra ka dar tel graf hat la rıy la 
bağ lan mış tır. Mors işa ret le ri se ri bir şe kil de Türk çe ye uy gu lan mış, en son mo del 
tel graf ma ki ne le ri ge tir ti le rek, tel graf çı lık öğ re ni mi için Fran sa’ya öğ ren ci ler gön
de ril miş, kurs lar açıl mış tır.

II. Ab dül ha mid, ik ti da rı nın ilk gün le rin den iti ba ren bu tek no lo jik ge liş me le re cid di 
des tek ver miş tir. İlk tel graf hat tı 1855’te Kı rım Sa va şı sı ra sın da açıl mış ol ma sı na 
rağ men, sa de ce II. Ab dül ha mid Dönemi’nde 30 bin km’den faz la tel graf hat tı çe kil
miş tir. Bu hat lar, Hi caz’dan Ye men’e ka dar uzan mak ta olup, hi la fet mer ke zi Ege ve 
Ak de niz’de ki ada la ra ka dar tel graf hat la rıy la bağ lan mış tır. Mors işa ret le ri se ri bir 
şe kil de Türk çe ye uy gu lan mış, en son mo del tel graf ma ki ne le ri ge tir ti le rek tel graf çı
lık öğ re ni mi için Fran sa’ya öğ ren ci ler gön de ril miş, kurs lar açıl mış tır.

Mer ke zî dev let gü cü nün te mi nin de son de re ce önem li olan ula şım ve ha ber
leş me nin ikin ci kıs mı nın tel graf hat la rı ile ger çek leş ti ği ni söy le mek müm kün dür. 
Böy le ce, Os man lı Dev le ti yol ve de mir  yol la rı nın in şa sı ile gi de me di ği yer le re ka
dar tel graf hat la rı nı ulaş tı ran ilk ül ke ol muş tur. An cak II. Ab dül ha mid ik ti da rı nın 
güç len me si ne va sı ta ola rak dü şü nül müş olan tel graf, onun yı kı lı şı na da yar dım 
eden araç ola cak tır.

II. Ab dül ha mid Dönemi’nde Bom bay’dan çe ki len tel graf İs tan bul’da; İs tan
bul’dan çe ki len tel graf Ka zan’da okun ma ya baş la mış tır. İs lam cı da ya nış ma fi kir le
ri, pro je ler ve ha ber ler tel graf sa ye sin de hız lı bir şe kil de ta kip edil me ye baş lan dı ğı 
için pa ra lel bir şe kil de İs lam cı lık po li ti ka sı da gi de rek güç ka zan ma ya ve ka bul 
gör me ye baş la mış tır. Tel graf dev ri mi bü tün dün ya için, ama özel lik le de İs lam 
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dün ya sı için bu se bep le çok önem li ol muş tur. Sö mür ge hâlin de ki ve ya ba ğım sız 
Müs lü man lar dün ya nın ne re sin de olur lar sa ol sun lar tel graf sa ye sin de ha ber le şe
rek bir bir le rin den ha ber dar ol muş lar dır. O dö ne min İs tan bul ga ze te le ri bu şe kil de 
et ki li ol muş lar, hem Lon dra par la men to sun da ki bü tün tar tış ma la rı ya yın lar ken 
hem de Kaş gar’dan, Kal kü ta’dan, Bom bay’dan, Gü ney Af ri ka’dan, Ce za yir’den gön
de ri len tel grafla rı ya yın la ya rak bü tün Ba tı, Türk ve İs lam dün ya sın dan ha ber dar 
olun ma sı nı te min et miş ler dir. 

Kit le ile ti şim araç la rı nın yay gın ola rak kul la nıl ma sı nın di ğer bir et ki si de der gi 
ve ga ze te ler ara cı lı ğıy la ka muo yu de nen ol gu nun or ta ya çık ma sı dır. 1860’lar dan 
iti ba ren ga ze te ler bü yük bir et ki ye sa hip ol muş lar dır. Ga ze te beş bin gi bi dü şük 
bir ra kam da sat ma sı na rağ men, Ye men’de ki bir kah ve ha ne de de Kı rım’da da kı sa 
za man fark lı lık la rı ile ay nı yo rum ve ha ber ler okun mak ta ve et ki li ol mak ta dır. İn
san lar bir bi rin den ha ber dar ol ma ya baş la mış lar dır. Dö ne min ga ze te le rin de o dö
nem itibarıyla son de re ce il gi çe ki ci ve ala nın da ilk olan ya zı di zi le ri ya yın lan ma ya 
baş la mış tır “...Tür kis tan na sıl bir yer dir, Çin Müs lü man la rı ne ya par, Ja pon ya na sıl 
bir yer dir, Gü ney Af ri ka Müs lü man la rı nın du ru mu ne dir, Ma lez ya’da, En do nez
ya’da o za man ki adıy la Açe ve Su mat ra’da Müs lü man lar ne ya pı yor...?”Böy le ce 
müt hiş bir ha ber leş me ağı or ta ya çık mış ve Os man lı ay dın la rı İs lam dün ya sı nı ta
nı ma ya baş lar ken İs lam dün ya sı da Os man lı yı tar tış ma ya ve ta nı ma ya baş la mış tır. 
Bu du rum ay nı za man da Türk çü lük akı mı nın da güç len me si ne ve si le ol mak ta dır.

Ab dül ha mid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’n de ki ça lış ma lar ve İs lam dün ya sı ile 
iliş ki le rin bo yu tu hak kın da Prof. Dr.Gök han Çe tin sa ya ile ya pıl mış olan “Ha len 
Tan zi mat’ı Ya şı yo ruz” ad lı ro pör ta jı oku ya bi lir si niz. Ro pör ta jın İn ter net bağ lan tı
sı ad re si: 12 Ara lık 2011, http://www.dun ya bul te ni.net/?aTy pe=ha ber&Ar tic le
ID=97909,(09012012’de http://www.dun ya bul te ni.net/?aTy pe=ha ber&Ar tic
le ID=97909,(09012012)

İs lam dün ya sın da ki te sa nüt duy gu su nun or ta ya çık ma sın da ve İs lam cı lı ğın 
ge li şi min de ta ri kat la rın da müt hiş bir te si ri ol muş tur. O dö nem de ulusdev
let sı nır la rı ol ma dı ğı için Tür kis tan’dan kal kan bir der viş Ana do lu’da nü fuz ala
nı bu la bil mek te dir. Ta ri kat la rın ağ la rı çok ge niş olup İs tan bul mut la ka uğ ra nı lan 
bir mer kez ol ma özel li ği ne sa hip tir. Bu der viş ler İs tan bul’a bil gi ge tir dik le ri gi bi, 
bu ra dan al dık la rı bil gi yi de İs lam dün ya sı nın her ye rin de uğ ra dık la rı tek ke ler de 
pay laş mak ta dır. Bu nun so nu cun da da İs tan bul’un İs lam dün ya sı nın mer ke zi ve 
Os man lı Dev le ti’nin de İs lam dün ya sı nın ha mi si ol du ğu ol gu su gi de rek güç ka
zan ma ya baş la mış tır.

Ha ber leş me nin ko lay laş ma sı nın so nu cun da Af ri ka’nın Fran sız lar ta ra fın dan 
iş gal edil me si ve sö mür ge ci lik po li ti ka la rı uy gu la ma la rı Os man lı top lu mu nu ya
kın dan il gi len dir me ye baş la mış ve bu nun so nu cun da da II. Ab dül ha mid Af ri
ka’yla il gi len me ye baş la mış tır. Bu se bep le gü nü müz de ba zı ta rih çi ler bu böl ge de, 
ba zı yer ler de İs la mi yet’in yay gın laş ma sı nı Ab dül ha mid ile iliş ki len dir mek te dir ler. 
Ger çek ten de o sü reç te II. Ab dül ha mid ta ra fın dan Çad Müs lü man la rı ara sın da 
Os man lı Dev le ti’nin ve de hi la fe tin et ki si ni ar tı rı cı ça lış ma lar ya pıl mış, Ce za yir’in 
Fran sız lar ta ra fın dan iş gal edil me si, İslami tep ki le re se bep ol muş tur. 1881 yı lın da 
Fran sa’nın Tu nus’u iş ga li İs tan bul ta ra fın dan tep kiy le kar şı la nır ken Ku zey Af ri ka 
Müs lü man la rı nın II. Ab dül ha mid’e da ha faz la sem pa ti duy ma sı na ve si le ol muş tur.
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II. Ab dül ha mid yap tı ğı gi ri şim ler le Av ru pa dev let le ri nez din de hem Fran sa’ya 
kar şı mu ha le fet oluş tur ma ya ça lı şır ken, ül ke için de de di re ni şi des tek le me ye de
vam et miş tir. Ku zey Af ri ka’da ki bu iş gal le ri en gel le mek ama cıy la İs tan bul’da Va
kit ve Arap ça el Ce va ib ga ze te le ri çı ka rıl ma ya baş lan mış tır. Bu ga ze te ler de sık sık 
“Sul tan, İs lam’ı mü da fa a et mek için ka nı nın son dam la sı na ka dar ve ha zi ne si nin 
son ku ru şu na ka dar har ca ma ya ha zır dır” sö zü tek rar la na rak İs lam dün ya sın da 
bö lün me le re ve gu rup la ra ay rıl ma ya son ve ril me si ge rek ti ği ifa de edil miş tir. An
cak bu ça ba lar, Tu nus’un Fran sız lar ta ra fın dan iş ga li ni en gel le ye me miş tir. Ay nı 
sü reç te İn gil te re de Mı sır’a gir miş tir. Os man lı ka mu oyun da bü yük tep ki ler le kar
şı la nan bu iş gal so nu cun da, Müs lü man la rın Ba tı’ ya kar şı olan tep ki le ri ar tar ken, 
İs lam dün ya sın da Batılı dev let le re kar şı bir lik te ol mak ve kar şı koy mak dü şün ce si 
da ha da önem ka zan ma ya baş la mış tır.

II. Ab dül ha mid sa de ce Müs lü man dün ya sı ile de ğil, ik ti da rı sü re sin ce Ba tı’ ya 
al ter na tif ola cak Ja pon ya gi bi ül ke ler le de ya kın si ya si ve kül tü rel iliş ki kur ma ya 
ça ba sarf et miş tir. Os man lı okul ge mi si Er tuğ rul’un zi ya ret ama cıy la Ja pon ya’ya 
gön de ril me si Müs lü man top lu luk lar için de Ja pon tar zı iler le me an la yı şı na bir il gi 
ol du ğu nu gös ter mek te dir. Er tuğ rul ge mi si 18881889’da, Sü veyş Ka na lı yo luy la 
Aden, Bom bay, Sey lan, Sin ga pur, Sai gon ve Hong Kong’a git miş tir, Böl ge Müs lü
man la rı ile ge mi gö rev li le ri ve mü ret te ba tı nın bir lik te ca mi de na maz kı la rak du a 
et me le ri ve her Cu ma na ma zın da Sul tanHa li fe nin adı nın zik re dil me si bü yük il gi 
ve he ye can uyan dır mış tır.

II. Ab dül ha mid Dönemi’nde Av ru pa ül ke le riy le de ya kın iliş ki ler ku rul muş tur. 
Bu sü reç te ki Al man yaOs man lı ya kın laş ma sı dik kat çe ki ci olup bir çok öğ ren ci 
öğ re nim gör mek üze re Al man ya’ya gön de ril miş tir.

Bü tün bu ge liş me ler Os man lı Dev le ti yö ne ti ci le ri ni özel de Ana do lu, ge nel de 
ise hâ ki mi yet le ri al tın da ki bü tün İs lam coğ raf ya sı ile da ha ya kın dan il gi len me ye 
teş vik et miş tir. Da ha ön ce ki yıl lar da Bal kan lar’a ya pı lan ya tı rım lar, Ana do lu’ya da 
yön len di ril me ye baş lan mış tır. Ül ke nü fu su nun yüz de 80’i olan Müs lü man hal kı
nı, sos yal ve eko no mik ola rak kal kın dır mak ama cıy la Ana do lu de mir yo lu, köp
rü ler, okul, kü tüp ha ne, has ta ne vb. imar fa ali yet le ri ile do na tı lır ken, di ğer yan dan 
da si ya si ve de ide olo jik ola rak hal kı eğit mek için eği tim ça lış ma la rı na hız ve ril
miş tir. 1880’ler de baş la nan bu ça lış ma, as lın da Müs lü man mil le tin in şa sı olup, 
so nuç la rı da ha son ra yal nız mo dern Tür ki ye’yi de ğil, mo dern Or ta Do ğu’yu da 
de rin den et ki le ye cek tir.

I. MEŞ RU Tİ YET DÖ NE Mİ’N DE EĞİ TİM VE KÜL TÜR
FA ALİ YET LE Rİ NE GE NEL BİR BA KIŞ 
Kanuni Esasi, Türk de mok ra si ta ri hi açı sın dan ol du ğu ka dar, eği tim ta ri hi açı sın
dan da çok bü yük bir öne me ha iz olup üç mad de si eği tim hak kın da dır. Bun lar dan 
ilk iki si özel öğ re ti me, üçün cü sü il köğ re ti min zo run lu lu ğu na iliş kin dir:

15. mad de, “öğ re tim işi ni(ko nu su nu) her kes öz gür ce ya pa bi lir; il gi li ka nu na 
uy mak şar tıy la her Os man lı va tan da şı ge nel ve özel öğ re tim yap ma ya izin li dir.”

16. mad de, “ül ke de ki çe şit li din sel ina nış lar da ki top lum la rın din ve ina nış la rı
na iliş kin öğ re tim yön te mi ve bi çi mi ne do ku nul ma ya cak tır” de nil mek te dir. Ay nı 
mad de ül ke de ki tüm mek tep le rin Dev le t’in de ne ti min de ol du ğu nu da be lir tir.

114. mad de: “Os man lı bi rey le ri ni tü mü için il köğ re tim mec bu ri ola cak ve bu
nun ay rın tı la rı ay rı bir dü zen le me ile be lir le ne cek tir.
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1876 Ana ya sa sı 114. mad de: “Os man lı bi rey le ri ni tü mü için il köğ re tim mec bu ri ola
cak ve bu nun ay rın tı la rı ay rı bir dü zen le me ile be lir le ne cek tir. 

II. Ab dül ha mid ge rek Kanuni Esasi’nin ge tir miş ol du ğu bu hak lar ge rek se 
de Müs lü man mil le ti nin ay dın lan ma sı an la yı şı ge re ğin ce dö ne mi için de eği ti me 
cid di önem ver miş tir. Bu sü reç te na sıl bir eği tim ya pıl ma sı ge rek ti ği hu su sun da 
çok cid di tar tış ma lar ya pıl mış olup eği timöğ re tim ala nın da İs lam cı la rın is te di ği 
med re se ler de re form ya pıl ma sı dır. Med re se le rin kal dı rıl ma sı na ka ti yet le kar şı dır
lar. An cak yi ne de coğ raf ya ve ta rih gi bi ilim le rin med re se ler de oku tul ma sı nın 
İs la mi ka ide le re uy gun ol du ğu na da ir Şey hü lis lam Fet va sı an cak 1910 ta ri hin de 
alı na bil miş tir. Bu se bep le de II. Ab dül ha mid Dö ne mi eği tim po li ti ka la rı çer çe
ve sin de baş lan gıç ta med re se ler ay nen ko ru nur ken, be ra be rin de mo dern usul de 
eği tim ve öğ re tim ya pı lan okul la rın açıl ma sı na hız ve ril miş tir.

II. Ab dül ha mid Dö ne mi eği tim po li ti ka la rı na ba kıl dı ğın da ip ti da i, rüş ti ye ve 
de ida di gi bi te mel eği tim ve öğ re tim ku rum la rı nın sa yı ve ka li te ce ar tı rıl dı ğı 
gö rül mek te dir. Bu okul la rın ya nı sı ra çe şit li dal lar da çok sa yı da yük sek okul lar 
ku rul muş, eği tim ve öğ re ti me özel bir il gi gös te ril miş tir. II. Ab dül ha mid, uy gu
la dı ğı İs lam cı si ya se te rağ men okul la rın ders prog ram la rı nı sa de ce dinî ders ler le 
bi linç siz ce şi şirt me miş, fen bi lim le ri ne ve dil ders le ri ne ay rı bir önem ve re rek 
po zi tif ilim le rin öğ re ti mi ni des tek le miş tir. Bu özel li ği de onun İs lam cı lı ğı nın fa
na tik lik ten zi ya de uzak gö rüş lü bir dev let ada mı ol ma sın dan kay nak lan dı ğı nın 
bir di ğer ka nı tı dır.

 Bu po li ti ka ge re ğin ce ba tı lı tarz da ye ni okul lar açı lır ken ders ki tap la rı nın içe
rik le ri ve ha ri ta lar ye ni den ha zır lan mış, ye ni okul bi na la rı yap tı rıl mış tır. Eği tim 
prog ram la rı Ba tı Av ru pa mo de li ne da ya nan ile ri ci bir ay dın lan ma dü şün ce siy le 
bir lik te şe kil len miş se de, “Ba tı’ nın za rar lı yan et ki le ri ni iyi leş tir me ye ka dir ol du ğu 
var sa yı lan yük sek doz Os man lı ve İs lam öge le ri ile za yıfla tıl ma ya ça lı şıl mış tır”: 
Eği ti me dö nüş tü rü cü bir gö rev ve ril miş olup, top lum sal de ğiş me de anah tar rol 
eği tim de gö rül mek te dir.

Os man lı eği tim po li ti ka sı hem Os man lı ve İslam ge le ne ği ne hem de Ba tı eği
tim an la yı şı nın mo dern li ği ne da yan dı rıl mış tır Bu iki ge le ne ği bir leş tir me sü re ci 
çok da ha faz la an la şı la ma yan bir ka rı şım ya ra ta rak her iki si ni de baş ka laş tır mış tır. 

II. Ab dül ha mid Dönemi’nde ge rek ay rı lık çı ha re ket le ri en gel le mek ge rek se de 
Müs lü man hal kın eği tim se vi ye si ni yük selt me ga ye le ri ne yö ne lik ted bir ola rak dü
şü nü len yay gın eği tim se fer ber li ğin de Tan zi mat Dö ne mi’ ne gö re çok da ha cid di ge
liş me ler ol mak la bir lik te, il köğ re tim se vi ye sin de is te ni len dü ze ye eri şil me si müm
kün ol ma mış tır. Bu dö nem de ki ge liş me ler da ha çok rüş ti ye, ida di ye ve sul ta ni ye 
okul la rı nın ço ğal ma sın da gö rül mek te dir. İl köğ re ti min ge ri li ğiy le or ta öğ re ti min 
ge liş me si ara sın da ki uçu rum eği tim, gö ren ku şak lar üze rin de sar sı cı bir te sir bı
rak mış tır. İl köğ re tim de dinî ve ge le nek sel eği tim an la yış ile ye ti şen ço cuk la rın, or ta 
eği tim de o ha va nın kar şı tı bir eği tim ha va sıy la kar şı laş tık la rın da ka fa la rı ka rış mış, 
bu du rum yük sek eği tim ala nı na ge lin di ğin de cid di çe liş ki le re se bep ol muş tur. Bu 
yüz den II. Ab dül ha mid ve re ji mi ne kar şı ilk tep ki ler, Tıb bi ye ve Har bi ye’de mey
da na gel miş tir. Zi ra bu okul lar da oku tul mak ta olan Fran sız ca, ma te ma tik, fi zik, 
bi yo lo ji, ik ti sat, ta rih gi bi ders ler, öğ ren ci le rin ufku nu aça rak ye ni lik çi ve re for mist 
genç le rin ye tiş me si ne ze min ha zır lan mış tır. Ya ni bir ba kı ma II. Ab dül ha mid’in 
ken di eliy le kur du ğu okul lar da, tıp kı tel graf ve de mir  yol la rı nın ge li şi miy le ol du ğu 
gi bi, ken di si ve re ji mi aley hi ne dö nük cid di bir mu ha le fet ge liş miş tir. An cak İs tik lal 
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Sa va şı ’nı ger çek leş ti ren ve de Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ’ni ku ran kad ro lar da 
bu okul lar dan ye tiş miş tir.

Eği tim Teş ki la tı ve Öğ re tim Ka de me le ri
Kanuni Esasi’nin eği tim le il gi li mad de le ri nin bir ge re ği ol du ğu ka dar II. Ab dül
ha mid de ay nı dü şün ce de ol du ğu için eği tim hiz met le rin de önem li ge liş me ler 
sağ lan mış tır. Tan zi mat Dönemi’nde baş la yan eği ti mi teş ki lat lan dır ma ça lış ma la rı 
bu dö nem de mo dern hâ le gel miş tir. 1879 yı lın da dü zen le nen Maa rif Ne za re ti teş
kilatı, gü nü mü zün eği tim teş ki la tı nın te me li ni oluş tur muş tur. Özel lik le mer kez de 
teş kil edi len öğ re tim ba sa mak la rı na gö re ayar lan mış ilk, or ta, yük se köğ re tim da
ire le ri ile taş ra da ge rek vi la yet mer kez le rin de ge rek se san cak ve ka za mer kez le rin
de maa rif mü dür lük le ri ve maa rif mec lis le ri ku ru la rak Maa rif Ne za re ti ni mo dern 
bir ba kan lık teş ki latı hâli ne ge tir me yö nün de önem li iş ler ba şa rıl mış tır. Maa rif 
Ne za re ti’nin bu şe kil de dü zen len me sin de, Tan zi mat Dev ri’n de ol du ğu gi bi, özel
lik le Fran sız maa rif teş ki la tı mo del alın mış tır.

II. Ab dül ha mid’in eği tim ve kül tür ala nın da yap mış ol du ğu bu ça lış ma lar
la, Tan zi mat Dönemi’nde İs tan bul ile sı nır lı ka lan ve dev let sat hı na ya yıl ma mış 
olan eği tim ko nu sun da ki ça lış ma lar tüm Ana do lu ve hat ta Orta Doğu ge ne lin de 
yay gın laş tı rıl mış tır. Ne za ret 1879 yı lın da, mo dern bir ku ru luş hâli ne ge ti ril miş
tir. Bu ida re ler elin de 1869 Maa rif Ni zam na me si’nin uy gu lan ma sıy la ip ti dai ler, 
rüş ti ye ler, ida di ler ve sul ta ni ler den mey da na ge len eği tim sis te mi tüm Os man lı 
coğ raf ya sı ge ne lin de yay gın laş tı rıl mış tır. Maa rif Ne za re ti teş ki la tın da ya pı lan mo
dern leş me ham le le ri için de ya pı lan en önem li uy gu la ma lar dan bi ri si de “İs ta tis tik 
Ka le mi”nin ku rul muş ol ma sı dır.

Osmanlı Devleti’n de bu gün kü il köğ re ti min bi rin ci aşa ma sı na denk ge len Sıb
yan mek tep le ri bu lun mak ta dır. II. Ab dül ha mid Dev ri’n de Kanuni Esasi ile il köğ
re ti min mec bu ri ol du ğu ana ya sa ya ko nu lur ken, 1879’da ya pı lan bir de ği şik lik le 
Maa rif Ne za re ti bün ye sin de “Me kâ tibi Süb ya ni ye Da ire si” ku rul muş tur. Bun lar 
da dev le tin il köğ re tim me se le si ni ne ka dar cid di ye al dı ğı nın gös ter ge si olup il köğ
re tim mü fet tiş le ri va sı ta sıy la de net len miş tir. Bu de vir de il köğ re ti me özel lik le de 
ilk 16 yıl için de ge re ken il gi nin gös te ril di ği ni or ta ya ko yan uy gu la ma la rı şu şe kil
de mad de len di ril mek te dir:

“a. Ka nu ni Ted bir ler: İl köğ re tim mec bu ri ye ti nin kon ma sı.
b. İda ri Ted bir ler: Mer kez ve taş ra da il köğ re tim teşkilatı nın ku rul ma sı.
c. İp ti dai okul la rı nın açıl ma sı ve ço ğal tıl ma sı.
d. Süb yan okul la rı na ye ni usul eği ti min so kul ma sı.
e. Müs lü man hal kın ka la ba lık ol du ğu yer ler de il köğ re ti me ön ce lik ve ağır lık 

ve ril me si.
f. Hal kın maa rif ala nın da mad di yar dı mı nın sağ lan ma sı.
g. Taş ra da Da rül mu âl li mîn le rin açıl ma sı”
Bu ça ba la rın bir so nu cu ola rak bu gün kü Tür ki ye ge ne lin de ki bel li baş lı li se le rin, 

II. Ab dül ha mid Dönemi’nde açıl mış ida di ler ol du ğu nu tes pit et mek müm kün dür. 
Bun lar dan baş lı ca la rı, An ka ra Er kek Li se si (An ka ra İda di si), An tal ya Li se si (An tal
ya Li se si), Ba lı ke sir Li se si (Ba lı ke sir İda di si), Bur sa Li se si (Bur sa İda di si), De niz li 
Li se si (De niz li Rüş di ye si), Di yar ba kır Li se si (Di yar ba kır İda di si), Er zu rum Li se si 
(Er zu rum İda di si), İs tan bul Er kek Li se si (Nu mu nei Te rak ki), İz mir Er kek Li se si 
(İz mir İda di si), Ka ba taş Er kek Li se si (Ka ba taş İda di si), Kan dil li Kız Li se si (Bi na sı 
II. Ab dül ha mid ta ra fın dan ve ri lir an cak açı lı şı da ha son ra dır), Kas ta mo nu Li se si 
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(Kas ta mo nu Rüş di ye si), Kon ya Li se si (Kon ya İda di si), Kü tah ya Li se si (Kü tah ya 
Li va İda di si), Ma lat ya Li se si (Ma lat ya İda di si), Sam sun Li se si (Sam sun İda di si), 
Sey hanAda na Li se si (Ada na İda di si), Si vas Li se si (Si vas Ne ha ri İda di si), Trab zon 
Li se si (Trab zon İda di si), Ve fa Li se si (Mül ki ye İda di si, Ve fa İda dii Mül ki si) okul
la rı olup hep si de II. Ab dül ha mid Dönemi’nde açıl mış lar dır. 

II. Ab dül ha mid Dö ne mi Os man lı Dev le ti’nin eko no mik ola rak cid di sı kın tı lar 
ya şa dı ğı dü şü nül dü ğün de, bu den li yay gın eği tim ve öğ re tim se fer ber li ği ya pa bil
miş ol ma sı şa şır tı cı gel mek te dir. Tan zi mat Dönemi’nde de ben zer şe kil de eği tim 
ya tı rım la rı için cid di kay nak sı kın tı sı çe kil miş tir. Bu se bep le ya pıl ma sı dü şü nü
len bir çok re form ya pı la ma mış tır. II. Ab dül ha mid’in eği tim re for mu nu çok faz la 
önem se me si ne en ba riz gös ter ge ola rak, kay nak sı kın tı sı nı aş mak için yo ğun ça ba 
sarf et me si ve de bu nu ba şar ma sı gös te ri le bi lir. II. Ab dül ha mid eği tim se fer ber
li ği ne kay nak ya rat mak için 1883 yı lın da, 1866’dan be ri Zi ra at Ban ka la rı’ na ser
ma ye sağ la mak için aşar ver gi si ne ko nul muş olan on da bir lik İa ne Ver gi si ni, % 
39’a çı kart mış tır. Bu şe kil de mey da na ge len fo nun üç te iki si ta rım sal ge liş me ye 
ay rı lır ken ge ri ye ka lan üç te bi ri de Maa rif His sei İa ne si adıy la ye ni dev let okul
la rı nın ya pı mı na ay rıl mış tır. Za man za man fark lı se bep ler le bu şe kil de top la nan 
ver gi le re iti raz edil miş de ol sa, ida di le rin yay gın laş tı rıl ma sı bu ek ver gi sa ye sin de 
müm kün ola bil miş tir. İp ti da iler ve rüş ti ye ler ise da ha çok va kıflar, ba ğış lar ve ye
rel kay nak lar la ku rul ma ya ça lı şıl mış tır. Bu tür kay nak lar, vi la yet le rin im kân la rı 
öl çü sün de bir bi rin den fark lı lık arz et ti ği için ül ke ge ne lin de bu okul la rın da ğı lı mı 
da de ği şik lik arz et mek te dir. Alı nan bu ted bir ler le, eği tim ham le le ri peş pe şe gel
me ye baş la mış ve hız lı bir okul laş ma sü re ci ne gi ril miş tir.

Dev le tin eko no mik ola rak dı şa ba ğım lı, ya rı sö mür ge ol du ğu bir dö nem de im kân
la rı zor la ya rak eği tim ve öğ re ti mi ge liş tir me ye ça lış ma sı ne yin gös ter ge si ola rak de
ğer len di ri le bi lir? Tar tı şı nız.

Ab dül ha mid Dö ne mi okul laş ma sı nın üs tün de du rul ma sı ge re ken iki bo yu tu 
var dır. Bi rin ci si mev cut okul tür le ri nin ve bu ra ya de vam eden öğ ren ci le rin sa yı la
rı nı art tır mak; ikin ci si de ön ce lik li ola rak ih ti yaç alan la rı na gö re okul çe şit li li ği ni 
tes pit ede rek, sa yı la rı nı art tır mak tır. Bu dö ne min en bü yük ba şa rı sı hem okul hem 
de öğ ren ci sa yı sı nı önem li öl çü de art tı ğı için yük se köğ re tim de gö rül mek te dir. Bu 
dö nem de ki okul la rın ar tı şı nı ve II. Ab dül ha mid’in dev ral dı ğı okul sa yı sı nı han
gi nok ta ya ge tir di ği ni Fran sız ta rih çi Ge or ge on şöy le ifa de et mek te dir: “Ab dül
ha mid’in ye ni den in şa dö ne min den baş la ya rak maa rif ala nın da gös ter di ği gay ret 
önem li dir. İs ta tis tik ler, 1879’da sa yı sı 277 olan rüş ti ye le rin 1888’de 435’e çık tı ğı
nı gös ter mek te dir. Ama asıl et ki le yi ci olan ida di sa yı sın da ki ar tış tır: 1876’da tüm 
im pa ra tor luk sat hın da sa de ce 6 ida di var dı; 1893’te sa yı la rı 55’i bul muş tu ve bu 
sa yı 1908’de 98’e çı ka cak tır. Ay nı dö nem de kız okul la rı nın sa yı sı da an lam lı bir bi
çim de art mış tır. Bu na Hu kuk Mek te bi, Sa na yii Ne fi se Mek te bi, Ti ca ret Mek te bi 
gi bi ye ni yük sek okul la rın açıl ma sı ve Mül ki ye Mek te bi’nin mo dern leş ti ril me si 
ek len me li dir”.

“Bu maa rif ça ba sın da ki en dik kat çe ki ci özel lik İs tan bul’dan çok vi la yet le ri he def 
al ma sı dır. Ör ne ğin im pa ra tor lu ğun ge ne lin de ida di sa yı sı 1876’da 6 iken 1908’de 98’e 
çık mış tır. Ay nı dö nem de İs tan bul’da 2’den 9’a çı kıl mış tır. Bir di ğer un sur, 1890’lar
dan iti ba ren bü yük kent ler de mes lek okul la rı nın ve yük sek okul la rın açıl ma sı dır: 

3
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Her as ke rî böl ge de açı lan as ke rî okul lar dı şın da, Şam’da bir tıb bi ye, Se la nik, Kon ya 
ve Bağ dat’ta hu kuk mek tep le ri, Se la nik’te bir po lis mek te bi açı lır. De mek ki Ab
dül ha mid Dev ri, eği ti mi vi la yet le re yay ma yö nün de bir is te ğe işa ret et mek te dir; 
bu da sul ta nın mo dern leş miş taş ra seç kin le ri ne da yan ma yö nün de ki si ya si is te
ği nin man tı ki so nu cu dur. Sul ta nın maa rif si ya se ti nin bü yük ba şa rı sı vi la yet ler de 
açı lan ida di ler dir; bu eği tim ku rum la rı için gü zel taş bi na lar in şa edi lir; el de ye
ter li mi mar ol ma dı ğı için, Pa ris’ten plan lar ge tir ti lir, Fran sız mi ma ri mo de li ta kip 
edi lir. “Maa rif per ver” di ye öv gü le re bo ğu lan Ab dül ha mid’in ca mi den çok okul 
yap tır dı ğı na kuş ku yok tur”.

Okul la rın İs tan bul’da top lan ma sı nın önü ne geç mek için İa ne Ver gi si’ni ülke 
geneline yay ma ça lış ma la rı da ba şa rı lı ol muş tur. 1897’de İs tan bul’da il ko kul la rın 
% 1’i, Rüş ti ye le rin % 7’si ve ida di le rin % 3,6’sı bu lun mak tay dı. 1897 so nun da İs
tan bul’da al tı, di ğer vi la yet ler de bi rer ol mak üze re İm pa ra tor luk’ta 8247 öğ ren
ci li 29 as ke rî rüş ti ye bu lun mak tay dı. Yük sek as ke rî okul la rın 15.351 öğ ren ci sin
den,15.328’i Müs lü man, 11’i Ya hu di, 10’u Rum ve 2’si de Er me ni’y di.

Müs lü man ol ma yan mil let top lu luk la rı nın da 1897 yı lın da sa hip ol duk la rı 
okul la rın dö kü mü şöy le dir: 8.025 öğ ret men ve 317.089 öğ ren ci li 5.982 il ko kul; 
2.274 öğ ret men ve 23.192 öğ ren ci li 682 Rüş ti ye; 584 öğ ret men ve 10.720 öğ ren ci li 
70 ida di dü ze yin de okul. Dev let okul la rı gi bi bun lar da im pa ra tor lu ğun her ya nı
na da ğıl mış du rum day dı lar. İs tan bul’da il ko kul la rın % 2,4’ü, Rüş ti ye le rin % 14,7’si 
ve ida di le rin % 24’ü bu lun mak tay dı”.

Eği tim is ta tis tik le ri ne gö re,1900 yı lı itibarıyla bü tün Os man lı coğ raf ya sı ge ne
lin de tüm eği tim ka de me le rin de ge li nen du rum şöy le dir: “1900’de İm pa ra tor luk
ta ki 29.130 Sıb yan oku lu ya da ip ti da iler de 899.932 kızer kek öğ ren ci bu lu nu yor
du. 190506 ders yı lın da İm pa ra tor luk’ ta usulu ce dite gö re eği tim ya pan 9.347 
res mî ve özel ip ti dai oku lu var dı. 190607 öğ re nim yı lın da İm pa ra tor luk’ ta top
lam 619 Rüş ti ye de 40.000 ci va rın da öğ ren ci oku yor du. 1906’da İm pa ra tor luk’ ta 
109 İda di de 20.000 ci va rın da öğ ren ci bu lu nu yor du, İda di le rin yay gın laş ma sın da 
1884’te İda di ler için ko nu lan özel ver gi et ki li ol muş tur. Okul sis te min de ki yay gın
laş ma ya pa ra lel ola rak bun la rın öğ ret men ge rek sin me si ni kar şı la ya cak öğ ret men 
okul la rı nın sa yı sı nın da ar tı rıl ma sı nı ge rek tir miş tir. 1908’de Da rül mu al li min’le rin 
sa yı sı 31’e çık mış tı. Bu dö nem de ilk ve or taöğ re ti min yay gın laş ma sı nın ya nı sı ra 
bir baş ka ge liş me ilk kez özür lü ler için eği ti min baş la tıl ma sı ol muş tur. 1889’da, 
ön ce sa ğır lar ve dil siz ler için iki yıl son ra da kör ler için eği tim baş la tıl mış tı”.

II. Ab dül ha mid Dö ne mi İs lam cı lık si ya se ti ve de eği tim  kül tür po li ti ka la
rı için so nuç ola rak şun la rı söy le mek müm kün dür. Os man lı Dev le ti si ya si şart
lar ge re ğin ce 1517’de Ya vuz Sul tan Se lim ile el de et ti ği bu gü cü an cak XIX. as rın 
ikin ci ya rı sın dan iti ba ren te sir li bir şe kil de po li ti ka ara cı ola rak kul lan ma ya baş
la mış tır. Bu nun la bir lik te Ba tı lı dev let le rin kork tu ğu gi bi “Panİs la mizm” ha re
ke ti ni uy gu la ya bi le cek eko no mik, kül tü rel ve si ya si gü cü yok tur. An cak özel lik le 
Os man lı coğ raf ya sı üze rin de em per ya list emel le ri olan dev let le rin bu hu sus ta ki 
en di şe le ri ni fark edin ce bu nu bir teh dit ve yap tı rım aracı ola rak kul lan mak II. 
Ab dül ha mid ta ra fın dan son de re ce akıl cı bir şe kil de ba şarılmıştır. Bu uy gu la ma 
ta ma mıy la için de bu lu nu lan şart la rın sev kiy le or ta ya çık mış tır. II. Ab dül ha mid 
ol ma sa da dev le ti yö ne ten ler o gün kü şart lar da, el le rin de ki im kân lar la an cak bu 
çer çe ve de bir po li ti ka yı ta kip et me du ru mun da ka la cak lar dı.
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II. Ab dül ha mid Dönemi’nde uy gu la nan İs lam bir li ği po li ti ka sı hak kın da et raflı bil
gi al mak için Cez mi Eras lan’ın “II. Ab dül ha mid ve İs lam Bir li ği” (Ötü ken ya yın la rı, 
İs tan bul 1992) ad lı ki ta bı nı oku ya bi lir si niz.

Bu hu sus: Türk dev let ge le ne ği ve dev let te lak ki si ışı ğın da in ce len di ğin de da ha 
net so nuç la ra ula şı la bi le cek tir. Os man lı Dev let yö ne ti ci le ri, dev le ti dai ma en ge niş 
sı nır lar için de mu ha fa za ede bil mek için el de ki mev cut im kân la rı so nu na ka dar 
en te sir li şek liy le kul lan ma yo lu nu ter cih et miş ler dir. Os man lı Dev le ti’nin çö kü
şü nün tes pit edil me siy le bir lik te ilk bu lu nan çö züm yo lu Müs lim ve gay rimüs
lim un sur la rı bir ara da ya şa ta bil me ça ba sı dır. Os man lı cı lık ola rak ifa de edi len bu 
yak la şım, da ha çok II. Mah mut Dö ne mi için de yo ğun şe kil de ta kip edil miş ti. II. 
Mah mut’un, “Ben te baa mın Müs lü man ola nı nı ca mi de, Hris ti yan ola nı nı ki li se de, 
Ya hu di ola nı nı hav ra da fark ede rim. Ara la rın da baş ka bir gü nâ fark yok tur. Cüm
le si hak kın da ki mu hab bet ve ada le tim ka vi dir ve hep si ger çek ev la dım dır” sö zü 
bu nun açık gös ter ge si dir. Tan zi mat ve Is la hat Fer man la rı bu si ya se tin so nu cu ola
rak ger çek leş miş tir. An cak 187778 Os man lı Rus Sa va şı aka bin de azın lık la rın bü
yük ek se ri ye ti nin Os man lı Dev le ti’nden kop ma la rıy la Os man lı cı lık po li ti ka sı nın 
ge çer siz li ği gö rül müş tür. Bu nu ta ki ben Os man lı Dev le ti nü fu su için de mev cut 
olan sa ir Müs lü man mil let le ri, Türk Mil le ti ile bir lik te ay nı dev le tin ça tı sı al tın da 
ya şa ma ya ik na ede bil mek ama cıy la İs la mi yet ba ğı güç len di ril me ye ça lı şıl mış tır.

İs lam cı lık po li ti ka sı nın ta ki bi es na sın da Os man lı cı lık po li ti ka sı da ta ma mıy
la terk edil me ye rek Os man lı Dev le ti’nin Bal kan lar da ki hâ ki mi yet sa ha sı da ko
run ma ya ça lı şıl mış tır. Di ğer ta raftan dev le tin asıl ku ru cu su olan Türk lü ğü ih mal 
et me miş ol ma sı da özel lik le vur gu lan ma sı ge re ken hu sus lar dan dır. As lın da II. 
Ab dül ha mid’in iz le di ği bu po li ti ka, İs ma il Gas pı ra lı’nın Türk dün ya sı için ifa de 
et miş ol du ğu ‘dil de fi kir de iş te bir lik’ dü şün ce si nin, İs lam dün ya sın da iş te ve fi
kir de bir lik ola rak uy gu lan ma sı ça ba sı ola rak ka bul edi le bi lir. II. Ab dül ha mid bir 
ta raftan ül ke sı nır la rı için de ki Müs lü man un sur la rı bir leş tir mek ga ye si ile İslam
cı bir si ya set ta kip et me ye ça lı şır ken, di ğer ta raftan da Türk çe yi ve kul la nı mı nı 
önem se ye rek kül tür mil li yet çi li ği yap ma ya ça lış mış tır. Bu dü şün ce le rin ve ide al
le rin ger çek leş me sin de eği tim ve öğ re tim en önem li va sı ta lar dan bi ri si ola rak gö
rül müş tür. Bun da da II. Ab dül ha mid’in cid di kat kı la rı bu lun mak ta dır.

II. MEŞ RU Tİ YET DÖ NE Mİ SE ÇİM LE Rİ VE MEC LİS-İ
ME BU SAN ÇA LIŞ MA LA RI
Mec lis le rin top lan tı ya çağ rıl ma sı ile baş la yan II. Meş ru ti yet Dönemi’nde dört ge
nel se çim ya pıl mış tır. 1908, 1912, 1914 ve 1919 yıl la rın da ya pı lan ge nel se çim ler le 
olu şan Mec lisi Me bu san, 19081912, 1912, 19141918 ve 1920 dö ne min de fa ali
yet gös ter miş tir. İk ti darmu ha le fet çe kiş me si nin yo ğun laş tı ğı dö nem ler de Mec lis 
gö rev sü re si ni ta mam la ma dan se çi me gi di le rek ye ni len me ye ça lı şıl mış tır. 1920 
yı lın da top la nan ve Mi sakı Mil li yi ka bul eden son Os man lı Me bu san Mec li si de 
di ğer mec lis le rin akı be ti ne uğ ra mış tır. İti laf dev let le ri nin Mec li si ba sa rak et ki li 
mil let ve kil le ri ni Mal ta’ya sür gü ne gön der me le ri sağ lık lı bir ça lış ma or ta mı nın 
kal ma dı ğı nı or ta ya koy muş tu. 1920 Mec li si 11 Ni san 1920 ta ri hin de Pa di şah Vah
det tin ta ra fın dan İti laf güç le ri nin bas kı sı kar şı sın da ka pa tıl mış tır. Bun dan son ra ki 
mec lis dö ne mi TBMM dö ne mi ola rak geç mek te dir.
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1908 Se çim le ri ve Mec lis-i Me bu san
1908 Mec li sin de 157 Türk, 54 Arap, 25 Ar na vut, 22 Rum, 10 Er me ni, 9 Slav (6 
Sırp+ 3 Bul gar) ve 4 Ya hu di mil let ve ki li gö rev yap mış tır. Pek çok ka nu na im za atan 
1908 Mec lisi Me bu san’ı, en ve rim li dö ne mi ni 19081909 yıl la rı ara sın da ki bi rin ci 
yı lın da ya şa mış tır. Bu dev re de Cum hu ri yet Dönemi’nde de si ya si par ti ler ka nu nu 
ola rak uy gu la nan Ce mi yet ler (Si ya si Par ti ler) Ka nu nu, Ser se ri Ka nu nu ve Top lan tı 
Ka nu nu çı kar tıl mış tır. Açık ve ka pa lı alan lar da ya pı la cak top lan tı la rı dü zen le yen 
Top lan tı Ka nu nu da de mok ra tik leş me yö nün de önem li bir adı mı oluş tur muş tur.

Bu yıl için de ger çek leş ti ri len Ana ya sa dü zen le me le ri de mok ra si yö nün de atı lan 
en önem li adım lar ara sın da dır. 1876 Kanuni Esa si’nin ta ma men de ğiş ti ri le rek ye
ni bir Ana ya sa ya pıl ma sı dü şün ce si ile yo la çı kıl mış an cak, 31 Mart Va ka sı son ra sı 
za ma nın ye ter siz li ği ve dün ya ya bi r an ev vel meş ru ti bir hükûmet olun du ğu nun 
gös te ril me si is te ği bu dü şün ce den vaz ge çil me si ne se bep ol muş tur. 13 Ni san 1909 
ta ri hin de ya şa nan 31 Mart Va ka sı (Ru mi 31 Mart 1325) son ra sı Mec lisi Me bu san 
top lan tı la rı na ara ver mek zo run da kal mış tır. Çı kan is yan mec li se de si ra yet et miş, 
it ti hat çı me bus lar mec li si terk et mek zo run da kal mış tır. Bu ola yın Se la nik’te du
yul ma sı üze ri ne iç le rin de Mus ta fa Ke mal Bey’in de (Ata türk) bu lun du ğu Ha re ket 
Or du su İs tan bul üze ri ne yü rü müş tür. Ha re ket or du su nun İs tan bul hal kı na hi ta ben 
ya yın la dı ğı be yan na me Mus ta fa Ke mal Bey’in ka le min den çık mış tır.

Ha re ket or du su nun İs tan bul hal kı na hi ta ben ya yın la dı ğı be yan na me Mus ta fa Ke
mal Bey’in ka le min den çık mış tır.

II. Ab dül ha mid is yan dan so rum lu tu tu la rak 27 Ni san’da taht tan in di ril miş tir. 
Ye ri ne ge çi ril me si Mec lis’te oy la na rak ka bul edi len kar de şi Re şat, V. Meh met un
va nıy la bu gün kü İs tan bul Üni ver si te si Rek tör lü ğü’nün bu lun du ğu Har bi ye Ne za
re tin de ya pı lan tö ren le tah ta çık mış tır.

Cum hu ri yet, en ya lın hâliy le dev let baş ka nı nın se çim le be lir len di ği ida re tar zı ola
rak an la şıl dı ğı na gö re Sul tan Re şad’ın tah ta çı kı şı sı ra sın da ya pı lan bu uy gu la ma yı 
Cum hu ri yet ola rak ni te le ye bi lir mi yiz? Tar tı şı nız.
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İt ti hat çı lar için bu olay san ki İs tan bul’un ye ni den fet hi dir. Böy le ce ye ni pa di
şah as ke rin ko ru ma sı al tı na alın mış, Meş ru ti ye t’in so na er di ril me gi ri şim le ri nin 
es ki den ol du ğu gi bi ko lay ol ma ya ca ğı ifa de edil me ye ça lı şıl mış tır.

21 Ağus tos 1909 ta ri hin de 1876 Kanuni Esasi’si nin 24 mad de si de ğiş ti ril miş, 
ye ni ba zı mad de ler ila ve edil miş tir. Bü tün bu dü zen le me ler de mil let ege men li ği ni 
tem sil eden “hâ ki mi yeti mil li ye” esa sı sık lık la vur gu lan mış, ya pı lan de ği şik lik ler
de bu kai de aran mış tır. Bu çer çe ve de 1876 Ana ya sa sı’ nın pa di şa hın hak ve yet ki
le ri nin sı nır lan dı rıl ma sı, Mec li sin et kin li ği nin ar tı rıl ma sıy la, ba sınya yın hak la rı 
hu sus la rın da iler le me ler sağ la yan adım lar atı la bil miş tir. De ği şik lik ler le Pa di şa
h’ın, tah ta çı kı şın da Mec lisi Umu mi de Şer’i Şe rif ve Kanuni Esasi hü küm le ri ne 
uya ca ğı na, va tan ve mil le te sa da kat ede ce ği ne da ir ye min et me si şar tı ge ti ril miş
tir. V. Meh met Re şat, Pa di şah lı ğı mec lis ta ra fın dan onay la nan ve mec lis te ye min 
eden ilk pa di şah ol muş tur. Ana ya sa’ nın 113. mad de sin de Pa di şa hın “hükûmetin 
em ni ye ti ni ih lal et tik le ri za bı ta nın araş tır ma sı ile sa bit olan la rı Os man lı ül ke sin
den ih raç ve sür gün” et me yet ki si kal dı rıl mış tır. An cak bu de fa da ge rek du yu lur sa 
sı kı yö ne tim ilan et me yet ki si hükûmete bı ra kıl mış tır.

Esas iti ba rıy la II. Meş ru ti yet Dö ne mi’nde ya pı lan dü zen le me le rin, hâ ki mi yet 
hak kı nı hal ka ver me de bü yük adım lar teş kil et ti ği ni ifa de et me miz ge rek li dir. 
Mil le tin, hâ ki mi ye ti ni el le riy le kul lan dı ğı me bus la rın, Pa di şah ta ra fın dan ata nan 
hü kû met üye le rin den, do la yı sıy la yü rüt me den ön de gel me le ri, Mec li sin sis tem 
için de ki ger çek ye ri ni al ma sın da bir dö nüm nok ta sı dır. Böy le ce Mec lis, nor mal 
za man lar da ka nun tek lifle ri ni gö rü şüp ka ra ra bağ la yan, an cak be ğe nil me di ğin de 
ıs rar cı ola ma yan, et ki siz bir mü es se se ol mak tan çık mış tır. Mec lis mil le ti ve mem
le ke ti il gi len di ren he men her hu sus ta söz hak kı olan, sis te min en te mel mü es se se si 
hâ li ne gel miş tir. 1876 Ana ya sa sı fii li du ru mu ka nun laş tır mak la ye ti nip tek adam 
oto ri te si ni sağ lam laş tı rır ken son dü zen le me ler ile dev let baş ka nı mil let tem sil ci le
ri nin ka rar la rı için bir tas dik ma ka mı ko nu mu na ge ti ril miş tir. Bu ra da söz ko nu su 
edil me si ge re ken an cak ay rı ca ve önem le sor gu lan ma sı ge re ken bir di ğer hu sus 
ise hal kın hâ ki mi yet hak kı nı kul lan ma da ki il gi si ve ya il gi siz li ği dir. Yö ne tim de söz 
sa hi bi ol ma sı ge rek ti ği bi lin ci ile çev re den mer ke ze, ta ban dan ta va na bas kı oluş
tur ma sı ge rek ti ği ide ali ze edi len hal kın pa sifli ği ile ri ye doğ ru alı nan me sa fe nin 
ilk mu ha le fet dar be sin de kay be dil me si nin en te mel se bep le rin den bi ri ol ma lı dır.
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1912 se çim le ri ger çek ma na da ilk çok par ti li se çim ol ma özel li ği nin ya nın da, 
ilk er ken ge nel se çim özel li ği ne de sa hip tir. 1912 se çim le ri ne iki par ti, İt ti hat ve 
Te rak ki ile Hür ri yet ve İti laf Fır ka sı ka tıl mış tır. Par ti le rin se çim için it ti fak yap tı ğı 
di ğer si ya si par ti ve grup lar bu se çi mi tam an la mıy la çok par ti li se çim hâli ne ge
tir miş tir. Ge nel se çim ler ül ke ça pın da ço ğun luk la OcakMart ay la rın da ya pıl mış, 
an cak ba zı yö re ler de se çim iş lem le ri Ma yıs ayı na ka dar sür müş tür. Ta ri he “so pa lı 
se çim!” di ye ge çen bu se çim ler so nu cun da mec lis, ilk ça lış ma sı nı 18 Ni san 1912 
ta ri hin de yap mış tır.

19081912 Mec lis le ri nin olu şum la rı, ya pı la rı ve Türk de mok ra si ta ri hi için de ye ri
ni de ğer len di re bil mek için Ke nan Ol gun’un, “19081912 Os man lı Mec lisi Me bu
san’ının Fa ali yet le ri ve De mok ra si Ta ri hi miz de ki Ye ri”, (Ata türk Araş tır ma Mer ke zi 
Ya yın la rı An ka ra 2008) ad lı ki ta bı nı oku ya bi lir si niz.

1914 Se çim le ri ve Mec lis-i Me bu sa nı
OcakNi san ay la rı ara sın da ya pı lan 1914 
se çim le ri ne tek par ti ola rak İt ti hat ve Te
rak ki Fır ka sı ka tıl mış tır. 14 Ma yıs 1914 
ta ri hin de açı lan Mec lisi Me bu san, ka pan
dı ğı 21 Ara lık 1918 ta ri hi ne ka dar top lam 
310 otu rum yap mış tır. II. Meş ru ti yet Dö
ne mi ’nin en uzun ömür lü mec li si olan bu 
mec lis, beş yıl gi bi bir sü re ça lış ma la rı na 
de vam et miş, an cak 1914 Mec lisi Me bu
san’ı da 1908 ve 1912 de ol du ğu gi bi fes
he dil miş tir.

1914 Mec lisi Me bu san’ı I. Dün ya Sa
va şı ne de niy le gö rüş me le ri nin bü yük bir 
kıs mı nı büt çe, harp öde ne ği, as ke re alım
lar ve as ker le rin du ru mu üze rin de yap mış
tır. Sa vaş dö ne mi ol ma sı na rağ men 1914 
Mec li si dö ne min de ba tı lı laş ma yo lun da 
ye ni adım lar da atıl mış tır. Bun lar için de 
en önem li si Mi la di tak vi min ka bu lü dür.

II. Meş ru ti yet Dö ne mi Ge liş me le ri
II. Meş ru ti yet Dönemi’nde ge nel lik le ül ke yö ne ti min de İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti 
ege men ol muş tur. Os man lı Dev le ti’nin so na er di ği bu çal kan tı lar la do lu dö nem de 
İt ti hat çı lar, dev le ti de vam et tir mek için önem li gi ri şim ler de bu lun muş lar dır. Ba tı 
ör ne ği ne uy gun par la men ter bir sis tem kur mak is te miş ler se de ül ke de bu sis te
mi yü rü te cek sos yal, eko no mik ve kül tü rel ya pı nın ye ter siz li ği yü zün den ba şa rı
sız ol muş lar dır. Bu nun la bir lik te İt ti hat çı lar da eği tim et kin lik le ri ne bü yük önem 
ver miş ler, eği tim ku rum la rı nı ül ke nin her ya nı na yay gın laş tır ma ya ça lış mış lar dır. 
Med re se ler de ıs la hat yap mış lar, la ik ni te lik li yük seköğ re tim ku rum la rı nı mo dern 
bi çi me sok ma ya ça lış mış lar dır. II. Meş ru ti ye ti Dönemi’nde ka dı nın sos yal ha yat
ta la yık ol du ğu ye ri ala bil me si için ça ba lar gös te ril miş, der nek ler ku rul muş, ya
sal dü zen le me ler ya pıl mış tır. Ay rı ca, Arap harfle rin de ye ni lik ya pıl mak is ten miş, 
Mil lî Kü tüp ha ne, Mil lî Film ci lik, Mil lî Coğ raf ya Ce mi yet le ri ku rul muş tur.
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II. Meş ru ti ye ti Dönemi’nde ka dı nın sos yal ha yat ta la yık ol du ğu ye ri ala bil me si için 
ça ba lar gös te ril miş, der nek ler ku rul muş, ya sal dü zen le me ler ya pıl mış tır. Ay rı ca, 
Arap harfle rin de ye ni lik ya pıl mak is ten miş, Mil lî Kü tüp ha ne, Mil lî Film ci lik, Mil lî 
Coğ raf ya Ce mi yet le ri ku rul muş tur.

Her alan da mil lî bir si ya set iz le me ye ça lı şan İt ti hat çı lar, or du yu mo dern leş tir
me ye bü yük bir önem ver miş ler, ül ke eko no mi si ni Ba tı lı eko no mi le re ba ğım lı lık
tan kur tar mak için mil lî bir eko no mi kur mak is te miş ler dir.

Her alan da hız lı bir can lan ma nın ya şan dı ğı bu dö nem de 19.yüz yı lın ikin ci 
ya rı sın dan son ra dev le ti çök mek ten kur tar ma ama cı gü den fi kir akım la rı da ha 
be lir gin leş me ye baş la mış tır. Dev le ti içe ri si ne düş tü ğü zor du rum dan kur tar ma ya 
ça lı şan bu gö rüş le rin baş lı ca la rı Os man lı cı lık, İslam cı lık, Türk çü lük ve Ba tı cı lık 
ol muştur.

Os man lı cı lık I. Meş ru ti yet de ne yi min den son ra tek rar gün de me gel miş, mil
li yet is yan la rı nı dur du rup ül ke nin bü tün lü ğü nü ko ru mak için dev le tin sı nır la rı 
için de ya şa yan bü tün mil let le ri ay nı ça tı al tın da tut mak ama cı ta şı yor du. Kı sa sü
re de uy gu la na ma ya ca ğı gö rül dü. İs lam cı lık, han gi mil let ten olur lar sa ol sun lar bü
tün Müs lü man la rın ha li fe nin et ra fın da top lan ma sı nı ön gö rü yor du. II. Meş ru ti yet 
Dö ne mi’nde gö rü len İs lam cı lık fik ri nin alt ya pı sı nı Sı ratı Müs ta kim, Se bi lür re şad 
ve Be ya nü’lHak gi bi der gi le rin oluş tur du ğu nu söy le mek müm kün dür. Ba sın da ki 
ya zı lar da ge nel ola rak İs lam dün ya sı nın do la yı sıy la da Os man lı Dev le ti’nin ge ri le
me ve yı kıl ma buh ran la rı için de ol du ğu nu açık ça or ta ya ko yu la rak, bu du ru mun 
se bep le ri araş tı rıl mış tır. İs lam cı la ra gö re “Ba tı ve Do ğu me de ni yet le ri ay rı şart la rın 
ve se bep le rin so nu cu oluş muş lar dır. Bir me de ni yet ala nın dan di ğer le ri ne geç me ye 
de lü zum yok tur. İs lam cı lar ev ve la iki me de ni yet ara sın da ki fark la rın be lir ti le rek, 
Müs lü man lı ğın Ba tı me de ni ye ti ne na za ran üs tün lü ğün de ka rar kıl mış lar dır”. On
la ra gö re Be de vi bir kav mi “yer yü zü nün en ile ri bir dev le ti hâli ne ge tir miş olan 
İs lam, 20. yüz yıl da Ba tı ’nın var mış ol du ğu sos yal ve po li tik şart la ra ha la sa hip tir, 
bu açı dan Ba tı me de ni ye ti ne muh taç de ğil dir.... Hat ta Ba tı bu ba kım dan ge ri dir 
de. De mok ra si İs lam’da yüz yıl lar ca ev vel ku rul muş tur. Ba tı bu alan da geç bi le kal
mış tır. Ba tı ’nın asıl za yıf olan ta ra fı ah la kı ve ma ne vi ya tı dır. İs lam cı lık iş te asıl bu 
alan da Ba tı’ dan hiç bir şey al ma ya mec bur de ğil dir. Ba tı Do ğu’ ya na za ran sırf tek nik 
ba kım dan üs tün dür. Eko no mi ve mad di alan da ki kal kın ma lar için ge rek li me tot ve 
mal ze me yi ve yal nız bun la rı Ba tı ’dan al mak müm kün dür ve ge rek li dir”.

Türk çü lük, dev le tin an cak di li, dinî, so yu ve ül kü sü bir olan top lu ma da ya
na rak ya şa ya bi le ce ği ni id di a edi yor du. Ba tı cı lık, ise ken di için de iki ye ay rıl mış tı. 
Ba tı me de ni ye ti nin bir bü tün hâlin de ka bul edil me siy le yı kı mın ön le ne bi le ce ği ni 
sa vu nan la ra kar şı Ba tı’ nın sa de ce bi lim ve tek no lo ji si ni alıp kül tü rel un sur la rı nı 
dış la ya rak dev le tin var lı ğı nı de vam et ti re bi le ce ği ni vur gu la yan lar da var dı. İl ki dı
şın da bu akım lar II. Meş ru ti yet Dönemi’nde özel lik le ay dın lar ara sın da kur tu luş 
ça re le ri ola rak gö rül müş tür.

Os man lı Dev le ti’nin Kı rım Sa va şı sı ra sın da dı şa rı ya borç lan ma ya baş la ma sı ile 
şid de ti ni art tı ran ve dev le tin siyasi ba ğım sız lı ğı na da göl ge dü şü ren ge liş me ler bu 
dö nem de de de vam et miş tir. Yo ğun ma li sı kın tı la ra mu ka bil Ma li ye Ba ka nı Ca vid 
Bey’in ha zır la dı ğı prog ra mı dik kat le uy gu la ya rak % 75’lik bir ge lir ar tı şı sağ la yan 
hükûmet, bu na rağ men büt çe açı ğı nı ka pa ya ma mış tır. 1910 Ha zi ra nı’nda Mec lis, 
ola ğan ve ola ğa nüs tü as ke rî büt çe le ri ka bul edin ce Ma li ye Ba kan lı ğı Av ru pa’dan 
borç pa ra al ma du ru mu ile kar şı kar şı ya kal mış tır. Ca vit Bey Os man lı Ban ka sı 
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ve si le siy le borç his se le ri nin ya rı sın dan faz la sı na sa hip ol du ğu için ön ce Fran sa’ya 
git miş, an cak Fran sız lar İt ti hat çı la rın ya ban cı hâ ki mi ye ti ne kar şı fi kir le ri ni öğ
ren dik ten son ra on la rı Ba tı ’ya da ha çok mec bur et mek için mad di yar dı mı en ağır 
şart lar da yap mak üze re ta vır al mış lar ve İn gi liz le ri de ay nı şe kil de dav ran ma ya 
ik na et miş ler dir. İş te bu sı ra da Al man lar dev re ye gir miş ler dir. 7 Ka sım 1910’da 11 
mil yon al tın lık borç an laş ma sı im za lan mış tır.

An cak böy le bir borç lan ma Os man lı ma li ye si ne ge çi ci bir fe rah lık sağ la mak
tan ile ri gi de me miş tir. Ma li sı kın tı nın ya nın da ge rek ide olo jik ge rek şah si bir ta
kım ay rı lık lar la baş kent te ve mec lis te İt ti hat çı la ra mu ha lif bir grup oluş ma ya baş
la mış tır. Böy le bir or tam da Pa di şah V. Meh met Re şat, 5 Ha zi ran’da İs tan bul’dan 
ha re ket le Ru me li se ya ha ti ne çık mış tır. Ge zi nin ama cı, son za man lar da de vam lı 
kar ga şa için de ki Ma ke don ya ve Ar na vut luk halk la rı nı dev le te ısın dır mak, asa yi
şi sağ la mak tır. Çok müs pet te sir ler ya ra tan ge zi ama cı na ulaş mış sa da hükûmet, 
mer kez de ki olay lar la il gi len di ğin den, bun dan ge re ği gi bi is ti fa de edi le me miş tir. 
Za ten Ar na vut lar ara sın da hız la ya yı lan mil li yet çi lik fi kir le ri ve ona pa ra lel ola rak 
dev le tin za yıfla ma sı 1912 yı lın da ke sin ay rı lık ile so nuç lan mış tır.

Trab lus garp ve Bal kan Sa vaş la rı sı ra sın da or ta ya çı kan ve yıp ra tı cı so nuç lar 
do ğu ran te mel me se le ler den bi ri de su bay la rın ak tif si ya se tin içi ne gir me le ri ol
muş tur. Mec lis dı şı mu ha le fet ola rak Ha las kar Za bi tan Gu ru bu’nun ça lış ma la rı 
üze ri ne Pa di şah V. Meh met Re şat, 19 Tem muz 1912’de or du ya hi ta ben ya yın la dı ğı 
bir bil di ri de su bay la rın ken di si ne mü ra ca at ede cek ka dar si ya se te bu laş ma la rı nı 
ten kit ede rek as ke rin amir le rin den ala cak la rı emir le re ria yet et me si ni ve me sa
ile ri ni va tan mü da fa ası na has ret me le ri ni is te miş tir. Siyasi açı dan da da ha ön ce ki 
sad ra zam la rın (baş ba kan la rın) yer al dı ğı bir uz laş ma te şeb bü sü; “Bü yük Ka bi ne” 
oluş tu rul muş tur. An cak hu zu run sağ lan ma sın da bek le nen ve rim alı na ma mış tır.

Uz laş ma ye ri ne çe kiş me le rin ha
kim ol ma sı bü tün ümit le ri bi tir miş tir. 
Sad ra zam Ah met Muh tar Pa şa is ti fa 
et miş, 29 Ekim 1912’de iş ba şı na ge ti ri
len Kâ mil Pa şa hü kû me ti de du ru mu 
de ğiş ti re me miş tir. 8 Ka sım’ da Se la nik’ 
in iş ga le uğ ra ma sın dan son ra ateş kes 
ya pıl mış tır. Ara lık 1912Ocak 1913 
ta rih le ri Lon dra Kon fe ran sı gö rüş
me le ri ne sah ne ol muş tur. Me se le le ri 
gö rüş me ler le çöz me ye ça lı şan Kâ mil 
Pa şa’nın “Sal ta nat Şu ra sı”ndan al dı ğı 
des te ği uy gu la ma ya koy ma sı na fır sat 
ver me yen En ver Pa şa top lan tı hâ lin de
ki hü kû me ti ba sa rak Sad ra za mı zor la 
is ti fa et tir miş ve Har bi ye Na zı rı Na zım 
Pa şa’yı da vur dur muş tur. Ne ti ce iti ba
rıyla ta ri he “Bâbı Ali Bas kı nı” ola rak 
ge çen bu olay ile ida re yi fii len ele alan 
üç lü yö ne tim ilk ola rak or du nun du ru

mu nu ele al mış, 1913 yı lı Ara lık ayın da Al man Ge ne ra li Li man Von San ders baş
kan lı ğın da bir as ke rî he ye ti ül ke ye ge tir miş tir. Or du yö ne ti mi genç leş ti ril me ih ti
ya cın day dı. 4 Ocak 1914’te En ver Pa şa Har bi ye Na zı rı ol muş ve 1914 büt çe sin de 
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as ke rî har ca ma lar da %30 in di ri me gi dil miş tir. Arap la ra ken di li san la rın da eği tim 
ve ma hal li dev let da ire le rin de ken di dil le ri ni kul lan ma hak kı ve ril me si ya nın da, 
vi la yet le re de kıs mi özerk lik ve ril miş tir.

II. Meş ru ti yet Dö ne mi’nde ya pı lan ana ya sa de ği şik lik le rin den baş ka hu ku ki 
bir ta kım dü zen le me ler de ya pıl mış tır. İs viç re Me de ni Ka nu nu 1912 yı lın da Türk
çe ye ter cü me edi le rek Ce ri dei Ad li ye der gi sin de ya yım lan mış tır. Bu nu 1916 yı
lın da Al man Me de ni Ka nu nu’nun ter cü me si ta kip et miş tir. Ay nı yıl için de Me
cel le Ai le hu ku ku ve Ti ca ret Hu ku ku alan la rın da ya sa ta sa rı la rı ha zır la mak üze re 
üç ko mis yon ku rul muş, bu ko mis yon İs viç re, Al man, Fran sız, İn gil te re, Ame ri ka, 
Avus tur ya ve Ma car ka nun la rı nı da in ce le miş tir. Ko mis yon lar ça lış ma la rı so nun da 
ka dı na er kek kar şı sın da ve ka nun nez din de önem li bir ta kım hak lar sağ la yan Hu
kukı Ai le ka rar na me si ni 1 Mart 1916’da çı kart mış tır. Ai le hu ku ku ala nın da hu kuk 
bir li ği sağ la ya ma ma sı na rağ men, ilk kez fark lı di ne men sup Os man lı la rın ev len me 
ve bo şan ma ya iliş kin ku ral la rı ba zı de ği şik lik ler le bir ara ya ge ti ril miş tir. Bu ka rar
na me İs lam ai le hu ku ku ala nın da ya pı lan ilk res mî dü zen le me ol ma özel li ği ne de 
sa hip tir. Ka rar na me ile şe ri at mah ke me le ri nin yet ki le ri ge niş le ti le rek, gay ri müs
lim le rin ev len me, bo şan ma, na fa ka ve çe yiz da va la rı için yet ki li kı lın mış tır. Bu ka
rar na me hem tu tu cu Müs lü man la rın hem de şe ri at mah ke me le rin de yar gı la ma ya 
kar şı olan gay ri müs lim le rin ce ma at re is le ri nin şid det li tep ki le ri so nu cu, 19 Ha zi
ran 1919’da iş gal kuv vet le ri yük sek ko mi ser li ği nin is te ği üze ri ne kal dı rıl mış tır.

Ad li ya pı da ya pı lan bir di ğer dü zen le me ile 25 Ey lül 1916’da Ad li ye Mah ke me
le ri ile Sı kı yö ne tim Mah ke me le ri nin (Di vanı Harp) gö rev ve yet ki le ri ay rıl mış tır. 
Hu ku ki la ik li ğin sağ lan ma sın da önem li bir adım olan Şer’i Mah ke me le rin Şey hü
lis lâm lık tan ay rı la rak Ada let Ba kan lı ğına bağ lan ma sı ise 25 Mart 1917 ta rih li bir 
ka nun la sağ lan mış tır.

Siyasi plan da ki bu ge liş me le re mu ka bil eko no mik ha yat ta da olum lu birta
kım gi ri şim ler ol muş tur. De vam lı sa vaş eko no mi si ta ki bi ne rağ men, İt ti hat çı lar 
mil lî eko no mi dü şün ce si ne de des tek ver miş ler dir. 1914 Ey lü l’ünde da ha sa vaş 
baş la ma dan Ka pi tü las yon la rı kal dı ran hükûmet, ya ban cı tüc car ay rı ca lık la rı nı ip
tal et miş tir. Yer li sa na yi ve ta rı mı ge liş ti ri ci ön lem ler alın ma ya baş lan mış tır. Pa ra 
ba sı mı Os man lı Ban ka sı te ke lin den alı nır ken sa na yi okul la rı ar tı rıl mış, ko ope ra
tif çi li ğe ay rı bir önem ve ril miş tir. An cak sa vaş hâ li nin de vam lı ol ma sı yak la şık üç 
mil yon genç iş  gü cü nün ta rım ve sa na yi den ay rı lıp tü ke ti ci va zi ye te düş me le ri, iç 
ve dış borç hac mi ni ola bil di ğin ce ar tır mış tır. Git tik çe ar tan ge lir da ğı lı mı ada let
siz li ği, enflas yo nun ve ka ra bor sa nın art ma sı I. Dün ya Sa va şı ön ce si ge nel du ru mu 
son de re ce kö tü leş tir miş tir.

II. Meş ru ti yet Dü zen le me le ri nin Türk Çağ daş laş ma sı na 
Kat kı la rı
Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ku ru luş ve ge liş me si ni an la mak için bir ta rih la bo ra
tuva rı özel li ği ni ta şı yan II. Meş ru ti yet Dö ne mi, ger çek ten de Cum hu ri yet ide olo
ji si ve ku rum la rı için en ve rim li kay nak lar dan bi ri si ni teş kil et miş tir. Bu dö ne min 
Cum hu ri ye te in ti kal eden bi ri kim le ri nin en önem li si ve olum lu su Hâ ki mi yeti 
Mil li ye için önem li bir adım sa yı lan çok par ti li sis tem ve se çim ge le ne ği ni baş lat
ma sı dır. O ka dar ki se çi min sağ la dı ğı meş rui yet ile mil lî ira de nin sim ge si hâli ne 
ge len Mec lis, sis te min vaz ge çil mez bir un su ru ol muş tur. II. Meş ru ti yet Dö ne mi’
nin hakim gü cü olan İt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti, mec lis te ken di si ne kar şı mu ha
le fe tin art ma sı so nu cun da kon tro lü kay be de cek bir ko nu ma gel me si ne rağ men, 
mec lis siz yö ne ti mi hiç bir za man ter cih et me miş tir.
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Ger çek ten de II. Meş ru ti ye tin ila nın dan he men son ra Ba tı ör ne ği ne uy gun 
par la men ter bir de mok ra si re ji mi kur mak için ha re ke te ge çen İt ti hat çı lar, bu ça
lış ma la rın da 1910 yı lı na ka dar ba şa rı lı ol muş, Mec lisi Me bu san bu yı la ka dar 
ol duk ça hür ola rak ça lış mış tır. An cak, bu yıl la bir lik te İt ti hat ve Te rak ki kar şı
tı mu ha le fe tin art ma sı, İt ti hat çı la rın da sert leş me le ri ne se bep ol muş, bu du rum 
Meş ru ti yet ’ten bek len ti le rin kar şı la na ma ma sın da et ki li ol muş tur.

Meş ru ti ye t’in ila nı nı hür ri ye tin ila nı ola rak gö ren Os man lı ay dı nı, Meş ru ti
ye t’in ila nı ile dev le tin kök lü dert le ri nin çö züm le ne ce ği, dev le tin bü yük dev let
ler sa fı na ka tı la ca ğı nı dü şün müş ler dir. Ar tık azın lık lar la Müs lü man lar ara sın da ki 
mü ca de le bit miş, “hür ri yetada leteşit likkar deş lik” baş la mış tır. Ru me li’de dağ
lar da bu lu nan çe te le rin şe hir le re inip Os man lı as ker le ri ile ku cak laş ma la rı Meş
ru ti ye t’in ila nı ne de niy le, şe hir ler de hal kın bir ara ya ge lip kut la ma tö ren le ri dü
zen le me le ri bu dü şün ce nin Meş ru ti ye t’in ilk gün le rin de ki yan sı ma la rıy dı. Hat ta 
bu tö ren ler de İn gil te re bir kur ta rı cı ola rak gö rül müş tür.

Meş ru ti yet Dev ri’n de ik ti dar an la yı şı, elin de ki bü tün im kân la rı ya sal ya da ya
sal ol ma yan yol lar la da ol sa kul la na rak mev kii ni elin de tut ma şek lin de al gı lan
mış tır. Bu na kar şın mu ha le fet an la yı şı da ik ti da rı ele ge çir mek için her yo lu mu
bah say mış tır. Bu ne den le Meş ru ti yet Dö ne mi ik ti darmu ha le fet an la yı şı ya pı cı 
ol mak tan zi ya de yı kı cı yö nü ağır ba san bir mü ca de le dir. Meş ru ti yet Dö ne mi’ nin 
olum suz yön le rin den bi ri olan ik ti darmu ha le fet an la yı şı nın sa de ce o dö nem le 
sı nır lı kal ma dı ğı nı söy le mek yan lış bir bil gi ol ma sa ge rek tir.

II. Meş ru ti ye t’in ila nıy la bir lik te si ya se tin için de yer alan as ke rin si ya se te mü
da ha le si 31 Mart ola yın dan son ra da ha da art mış tır. Ha re ket Or du su’nun ba şın da 
İs tan bul’a gi ren Mah mut Şev ket Pa şa, 1913 yı lın da öl dü rü lün ce ye ka dar dai ma 
si ya se tin için de kal mış tır. İt ti hat çı lar da hiç bir za man as ke ri kar şı la rı na al mak is
te me miş ler, on lar la bir lik te ha re ket et me ye ça lış mış lar dır. As lın da İz mir Me bu su 
Se yit Bey’in ta bi ri ile “İt ti hat ve Te rak ki or du dan doğ muş tur. İt ti hat ve Te rak ki 
de mek or du de mek tir”

31 Mart ola yı son ra sı ilan edi len sı kı yö ne tim çe şit li za man lar da uza tıl mak su
re tiy le 1912 yı lı na ka dar de vam et miş bu du rum da as ke rin si ya set te ki et kin li ği ni 
art tır mış tır. Mec lis te çı ka rı lan ka nun lar da özel lik le Ana ya sa, Ce mi yet, Top lan tı 
ile Ser se ri ve Zan lı lar ka nun la rın da bu et kin li ği net bir şe kil de gör mek müm kün
dür. Mah mut Şev ket Pa şa’nın is te ği doğ rul tu sun da bu ka nun lar mec lis ten hız lı 
bir şe kil de geç miş tir. Meh met Re şat’ın bi at tö re ni nin Sa ray ’da de ğil Har bi ye Ne
za re ti’nde ol ma sı, as ke rin si ya set te ki et kin li ği ne bir baş ka ör nek tir. O gü ne ka dar 
pa di şah la ra sa ray da bağ lı lık ye mi ni ya pı lır ken şim di bir pa di şa ha Har bi ye Ne za
re ti’nde bi at edil miş tir. As ker le rin yar dı mı ile taht ta çık tı ğı nın far kın da olan Meh
met Re şat bu ger çe ği hiç bir za man unut ma mış tır. 

Bu dö nem de en sık du yu lan ke li me ler den bi ri mil let ege men li ği “Hâ ki mi yeti 
Mil li ye” sö zü dür. Ana ya sa dü zen le me le ri nin te mel ama cı nın “Hâ ki mi yeti Mil li
ye” ol du ğu, hem ko mis yon ça lış ma la rın da hem de mec lis te ki gö rüş me ler de sık
lık la di le ge ti ril miş tir. Ya sa ma, yü rüt me ve yar gı güç le ri ara sın da den ge kur mak 
ama cıy la ha re ket et ti ği ni be lir ten ko mis yon, me bus la rın da ka nun tek lif et me 
hak la rı nın ol ma sı ge rek ti ği ni, Mec li sin ka nun ya pa ma ma sı nın kuv vet ler ara sın
da ki den ge yi boz du ğu nu ifa de et miş tir. Ay rı ca, ba kan la rın Mec li se kar şı so rum lu 
ol ma sı ge rek li li ği be lir til miş ve yar gı nın ba ğım sız ol ma sı is ten miş tir.

Meş ru ti yet Dönemi’nde ıs rar la vur gu la nan mil lî ege men lik kav ra mı Cum hu ri ye tin 
ila nı ön ce sin de te mel ha re ket nok ta sı ola rak alın mış, Ata türk ta ra fın dan Cum hu ri
ye ti izah eden kav ram ola rak da kul la nıl mış tır. Bu nok ta da II. Meş ru ti yet ve Cum
hu ri yet Dö ne mi iliş ki le ri ni na sıl de ğer len dir me li yiz? Tar tı şı nız.

5
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Mec lis gö rüş me le rin de mil lî ege men lik, ki şi hak ve hür ri yet le ri nok ta la rın dan 
son de re ce ile ri se vi ye de li be ral yak la şım lar ser gi le yen gay ri müs lim me bus la rın, 
pa di şa hın mec li si fes het me yet ki si kar şı sın da al dık la rı tav rın çe liş ki si ne işa ret et
me li yiz. Ko nuş ma la rı nın pek çok ye rin de ge çen Av ru pa ör ne ği, bu is tek le rin Os
man lı top lu mu hak et ti ği ve ya de mok ra si kav ra mı öy le ge rek tir di ği için ol mak tan 
zi ya de Ba tı ’da ki ör ne ği ay nen tak lit dü şün ce sin den kay nak lan dı ğı nı dü şün dür
mek te dir. Bu nun en ba riz ör ne ği, ka dın la ra seç men ol ma hak kı nın ta nın ma sı ile 
il gi li tek li fe kar şı gös ter dik le ri olum suz tep ki dir.

Mec lis te li be ral fi kir le ri ile ta nı nan Lüt fi Fik ri Bey’in, 50.000 er kek nü fu sun 1 
me bus se çe bi le ce ği ne da ir Ana ya sa’ nın 65. mad de sin de ki “er kek” ke li me si nin kal
dı rıl mak su re tiy le ka dın la ra da seç men ol ma hak kı nın ta nın ma sı tek li fi ne Koz mi
di Efen di iti raz et miş tir. Koz mi di Efen di’nin “...He nüz Av ru pa’da ya pıl ma mış bir 
şe yi, çok ge ri kal mış olan biz şim di den yap ma ya bir me yil gös te rir sek zan ne de rim 
bi zim ah valı ha zı ra mı za mü te na sip bir şey yap mış ol ma ya ca ğız...” söz le ri gay ri
müs lim me bus la rın Ba tı ör ne ği ni tak lit et tik le ri ni gös ter di ği gi bi Os man lı top lu
mu nun Ba tı kar şı sın da bu lun du ğu ruh hâli ni yan sıt mak ta dır.

1909 yı lın da Mec lisi Me bu san’ın ka bul et ti ği Âyân Mec li si ile il gi li dü zen le
me le rin da ha son ra ki dö nem le rin ana ya sal ku ru luş la rı na ör nek teş kil et ti ği ni dü
şün dü ren ben zer lik le rin olu şu bu dö ne min ehem mi ye ti ni art tır mak ta dır. Si ya si 
müs te şar lık lar ko nu su bu na bir ör nek tir. İt ti hat çı la rın yö ne ti mi dev ral mak için 
tec rü be ve bil gi sa hi bi ol ma la rı amaç la na rak ha zır la nan bu dü zen le me ile me bus
la rın ba kan la rın ya nın da müs te şar ola rak ça lış ma la rı sağ la na cak tı. Böy le ce İt ti hat 
ve Te rak ki’nin ön de ge len genç üye le ri müs te şar ola rak ba kan la rın ya nın da bir 
sü re ça lı şa rak tec rü be ve bil gi le ri ni art tı ra cak da ha son ra da yö ne ti mi dev ra la
cak tı. Bu ko nu Mec lis te uzun tar tış ma la rın ar dın dan red de dil miş tir. Bu tür bir 
uy gu la ma Cum hu ri yet Dönemi’nde İs met İnö nü za ma nın da da ya pıl mış an cak o 
baş ba kan lık tan ay rı lın ca kal dı rıl mış tır.

16 Ağus tos 1909 ta ri hin de res mî le şen Ce mi yet ler Ka nu nu sa ye sin de, Meş ru
ti ye tin ila nı ile hız la nan ce mi yet kur ma nın önü ne ge çil miş, ce mi yet ler za bı ta nın 
de ne ti mi al tı na alın mış tır. Ce mi yet ler Ka nu nu’yla bir çok es ki ih ti lal ci ve çe te ci 
giz li ko mi te ku rum sal laş mış, si ya si amaç la rı nı gö rü nür de de ği şik amaç lı der nek
le rin ar dın da giz le miş ler dir. Ce mi yet ler Ka nu nu Cum hu ri yet Dönemi’nde de 28 
Ha zi ran 1938 ta ri hi ne ka dar yü rür lük te kal mış tır.

II. Meş ru ti yet Dö ne mi’nde ka bul edi len ya da ba zı de ği şik lik le re uğ ra yan Os
man lı ka nun la rı, Cum hu ri yet Dö ne mi’nde de kul la nıl ma ya de vam et miş tir. Os
man lı Dö ne mi’nde uy gu la nan se çim sis te mi ve se çim ka nu nu ba zı de ği şik lik ler le 
var lı ğı nı uzun sü re de vam et tir miş tir. İki de re ce li se çim sis te mi 1946 se çim le ri ne 
ka dar uy gu lan mış, bu se çim ler den iti ba ren hâ lâ uy gu lan mak ta olan tek de re ce li 
se çim sis te mi ne ge çil miş tir. 1840 yı lın dan iti ba ren baş la yan Ce za Ka nun na me
si’nin se rü ve ni 1911 yı lın da bu de fa 1889 ta rih li İtal yan Ce za Ka nu nu’ndan bü yük 
öl çü de et ki len me siy le ye ni şek li ni al mış, bu ka nun 1926 yı lı na ka dar yü rür lük
te kal mış tır. 1 Tem muz 1926 ta rih li Türk Ce za Ka nu nu bu İtal yan Ce za Ka nu
nu’ndan ya rar la nı la rak ha zır lan mış tır. Os man lı Dö ne mi’nde 1912 yı lın da ter cü
me edi lip der gi de ya yım la nan İs viç re Me de ni Ka nu nu, 1926 yı lın da Türk Me de ni 
Ka nu nu’nun ha zır lan ma sın da ör nek teş kil et miş tir.

II. Meş ru ti yet Dö ne mi, da ha son ra ki dö nem le re de mok ra si adı na ışık tut muş, 
mil let ege men li ği nin sağ lan ma sı na te mel teş kil et miş tir. Öz gür lü ğün, mil lî ege
men li ğin, ki şi hak ve hu ku ku nun ilk uy gu la ma la rı nın ol du ğu II. Meş ru ti yet Dö
ne mi, Cum hu ri yet Dö ne mi ’ne tec rü be ve bi ri kim oluş tur muş, bu ba kım dan Türk 
de mok ra si ta ri hi ne önem li bir kat kı sağ la mış tır.
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ADIM ADIM DÜN YA SA VA ŞI NA
19111914 yıl la rı ara sın da iki önem li sa vaş ya şa yan Os man lı Dev le ti, bu sa vaş lar 
son ra sın da tas fi ye nin eşi ği ne gel miş tir. Trab lus garp Sa va şı ile Af ri ka’yı, Bal kan 
Sa vaş la rı ile Bal kan la rı kay bet miş tir. 1914 yı lın da baş la yan Dün ya Sa va şı ile de 
ta ma men yok ol ma nok ta sı na gel miş tir.

Af ri ka’dan Ay rı lış: Türk-İtal yan Sa va şı: Trab lus garp
19. son la rın da bir li ği ni kur muş olan İtal ya, Os man lı eya le ti olan Trab lus garp’ı 
ken di eko no mik çı kar la rı doğ rul tu sun da sö mür ge si hâli ne ge tir mek is te mek te dir. 
Bu ama cı na ulaş ma yo lun da Fran sa ile 1900 yı lın da bir an laş ma yap mış, Fran
sa’nın Fas’ta ki nü fu zu na kar şı lık ken di si nin de Trab lus garp üze rin de ki nü fu zu ta
nın mış tır. 1901 yı lın da İn gil te re, 1902’de Avus tur ya, 1909’da da Rus ya İtal ya’nın 
Trab lus garp üze rin de ki çı kar la rı nı ta nı mış tır. Böy le ce İtal yan lar Trab lus garp’a 
yer leş mek için ge rek li alt ya pı yı oluş tur duk la rı nı dü şün müş ler dir.

23 Ey lül 1911’de İtal ya ta ra fın dan Os man lı Dev le ti’ne ve ri len ilk ül ti ma tom da 
Türk su bay la rın yer li aha li yi kış kırt ma la rın dan do la yı Trab lus garp’ta ya şa yan İtal
yan va tan daş la rı nın teh li ke de ol du ğu be lir til miş ve ge re ği nin ya pıl ma sı sert bir 
dil le is ten miş tir. Os man lı Hü kû me ti 26 Ey lül ta rih li ce va bi no ta sı ile bu id dia yı 
na zik çe red det miş tir. Fa kat 28 Ey lül’de İtal ya, Babı Ali’ye 24 sa at lik bir ül ti ma tom 

ve re rek İtal ya’nın Trab lus garp’ı iş gal ede
ce ği ni bil dir miş, İtal yan kuv vet le ri ne di re
niş gös te ril me me si için böl ge de ki gö rev li
le re emir ve ril me si ni is te miş tir. Bü tün bu 
ge liş me ler so nu cun da İtal ya 29 Ey lül 1911 
ta ri hin de Os man lı’ya sa vaş aç tı ğı nı ilan 
et miş tir.

İtal ya Trab lus garp üze ri ne ha re ke te 
geç ti ğin de böl ge de ki Os man lı kuv vet le
ri nin du ru mu hiç de iyi de ğil dir. Res mî 
bel ge le re gö re Trab lus garp’ta ki dü zen li 
bir lik le rin mik ta rı an cak 5.000 ka dar dır. 
Meş ru ti yet’ le bir lik te Trab lus garp mec
bu ri as ker lik kap sa mı na alın mış tır. An cak 
as ker lik ça ğın da bu lu nan 16.000 ki şi den 
3.400’ü hiz me te alı na bil miş tir. Trab lus
garp’ta bir sa vaş için ge rek li olan er zak, 
cep ha ne, sağ lık te sis le ri vb. de yok tur. Sa
vaş es na sın da Os man lı Dev le ti yer li halk
tan 30.000 as ker top la ya ca ğı nı um mak

ta dır. İtal ya da böl ge de boş dur ma mış, böl ge de ki ka bi le ler den 12 ka da rı nı el de 
et miş tir. Di ğer ta raftan Trab lus garp’a as ker gön der mek için do nan ma nın du ru mu 
da hiç iç açı cı de ğil dir.

29 Ey lül’de Trab lus ön le ri ne ge len İtal yan do nan ma sı 3 Ekim’de bu ra yı bom
bar dı ma na baş la mış tır. Kı yı şe ri di ni ko lay ca ele ge çi ren İtal yan lar, içe ri le re doğ ru 
iler le me ye baş la yın ca cid di bir di re niş le kar şı laş mış lar dır.

Fotoğraf 3.5
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Os man lı Dev le ti’nde ise bu sı ra lar da ik ti dar ve mu ha le fet ara sın da cid di ça tış
ma lar var dır. Ye men’de, Ma ke don ya’da, Ar na vut luk’ta is yan lar çık mış, Dev let, me
mur la rı nın ma aş la rı nı da hi öde ye me ye cek ka dar eko no mik sı kın tı içi ne gir miş tir. 
Do nan ma nın güç süz lü ğü ve Ça nak ka le Bo ğa zı’ nın İtal yan do nan ma sı ta ra fın dan 
ka pa tıl mış ol ma sı ne de niy le ka ra dan as ker gön de ril mek is ten miş, an cak İn gi liz 
ida re sin de ki Mı sır’ın ta raf sız lı ğı nı ilan et me sin den do la yı bun dan da vaz ge çil miş
tir. İş te böy le bir or tam da En ver Bey ile Fet hi ve Mus ta fa Ke mal Bey ler, Trab
lus garp’ın böl ge sel kay nak lar la sa vu nu la ca ğı ko nu sun da fi kir bir li ği ne var dık tan 
son ra Har bi ye Ne za re ti nez din de ge rek li gi ri şim ler de bu lu na rak Trab lus garp’a git
miş ler dir. 

Ham di tak ma adı nı kul la nan En ver Bey ilk ka fi le ile Trab lus garp’a gi der ken, 
Mus ta fa Ke mal, ga ze te ci Şe rif tak ma adıy la ikin ci ka fi le de yer al mış tır. 8 Ekim 
1911’de İs tan bul’dan yo la çı kan Mus ta fa Ke mal, 19 Ekim’de İs ken de ri ye’ye var mış
tır. Mı sır’dan ön ce Tob ruk’a, ora dan da Der ne’ye geç miş tir.

Der ne’de, Bin ga zi’de, Tob ruk’ta İtal yan la ra kar şı ba şa rı lı sa vaş lar ya pıl mış, İtal
yan kuv vet le ri iç ke sim le re so kul ma mış tır. An cak ne var ki o es na da Bal kan Sa
va şı’nın baş la ma sı Os man lı Dev le ti’nin bu yö re de ki su bay la rı nı ge ri ça ğır ma sı na 
se bep ol muş, ba şa rı lı mü ca de le su bay la rın ay rıl ma sıy la sek te ye uğ ra mış tır. Ekim 
1912’de im za la nan Uşi An laş ma sı’yla da Os man lı Dev le ti’nin Trab lus garp ege
men li ği so na er miş, Ku zey Af ri ka’da ki si ya si var lı ğı son bul muş tur.

Trab lus garp Sa va şı, ge rek En ver Bey’in ge rek se de Mus ta fa Ke mal ve ar ka daş
la rı nın düş man kar şı sın da en çe tin şart lar al tın da yer li halk la be ra ber ge çir dik le ri 
ilk sa vaş sta jı ol muş tur. Bu sa vaş ta Mil li Mü ca de le’nin kah ra man la rı, ko mu ta sı 
al tın da ki as ker ler le be ra ber bir ol ma, di sip lin sağ la ma, oto ri te kur ma, baş ka la rı nı 
ateş al tın da ida re et me ve yok luk lara da yan ma ka bi li yet le ri ni de ne miş ler ve bu nu 
ge liş tir miş ler dir. Mus ta fa Ke mal Bey’in bin ba şı lı ğa (14 Ka sım 1911), En ver Bey’in 
yar bay lı ğa (23 Ma yıs 1912) ter fi le ri bu olay lar ara sın da ya pıl mış tır.

Ru me li’ye Ve da: Bal kan Sa vaş la rı
Bal kan Dev let le ri, Rus ya’nın tah rik ve des te ğiy le Bul ga ris tan baş ta ol mak üze re, 
Sır bis tan, Yu na nis tan ve Ka ra dağ Os man lı Dev le ti’nin elin de olan Ru me li top rak
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la rı nı pay laş mak için ara la rın da it ti fak yap mış lar dır. Os man lı Dev le ti’nde iç si ya
set te ça tış ma ya gi den bir kav ga nın ol ma sı, or du ya si ya se tin gir me si, Trab lus garp 
Sa va şı’nda as ke rî yön den ye ter siz ol du ğu nun or ta ya çık ma sı gi bi du rum la rı fır sat 
bi le rek 8 Ekim 1912’de Ka ra dağ’ın sa vaş ila nı ile I. Bal kan Sa va şı baş la mış tır. Os
man lı Dev le ti bu sa va şa ha zır lık sız ya ka lan mış, cep he de ye ter li as ke ri ol ma dı ğı 
gi bi, ik mal yol la rı, as ke rî mal ze me ler, si lah, teç hi zat ba kı mın dan da nok san dır.

18771878 sa va şın dan be ri kay na yan bal kan lar coğ raf ya sın da ki it ti fak la ra kar şı 
dev le tin as ker, lo jis tik ve si ya set ola rak ha zır lık sız ol ma sı na sıl açık la na bi lir? Tar
tı şı nız.

Bu ye ter siz lik le rin ya nın da bir de su bay la rın İt ti hat çı, İti laf çı ve Ha las kâr cı 
isim le ri al tın da si ya se ten üç fark lı kıs ma bö lün me si, sa va şın ba şın da Os man lı or
du su nun da ğıl ma sı na se bep ola cak tır.

Bal kan Sa va şı baş la dı ğı sı ra da Trab lus garp’ta olan Mus ta fa Ke mal, Ge nel kur
may’ın ge ri ça ğır ma sı üze ri ne Trab lus garp’tan ay rı la rak Bal kan Sa va şı’nda yer al
mak is te miş tir. Fet hi Bey’ le bir lik te ken di si ne Ça nak ka le Bo ğa zı Ku vayı Mü ret tep 
Ko mu tan lı ğı’nda gö rev ve ril miş tir. Mus ta fa Ke mal, bu ye ni gö re vi ne baş la ma dan 
ön ce Os man lı kuv vet le ri Ku ma no va’da ye nil miş Üs küp, Se la nik gi bi önem li şe hir
ler sa vaş ya pıl ma dan düş ma na tes lim edil miş tir. Pek çok yer de si lah da hi atıl ma
dan o böl ge Bal kan Dev let le ri’nin eli ne geç miş tir. Bu du rum kar şı sın da Os man lı 
kuv vet le ri Ça tal ca’ya ka dar çe kil miş tir. Edir ne, İş kod ra ve Yan ya dı şın da tüm Ru
me li el den çık mış, Ar na vut luk ba ğım sız lı ğı nı ilan et miş tir. Ça tal ca ön le ri ne ge len 
Bul gar or du la rı 1517 Ka sım 1912 ta rih le ri ara sın da sal dı rı ya geç miş, an cak ba şa
rı lı ola ma mış lar dır. İn gil te re, Fran sa, İs pan ya, Hol lan da ve Ro man ya sa vaş ge mi
le ri Os man lı hükûmeti nin iz ni ile ken di va tan daş la rı nı ko ru ma la rı için İs tan bul’a 
gel miş, ka ra ya as ker çı kar mış lar dır. Os man lı Dev le ti bu zor du rum dan kur tul mak 
için Bul ga ris tan’la 3 Ara lık 1912 ta ri hin de ateş kes yap mış tır. An cak an laş ma sağ
la na ma mış ve sal dı rı ya ge çen Bul gar lar 155 gün son ra Edir ne’yi ele ge çir miş ler dir. 

Edir ne sa vun ma sın da yer alan 
Ka zım Ka ra be kir ve Or du Ko
mu ta nı Şük rü Pa şa Bul gar la rın 
eli ne esir düş müş ler dir.

I. Bal kan Sa va şı son ra sı im
za la nan Lon dra Ant laş ma sı, Os
man lı Dev le ti’ni Bal kan lar dan 
çı kart mış, bu ra lar da ya şa yan 
yüz bin ler ce Müs lü man’ın göç 
et me le ri ne se bep ol muş tur. Tam 
bir fa ci a ile so nuç la nan Bal kan 
Sa va şı, göç ler le ye ni bir dra mın 

baş lan gı cı nı oluş tur muş tur. Bul gar la rın göç eden ka fi le le re yap tık la rı zu lüm ler, 
çe te le rin sal dı rı la rı, so ğuk, aç lık gi bi se bep ler le yüz bin ler ce Müs lü man Ana do
lu’ya ula şa ma dan yol lar da ha ya tı nı kay bet miş tir. 

Bal kan Dev let le ri nin ara la rın da an la şa ma ma la rı so nu cun da çı kan II Bal kan 
Sa va şı es na sın da Os man lı kuv vet le ri ha re ke te ge çe rek Kırk la re li ve Edir ne’yi kur
tar mış tır. Bu ra da Os man lı kuv vet le ri nin iler le me ye baş la ma dan ön ce Av ru pa Dev
let le ri’ne Me riç’in ge çil me ye ce ği sö zü nün ve ril me si il ginç tir. Zi ra I. Bal kan Sa va şı 
ön ce si, Os man lı hal kı Tu na’ya iler le me yi ha yal eder ken şim di el de ki yer ler kay be
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dil di ği gi bi bir kaç ay ön ce Os man lı nın olan yer le re da hi git me si ne en gel olun mak
ta dır. II. Bal kan Sa va şı es na sın da Os man lı, Me riç’in ba tı sın da yer alan Di me to ka’yı 
da ala rak iler le me si ne son ver miş tir. 29 Ey lül 1913 ta rih li İs tan bul Ant laş ma sı ile 
Edir ne, Kırk la re li ve Di me to ka Os man lı Dev le ti’nde kal mış tır. Ant laş ma ya gö
re Bul ga ris tan’da ka lan Türk le re eşit lik hak la rı ve ril miş ve 4 yıl için de Tür ki ye’ye 
göç hak la rı ta nın mış tır. Bul ga ris tan’da ka lan Türk le rin din ve mez hep hür ri yet le ri 
Bul gar yö ne ti min ce ta nı na cak tır. Müs lü man lar ken di ara la rın da ya pa cak la rı bir 
se çim le müftü le ri ni be lir le ye cek ve İs tan bul’da ki Şey hü lis lam’ın onay la ya ca ğı bu 
müftü ve oluş tu ra ca ğı kad ro su Bul gar Hükûmeti’nce ka nu nen ta nı na cak tır. Müf
tü nün Müs lü man la rın di nî ve sos yal ya şan tı sı nı be lir le yi ci ro lü göz önü ne alı
na cak tır. 14 Ka sım 1913 Ati na Ant laş ma sı ile de Gi rit Yu na nis tan’a bı ra kıl mış tır.

Os man lı Hükûmeti 30 Ma yıs 1913 ta rih li Lon dra Ant laş ma sı ile Ada lar De
ni zi (Ege) ada la rı nın ge le ce ği ni bü yük dev let le rin ka ra rı na bı rak tı ğı nı ka bul et
mek le be ra ber, ada la rın Yu na nis tan’a bı ra kıl ma sın dan en di şe ede rek 2223 Ara lık 
1913’te Mi dil li, Sa kız gi bi Ana do lu kı yı la rı na ya kın ada la rı ge ri al mak için elin den 
ge len her şe yi ya pa ca ğı nı bü yük dev let le re bil dir miş tir. An cak, Fran sa baş ta ol
mak üze re gös te ri len sert tep ki üze ri ne ge ri çe kil miş tir. Bu ko nu da ki bü yük dev
let ler ka ra rı 14 Şu bat 1914’te bir no ta ile bil di ril miş tir. Bu na gö re Me is ha riç 12 
ada İtal ya’ya, Gök çea da ve Boz caa da ha riç bü tün Ada lar De ni zi (Ege) ada la rı da 
Yu na nis tan’a bı ra kıl mış tı. Os man lı Hükûmeti bü yük bir ha yal kı rık lı ğı na uğ ra
mış tır. 15 Şu bat 1914’te bü yük dev let le re bu du ru mu ka bul len me di ği ni bil di ren 
bir iti raz no ta sı gön der miş tir. An cak olum lu bir ne ti ce ala ma dan I. Dün ya Sa va şı 
çık mış tır. 13 Mart 1914 ta ri hin de Sır bis tan’la im za la dı ğı İs tan bul Ant laş ma sı da 
ta şın maz mal la rın du ru mu na iliş kin dir.

Trab lus garp ve Bal kan Sa vaş la rın da uğ ra nı lan ye nil gi ler Os man lı top lu mu nun 
he men her ke si min de de rin bir ha yal kı rık lı ğı ya rat mış tı. İda re ci le rin ken di le ri ne 
ve mil le te gü ven le ri ni kay bet tik le ri bu dö ne min et ki le ri I. Dün ya Sa va şı son ra
sı or ta ya çı kan man da ve hi ma ye ara yış la rı na da ze min teş kil et miş tir. Dev let ve 
top lum da or ta ya çı kan bu yıl gın lı ğın gi de ril me si Mil li Mü ca de le Dönemi’nde ve 
son ra sın da ye ni Türk Dev le ti ’ni ku ran kad ro nun uğ raş tı ğı baş lı ca me se le ler ara
sın da ilk sı ra lar da yer ala cak tır.
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Özet
Os man lı dev let adam la rı nın Ter sa ne kon fe ran sı sı
ra sın da ilan et tik le ri Meş ru ti yet ve onu an lam lı kı lan 
Kanuni Esa si Türk si ya si ha ya tın da önem li ve an lam lı 
bir dö nüm nok ta sı na işa ret et mek te dir. Dev let ida re
si ne esas olan ku ral la rın ilk de fa ya zı lı hâle ge ti ril di ği 
bu dö nem de uy gu la nan po li ti ka lar, yö ne ti ci le rin ki şi sel 
ter cih le rin den çok ulus la ra ra sı iliş ki le rin şart la rın dan 
il ham al mak tay dı. Dev let bir ana ya sa çer çe ve sin de yö
ne ti lir, top lu mun her ke si mi ken di si ni tem sil ede cek, 
hak la rı nı di le ge ti re cek tem sil ci le ri dev le tin mec li si ne 
gön de rir se dış mü da ha le le rin ge rek çe le ri or ta dan kal
ka ca ğı na ina nıl mak tay dı.
Os man lı dev let adam la rı da ken di le rin den ön ce ki yö
ne ti ci ler gi bi dev le tin mev cut bü tün un sur la rı ve en 
ge niş sı nır la rıy la mu ha fa za sı nı esas alır lar dı. Bu çer çe
ve de 18771878 sa va şı sı ra sın da ki dış po li tik ge liş me ler 
ve sa va şın so nu cun da or ta ya çı kan man za ra dev let yö
ne ti ci le ri ni ön ce lik ler ko nu sun da da ha has sas bir hâle 
ge tir miş tir. İn gil te re ve Rus ya’nın dev le tin sa hip ol du
ğu stra te jik coğ raf ya ya hakim ol mak ça ba la rı na mu ka
bil bir li ği ni en son ku ran Al man ya ile iliş ki le ri ge liş tir
mek en emin yol ola rak gö rül müş tür. Dev le tin hakim 
ol du ğu coğ raf ya iti ba rıy la Müs lü man ço ğun lu ğun ön 
pla na çık ma sı ta bii bir ge liş me dir. İç po li ti ka da ol du ğu 
ka dar dış po li ti ka da da İs la mi un sur la rın vur gu lan ma sı 
şart la rın ge tir di ği uy gu la ma lar dır. Al man ya’nın da Or
ta Do ğu ile il gi li ha zır lık la rı ol ma sı na kar şın 19. as rın 
son çey re ği iti ba rıy la İn gil te re ve Rus ya’ya kar şı an lam lı 
bir den ge un su ru oluş tur mak tay dı. 
I. ve II. Meş ru ti yet dev rin de ilan edi len II. Ab dül ha mid 
ta rih ki tap la rın da en çok eleş ti ri len, tar tı şı lan bir si ya si 
fi gür dür. Kı zıl, müs te bit, bas kı cı vs. An cak dö ne min
de ya pı lan la ra ba kıl dı ğın da Tan zi mat dö ne min de baş
la yan ye ni leş me ham le le ri ni bil has sa eği tim ve kül tür 
ala nın da çok da ha ile ri ye ta şı yan ham le ler gö rül mek te
dir. Eği tim is ta tis tik le ri ne gö re,1900 yı lı iti ba riy le bü tün 
Os man lı coğ raf ya sı ge ne lin de tüm eği tim ka de me le rin
de ge li nen du rum şöy le dir: “1900’de İm pa ra tor luk’ ta ki 
29.130 Sıb yan oku lu ya da ip ti da iler de 899.932 kızer
kek öğ ren ci bu lu nu yor du. 190506 ders yı lın da İm pa
ra tor luk’ ta usulu ce dit’e gö re eği tim ya pan 9.347 res mî 

ve özel ip ti dai oku lu var dı. 190607 öğ re nim yı lın da 
İm pa ra tor luk’ ta top lam 619 Rüş ti ye de 40.000 ci va rın
da öğ ren ci oku yor du.1906’da İm pa ra tor luk’ ta 109 İda
dide 20.000 ci va rın da öğ ren ci bu lu nu yor du, İda dile rin 
yay gın laş ma sın da 1884’te İda di ler için ko nu lan özel 
ver gi et ki li ol muş tur. Okul sis te min de ki yay gın laş ma
ya pa ra lel ola rak bun la rın öğ ret men ge rek sin me si ni 
kar şı la ya cak öğ ret men okul la rı nın sa yı sı nın da ar tı rıl
ma sı nı ge rek tir miş tir. 1908’de Da rül mu al li min’(Öğ ret
men okul la rı)le rin sa yı sı 31’e çık mış tı. Bu dö nem de ilk 
ve or ta öğ re ti min yay gın laş ma sı nın ya nı sı ra bir baş
ka ge liş me ilk kez özür lü ler için eği ti min baş la tıl ma sı 
ol muş tur. 1889’da, ön ce sa ğır lar ve dil siz ler için iki yıl 
son ra da görme engelliler için eği tim baş la tıl mış tı”.
II. Meş ru ti yet Dö ne mi, ya pı lan se çim ler, ka tı lan par ti
ler ve va tan daş la rın bu sü re ce il gi si ve ba kı şı açı sın dan 
Cum hu ri yet Dö ne mi’n de ya şa nan la rın iza hı na yar
dım cı ola cak en bü yük tec rü be dir. 
1908 Mec li sin de 157 Türk, 54 Arap, 25 Ar na vut, 22 
Rum, 10 Er me ni, 9 Slav (6 Sırp+ 3 Bul gar) ve 4 Ya hu di 
mil let ve ki li gö rev yap mış tır. Gö rül dü ğü üze re ül ke de 
mev cut her ke si mi tem sil eden Mec lis en ve rim li dö ne
mi ni 19081909 yıl la rı ara sın da ki bi rin ci yı lın da ya şa
mış tır. Bu dev re de Cum hu ri yet Dö ne mi’n de de si ya si 
par ti ler ka nu nu ola rak uy gu la nan Ce mi yet ler (Si ya si 
Par ti ler) Ka nu nu, Ser se ri Ka nu nu ve Top lan tı Ka nu nu 
çı kar tıl mış tır. Açık ve ka pa lı alan lar da ya pı la cak top
lan tı la rı dü zen le yen Top lan tı Ka nu nu da de mok ra tik
leş me yö nün de önem li bir adı mı oluş tur muş tur. 1912 
se çim le ri ger çek ma na da ilk çok par ti li se çim ol ma 
özel li ği nin ya nın da, ilk er ken ge nel se çim özel li ği ne de 
sa hip tir. 1912 se çim le ri ne iki par ti, İt ti hat ve Te rak ki 
ile Hür ri yet ve İti laf Fır ka sı ka tıl mış tır. Par ti le rin se çim 
için it ti fak yap tı ğı di ğer si ya si par ti ve grup lar bu se çi
mi tam an la mıy la çok par ti li se çim hâli ne ge tir miş tir. 
Ge nel se çim ler ül ke ça pın da ço ğun luk la OcakMart 
ay la rın da ya pıl mış, an cak ba zı yö re ler de se çim iş lem le
ri Ma yıs ayı na ka dar sür müş tür. Ta ri he “so pa lı se çim!” 
di ye ge çen bu se çim ler so nu cun da mec lis, ilk oturu
munu 18 Ni san 1912 ta ri hin de yap mış tır.
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OcakNi san ay la rı ara sın da ya pı lan 1914 se çim le ri ne 
tek par ti ola rak İt ti hat ve Te rak ki Fır ka sı ka tıl mış tır. 14 
Ma yıs 1914 ta ri hin de açı lan Mec lisi Me bu san, ka pan
dı ğı 21 Ara lık 1918 ta ri hi ne ka dar top lam 310 otu rum 
yap mış tır. II. Meş ru ti yet Dö ne mi’ nin en uzun ömür lü 
mec li si olan bu mec lis, beş yıl gi bi bir sü re ça lış ma la
rı na de vam et miş, an cak 1914 Mec lisi Me bu sa nı da 
1908 ve 1912’de ol du ğu gi bi fes he dil miş tir.
İtal ya’nın sö mür ge ya rı şın da yer al mak ama cıy la Fran
sa ve di ğer dev let ler le an la şa rak Trab lus garp üze rin de 
hak id di a et me si ve as ker çı kar ma sı na dev le tin yet ki li
le ri ha zır lık sız ya ka lan mış lar dır. Bu böl ge de ki cep ha
ne ve as ker yı ğı na ğı ye ter li ol ma dı ğı gi bi dip lo ma tik 
alan da da yal nız ka lı na rak ne ti ce alı na ma mış tır. İkin ci 
meş ru ti ye tin ila nı ile ül ke nin bü tün un sur la rı nın ku
cak lan mış ol du ğu dü şün ce si ve Osmanlı Devleti’nin 
çağ daş laş ma sı nı is te yen ba tı lı mu ha tap la rın da bek len
ti le ri nin kar şı lan mış ol du ğu ha ya li ge rek li ha zır lık la rın 
ya pıl ma ma sın da rol oy na mış tır.
Dev let’in iş ga le uğ ra yan ül ke top rak la rı na doğ ru dan 
yar dım ya pa ma ma sı, as ker ve do nan ma gön de re me
me si gi bi za aflar di ğer un sur la rın da fark lı ara yış la ra 
gir me si ne yol aç mış ola bi lir. Bir kıs mı an cak 1908’de 
ba ğım sız lı ğı nı ilan et miş olan Bal kan Dev let le ri’nin 
it ti fa kı ise Rus ya’nın 18771878 Sa va şı’ndan be ri üze
rin de ça lış tı ğı bir pro je ola rak böl ge si ya se ti nin gün de
min de yer al mak tay dı. Bü tün bun la ra kar şın böl ge de ki 
us ta as ker le rin ter his edi le rek or ta lık süt li man gö rün
tü sü ver me ye ça lış mak dev le tin Ru me li top rak la rı nın 
kay bı ile ne ti ce len miş tir. Bul gar, Sırp ve Yu nan or du
la rı nın çok kı sa sü re de Ça tal ca’ya ka dar gel me le ri ve 
bu ra lar da ki gay ri müs lim Os man lı va tan daş la rın dan 
lo jis tik des tek gör me le ri top lum sal ba rı şın de va mı nı 
sa bo te eden bir ta vır ola rak dik kat çek miş tir. Di ğer ta
raftan sa vaş ön ce si ve sı ra sın da can, ırz, mal gü ven ce si 
or ta dan kal dı rı la rak gö çe zor la nan yüz bin ler ce va tan
da şın çek ti ği çi le asır lar bo yu unu tu la cak gi bi de ğil dir. 
Ha ya tı nı kay be den Os man lı va tan daş la rı nın sa yı sı yüz 
bin ler le ifa de edil mek te dir. Bu göç ler Tür ki ye’nin sos
yal ya pı sı nı, nü fus şek li ni önem li öl çü de de ğiş tir miş tir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Os man lı Dev le ti’ni için de bu lun du ğu du rum dan 
kur tar mak ama cıy la XIX. Yüz yıl dan iti ba ren çe şit li fi
kir akım la rı or ta ya çık mış tır. Aşa ğı da ki fi kir akım la
rın dan han gi si Pa di şah II. Ab dül ha mid ta ra fın dan ön
ce lik li ola rak uy gu lan mış tır?

a. Os man lı cı lık,
b. Türk çü lük,
c. İs lam cı lık,
d. Ba tı cı lık,
e. Tu ran cı lık,

2. II. Ab dül ha mid dö ne mi eği tim po li ti ka la rı na ba kıl
dı ğın da, aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

a. Ba tı tar zı eği tim ve ren ye ni okul lar ku rul muş
tur. Rüş ti ye, İda di ye ve Sul ta ni ye okul la rı nın sa
yı sı ço ğal mış tır.

b. Med re se ler ıs lah edil miş, coğ raf ya ve ta rih gi bi 
ilim le rin med re se ler de oku tul ma sı sağ lan mış tır.

c. İl köğ re ti min ge ri li ğiy le or ta öğ re ti min ge liş me si 
ara sın da ki uçu rum eği tim gö ren ku şak lar üze
rin de sar sı cı bir te sir bı rak mış tır.

d. İl köğ re tim de dinî ve ge le nek sel eği tim an la yış 
ile ye ti şen ço cuk la rın, or ta eği tim de o ha va nın 
kar şı tı bir eği tim ha va sıy la kar şı laş tık la rın da 
ka fa la rı ka rış mış tır.

e. İs tik lal Sa va şı nı ger çek leş ti ren ve de Tür ki ye 
Cum hu ri ye ti Dev le ti ni ku ran kad ro lar bu okul
lar dan ye tiş miş tir.

3. Os man lı Dev le ti’nde II. Meş ru ti yet dö ne min de 
olu şan Mec lis ler se çim ler yo luy la halk ta ra fın dan be
lir len miş tir. Aşa ğı da ki se çim ler den han gi si “so pa lı se
çim ler” adıy la da anıl mak ta dır?

a. 1908 Se çi mi
b. 1912 Se çi mi 
c. 1914 Se çi mi 
d. 1919 Se çi mi
e. 1920 Se çi mi

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si II. Meş ru ti yet dö ne min de 
hu kuk ala nın da gö rü len ge liş me ler den bi ri de ğil dir?

a. Ad li ye Mah ke me le ri ile Sı kı yö ne tim Mah ke me le
ri nin (Di vanı Harp) gö rev ve yet ki le ri ay rıl mış tır.

b. Şer’i Mah ke me ler Şey hü lis lâm lık tan ay rı la rak 
Ada let Ba kan lı ğı’na bağ lan mış tır.

c. Di vanı Ah kamı Ad li ye ku rul muş tur.
d. İs viç re Me de ni Ka nu nu 1912 yı lın da Türk çe ye 

ter cü me edi le rek Ce ri dei Ad li ye Der gi sin de 
ya yın lan mış tır.

e. Hu kukı Ai le ka rar na me si çı kart mış tır.

5. 1876 Ana ya sa sı nın 1909 yı lın da ya pı lan dü zen
le me le rin de “Ha ki mi yeti Mil li ye” an la yı şı ön pla na 
çık mak ta dır. De ği şik lik ler le Pa di şa hın, tah ta çı kı şın da 
Mec lisi Umu mi de Şer’i Şe rif ve Kanuni Esasi hü küm
le ri ne uya ca ğı na, va tan ve mil le te sa da kat ede ce ği ne 
da ir ye min et me si şar tı ge ti ril miş tir. Bu na gö re Pa di
şah lı ğı mec lis ta ra fın dan onay la nan ve mec lis te ye min 
eden ilk pa di şah han gi si dir?

a. II. Ab dül ha mid
b. V. Meh met Re şat
c. VI. Meh met Vah det tin
d. Ha li fe Ab dül me cit Efen di
e. Ab dü la ziz

6. Os man lı Dev le ti’nde mec lis le rin öm rü çok uzun sür
me miş, hep si fe sih ler yo luy la ka pa tıl mış tır. Aşa ğı da ki 
mec lis ler için de en uzun ömür lü olan Mec lis han gi si dir?

a. 1877 Mec lisi Me bu san’ı
b. 1908 Mec lisi Me bu san’ı
c. 1912 Mec lisi Me bu san’ı
d. 1914 Mec lisi Me bu san’ı
e. 1920 Mec lisi Me bu san’ı

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Trab lus garp Sa va şı nın so
nuç la rın dan bi ri de ğil dir?

a. Trab lus garp sa va şı Uşi An laş ma sı ile so na er miş tir.
b. Os man lı Dev le ti Bin ga zi ve Trab lus garp üze rin

de ki ege men lik hak la rın dan vaz geç miş tir.
c. Ku zey Af ri ka’da ki son Os man lı top ra ğı el den 

çık mış tır.
d. Bal kan sa va şı nın baş la ma sın da et ki li ol muş tur.
e. İtal yan lar iş gal et tik le ri 12 Ada yı ge ri ver miş tir.
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Yaşamın İçinden

8. Aşa ğı da ki sa vaş lar dan han gi si ge rek En ver Bey’in 
ge rek se de Mus ta fa Ke mal ve ar ka daş la rı nın “düş man 
kar şı sın da en çe tin şart lar al tın da yer li halk la be ra ber 
ge çir dik le ri ilk sa vaş sta jı” ola rak sa yı la bi lir?

a. Trab lus garp Sa va şı
b. I. Bal kan Sa va şı
c. II. Bal kan sa va şı
d. I. Dün ya Sa va şı
e. Kur tu luş Sa va şı

9. Osmanlı Devleti’ne kar şı Bal kan dev let le ri it ti fak 
hâlin de sa va şa gir miş ler dir. Aşa ğı da ki dev let ler den 
han gi si I. Bal kan sa va şın da yer al ma mış tır?

a. Ro man ya
b. Bul ga ris tan
c. Sır bis tan
d. Ka ra dağ
e. Yu na nis tan

10. Bal kan Sa vaş la rı hak kın da ki aşa ğı da ki bil gi ler den 
han gi si yan lış tır?

a. I. Bal kan Sa va şı Lon dra An laş ma sı ile so na er
miş tir.

b. II. Bal kan Sa va şı Bük reş An laş ma sı ile so na er
miş tir.

c. Os man lı Dev le ti Bul ga ris tan ile İs tan bul An laş
ma sı’nı im za la mış tır.

d. Os man lı Dev le ti’nin sı nır la rı Di me to ka ha riç 
Me riç neh ri ol muş tur.

e. Yu na nis tan Mid yeEnez hat tı na ka dar gel miş tir.

Rö por taj: Bal çi çek Pa mir’in Ke mal Kar pat ile Rö por ta
jı: 8 Tem muz 2009 Ha ber türk.com’da

Tür ki ye’nin dün ya ca ta nın mış ta rih çi si Ke mal Kar
pat’tan ez ber bo zan açık la ma lar gel di. Kar pat, Tür
ki ye’yi Cum hu ri ye te ha zır la yan is min 2. Ab dül ha
mid ol du ğu nu vur gu la dı. Ha ber türk’te Bal çi çek 
Pa mir’in so ru la rı nı ce vap la yan Kar pat şu açık la ma
la rı yap tı: “2. Ab dül ha mid Cum hu ri ye tin ha zır la yı
cı sıy dı”
B.P: Şe ri at ge le cek, Türk top lu mu şe ri a ta ha zır la nı
yor gi bi kor ku lar ve özel lik le AK Par ti’nin çev re sin
de ge li şen kor ku lar bun lar, ge rek yok di yor su nuz siz. 
Türk top lu mu müm kün de ğil şe ri a tı ka bul et mez.
K.K: Ben bir top lu mun inanç sız ya şa ya ca ğı na inan mı
yo rum. Ne ka dar ip ti dai olur sa ol sun, ne ka dar ge liş miş 
olur sa ol sun her top lu mun bir inan ca ih ti ya cı var dır. 
Bu inanç ih ti ya cı nı din, ba zı za man lar da ma ale sef ide
olo ji bes ler ama so nun da dai ma ina nü ih ti ya cı var dır. 
İn san lık ku rul duk tan be ri din siz ya şa ma mış tır. Di ni 
mut lak ola rak alır sa nız, in san dan ve dün ya dan ayı rır
sa nız, yal nız öbür dün ya ya ha zır lık ola rak alır sa nız ve 
bu nun dı şın da baş ka bir dü şün ce ka bul et mez se niz, o 
za man bu din dar lık ol mak tan çı kar yo baz lık olur. Böy
le le ri de var dır. Ama bu gün Tür ki ye’de bu gi bi kim se ler 
azın lık ta dır. Hiç bir za man bu gi bi dü şün ce ler top lu
mun ço ğun lu ğu ta ra fın dan ka bul edil me miş tir. Baş ta 
in sa nı mı zı top lu mu mu zu an la ma mız ge re ki yor. 35 
ki şi nin he ze yan la rıy la bu top lum yo baz laş maz. Za ten 
Os man lı dev rin de de gö rü nüş te şe ri at la ida re edi lir gi
bi gö zü ken top lum as lın da çok da ha dün ye vi idi, çok 
da ha ha ya ta, in sa na ya kın dı. 
B.P: Pe ki, Os man lı dö ne min de de din adı na ya pı lan 
ama din le pek bağ daş ma yan ha re ket ler yok muy du?
K.K: Var dı ta bi i. Os man lı Dev le ti’ni dü zen le yen 3 te mel 
un sur var dır. Şe ri at, ka nun ve örf. Bun la rın için den iki
si la ik tir. Ka nun na me ya ni pa di şa hın em ri ve örf. Örf 
din ler den ev vel mev cut halk ara sın da ki adet ler dir. 17 yy 
bü yük alim le rin den Ka tip Çe le bi bu nok ta yı ile ri sür
müş tür. Hal kın ör fü ne, ade ti ne hür met et mek la zım dır. 
Bu din den ev vel dir ve din den üs tün dür di yor. Di ni in
kar et mi yor, din ma ne vi dir, ru ha ni dir ama dün ye vi ih
ti yaç la rı mı zı in san la rın yap tı ğı ka nun lar, öl çü ler ta yin 
eder. Bun lar ça tış mı yor. Ya ni İs lam’ın özü nü alır sa nız, 
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gö rür sü nüz ki; İs lam te mel de çok gün cel, pra tik, ha
ya ta dö nük bir din dir. İs lam’ın ba şa rı gös ter di ği 400 
kü sur se ne İs lam’da bu fi kir le rin hakim ol du ğu de vir
dir. Ser best dü şün ce, top lu mun ih ti yaç la rı nı kar şı la
mak gi bi bu gün nor mal gör dü ğü müz dü zen le me ler dir. 
Son ra bun lar ka pa nı yor. Li te ra tür de iç ti hat ka pı sı nın 
ka pan ma sı gi bi şey ler söy le ni yor. 16. yüz yıl da dev let, 
Os man lı di ni em ri ne alı yor. Ge ne dün ye vi mak sat lar la. 
Dü ze ni sulh hâlin de tut mak, aşı rı ce re yan la rı ün le mek 
gi bi bir çok şey ler mev cut tur. Os man lı’da da Ka dı za de
ler de di ği miz bir ce re yan var dır. Bil has sa 16. yüz yıl da. 
Aşı rı din ci de di ği miz, Va ha bi lik tar zın da bir grup tu. 
Onun kar şı sın da ve on la rın düş ma nı ol du ğu grup ta 
su fi ler di. Bil di ği miz su fi ler. Dev let on la rın iki si ni bir 
ara da ya şat tı. Ka dı za de ler ile ri gi din ce, dev let on la rın 
ba şı nı al dı, Kıb rıs’a sür gün et ti. Fa kat ce re ya nı ta ma
mıy la yok et me di. Os man lı Dev le ti bun la rın üs tün de, 
bü tün din le ri ko ru yan, on la rın üze rin de bir şem si ye gi
biy di. On dan son ra de ğiş me ye baş la dı. 
B.P: Bit mek bil me yen la ik lik tar tış ma la rı açı sın dan 
so ru yo rum Os man lı’da or du ile di nin iliş ki si na sıl dı?
K.K: Or du nor mal din dar dı. Ama onun öte si ne Ye ni
çe ri’ye ba kar sa nız, Ye ni çe ri ler di nin em ri ni din le mek le 
be ra ber, pa di şa hın em ri ni din le mek le be ra ber, Ye ni çe
ri nin ken di ha ya tın da pek de din le bağ daş ma yan ha re
ket ler var dır. Şa rap iç mek fa lan var dı. Sa de ce Ye ni çe ri
ler de de ğil, Os man lı’da bir ta rafta çok din dar bir ha yat 
gö rün tü sü var, çok şey din adı na ya pı lı yor. Fa kat per
de nin öbür ta ra fın da nis pe ten hür, her ke sin bil di ği ni 
oku du ğu şe kil de bir ha yat var. Re form lar baş la yın ca ya 
ka dar o ka dar da bü yük din dar lık yok tu. 19. yüz yıl da 
re form lar baş la yın ca ade ta on la ra kar şı mü da fa a şek
lin de bir din dar lık se fer ber li ği olu yor. Çün kü her ak si
yo nun bir kar şı lı ğı var dır. Or du ile din çe kiş me si di ye 
bir şey yok tur.
B.P: Ba zı önem li ta rih çi le ri miz de Os man lı’nın te
ok ra tik bir dev let ol du ğu na da ir ki tap lar ya zı yor lar. 
Ne dü şü nü yor su nuz?
K.K: Her hal de te ok ra si ta ri fi fark lı dır on la ra gö re. 
Çün kü her şey İs lam adı na ya pı lı yor. Pa di şah ha li fe dir 
ay nı za man da ve ha li fe ol du ğu na gö re ha li fe di ni tem
sil et ti ği ne gö re onun ida re et ti ği dev let de te ok ra tik tir. 
Ha ta baş tan baş lı yor. Ha li fe lik di ni bir ma kam de ğil dir, 
si ya si bir ma kam dır. Ku ran’ın he men hiç ye rin de ha li fe 
sö zü yok. Ve hiç bir za man ha li fe lik an la mı na gel mez. 
Ha li fe lik nor mal şart la rın ge rek tir di ği bir ma kam dır. 
Pey gam be rin ölü mün den son ra üm me ti ida re ede cek 

kim se nin çık ma sıy dı ha li fe lik. Bu ra dan te ok ra si ma na
sı nı çı ka ra maz sı nız. Te ok ra si ta ma mıy la di ni ku ral la ra 
gö re din adam la rı ta ra fın dan ida re edi len bir re jim dir. 
Dün ya nın hiç bir ye rin de ol ma mış tır. Bel ki Ti bet’te 
var dı. Ora da da tar tış ma lı dır. Bu gün ba zı la rı İran’ı te
ok ra si ola rak mo del ve ri yor. İran me se le si çok ka rı şık
tır. Çok fark lı bir şe kil de ele alın ma sı ge re ki yor. 
B.P: İz le yi ci le ri miz cum hu ri ye tin ha zır la yı cı sı 2. Ab
dül ha mid’tir de di ği niz için, Cum hu ri ye tin ku ru cu su 
Ata türk de ğil mi dir di ye so ru yor lar tam bir açık lık ge
ti rir mi si niz?
K.K: Me se le ga yet ba sit. Cum hu ri ye ti ha zır la yan ba zı 
önem li te mel ler Ab dül ha mid dev rin de atıl mış tır. Bun
la rın ara sın da en önem li le rin den bi ri il ko kul sis te mi nin 
yay gın laş ma sı mes le ki okul la rın ku rul ma sı ve ora da 
Cum hu ri ye ti ku ra cak kim se le rin eği til me si dir. Bun la
rın ara sın da Ata türk de var dır. Ama ay nı elit ler Ab dül
ha mid’in si ya si ira de si ne kar şı gel miş ler. Ni ha yet Cum
hu ri ye ti on lar kur muş lar dır. Ata türk da hil. Bu her yer de 
gö rü len bir olay dır. İs ter se niz Fran sız İh ti la li’ni alı nız bu 
böy le dir. Hiç bir za man Ab dül ha mid cum hu ri ye ti kur
muş tur di ye saç ma bir şey ol maz. Ama ba zı te mel le rin 
sos yal eko no mik kül tü rel de ğer le rin o de vir de atıl dı ğı nı 
500 say fa lık bir ki tap ta an lat tık. Bu nu ilk söy le yen ben 
de ği lim. Bir tar tış ma da Prof. Ber nard Le vis var dır ben
den yaş lı dır iyi dos tum dur. Bu me se le yi onun la tar tış
tık. Bu nu ben de söy le dim de di. Ne var. Sen bu işi çok 
da ha et raflı an lat tın di ye ba na komp li man yap tı. Şe kil
le re ba ka rak an la mak la zım. Ab dül ha mid’in ye ri ay rı 
Ata türk’ün ye ri ay rı. Ge ne ba zı la rın öfke si ne yer ve re ce
ğim. Dü şün ce şe kil le ri mem le ket me se le le ri ve dün ya yı 
gör me an la mın da ben zer lik ler var dır. Dev let adam lı ğı, 
dış dün ya yı gö rüş le ri bu ba kım dan ben zer lik le ri var. Bir 
de on la rın ba zı me se le le rin akı şı nı gör me ler ve an la ma
la rı. Ama ba zı la rı bu ben zer lik de ğil, te sa düf di ye bi lir. 
Ben ben zer lik di yo rum. Kar şı laş tık la rı me se le ler ay nı. 
Bir dev let si ya si şek li ni de ğiş ti re bi lir. Re ji mi ni de ğiş ti
re bi lir. Fa kat ba zı te mel ko nu lar ay nı kal mak ta de vam 
eder. Bu gün Tür ki ye’nin dün ya ça pın da üne mi ni ve ren 
ha zır la yan coğ ra fi ko nu mu dur. Bo ğaz la rı kon trol et me
si. Bu Ab dül ha mid dev rin de de Ata türk dev rin de de 
bu gün de var dır. Ve et ki si ni de de vam et tir mek te dir. Bu 
me se le ler kar şı sın da dev le tin var lı ğı söz ko nu su ol du
ğu za man o ka dar bü yük fi kir ay rı lık la rı gö re mez si niz. 
Me se le Bo ğaz la rın bi zim kon tro lü müz al tın da kal ma
sıy dı. Ab dül ha mid dev rin de bu var dı. Bo ğaz lar me se le
si Tür ki ye’nin po li ti ka sı nı et ki le ye cek ti.
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B.P: Az ön ce ki ko nu ya gel mek is ti yo rum. Ta rih çi ler 
ni ye Osmanlı Devleti’ni te ok ra tik ola rak ni te len di ri
yor? Ya ban cı kay nak lar dan fa lan mı alı yor lar.
K:K: Ma ale sef siz be nim açım dan çok te mel bir me se
le ye te mas et ti niz. Be nim tüm ha ya tım bo yun ca Türk 
ta ri hi ni si ya si ge liş me le ri, de ğiş me le ri, Tür ki ye’nin 
için den ba ka rak an la mak ve öy le çöz mek. Bu nun için 
bü yük uğ ra şa ih ti yaç var dır. Ana kay nak la ra in mek te
ker te ker in ce le mek vs. Me se la ben TBMM za bıt la rı nı 
oku ya rak çok şey öğ ren dim. Bu ay lar ca ça lış ma ya ih ti
yaç gös ter di. Ve ben ora dan ha re ket ede rek Tür ki ye’yi 
ken di için den gö re rek öy le an lat ma ya ça lış tım. Uzun 
sü re bu ya pıl ma mış tır. Ya pı lan bi ri si yaz mış... Av ru pa 
ta rih çi si ya hut da Av ru pa tu ris ti gel miş bir ay kal mış 
ve ki tap yaz mış te ok ra si de miş tir. Bun la rın ara sın da 
sağ lam ya zar lar da var. Bir ço ğu dış gö rü nü şe ba ka rak, 
si ya si mak sat lar la ol du ğun dan çok fark lı gös ter mek 
için hat ta mo der nist le re ce sa ret ver mek için böy le yap
mış tı. Ya ni Tür ki ye te ok ra si dir bu re jim dev ril sin git
sin di ye bi zim de onay la dı ğı mız bir re jim koy sun di ye 
ola bi lir. Bil has sa Fran sız ta rih çi si, İn gi liz ta rih çi si böy le 
der se me se le kal mı yor. Bu gün de bu de vam edi yor Tür
ki ye’de şu ve ya bu şe kil de. Ba kı yo rum Tür ki ye’ye ye ni 
ye ni mal lar ge li yor ona bir Türk is mi bul mak tan sa ona 
der hal Fran sız, İtal yan ya hut İn gi liz is mi ni ko yu yor ve 
bu ar tık tar tı şıl maz bir şey olu yor. Ar tık bun dan kur
tul ma mız la zım.
B.P: Türk eli ti, Türk ay dı nı hal kın dan bi raz ko puk. 
Yan lış sam dü zel tin cüm le yi...
K:K: Bu yi ne te mel ba zı me se le le re bağ la nı yor. Bir ke re 
her yer de her top lum da en kü çük bir iş let me de de da
hil elit ler ün de ge lir. Elit ler ida re eder. Bun la rı elit ya
pan ne dir? On la rın bil gi si be ce ri si vs. Elit ler her yer de 
her za man ön der ol muş lar dır şüp he yok. Asıl me se le 
elit kül tü rü dür. Bir elit ken di ni ida re et mek için ebe
di ola rak dai ma üst te ol mak için ya ra tıl dı ğı na ina nır 
ve bu ko nu üze ri ne bir kül tür ya ra tır sa o za man elit ler 
iler le me nin en ge li hat ta bir mem le ke ti fe la ke te gö tü ren 
un sur lar ola bi lir. Bu nu ta rih te de gö re bi li riz.
B.P: Cum hu ri yet elit le ri na sıl dı?
K.K: Çok halk tır. Halk tan gel miş tir. Bir çok cum hur baş
ka nı mı zı ala lım bun la rın için de aris tok ra si den ge len 
bü yük ai le den ge len yok. Köy den gel miş. Şim di bi zim 
bir yer de gü cü müz bu dur. Te mel den halk tan yoğ ru la
rak te pe ye çı kı yo ruz on dan son ra hal kı unu ta rak hal kın 
bi ze hiz met et me si ni ile ri sü re rek hakim ol ma ya ça lı
şı yo ruz. Bir de bu halk ca hil dir di yo ruz. Bı ra kır sa nız 
mem le ke ti fe la ke te gö tü rür. Bu tip dü şün ce ler ne halk 

fel se fe si ne ne tec rü be le re da yan maz. İk ti dar da kal mak 
emir ver mek sev da sı nın par ça sı dır. De mok ra siy le as la 
bağ daş maz. 
B.P: Bu oyu na gel me yen ol du mu şim di ye ka dar?
K.K: Evet. Ce vap ver mek güç. Me se la Özal’ı alı yo rum, 
De mi rel’i iyi ta nı dım. Özal’la da ta nı şı ğım bun lar halk
tan gel miş ve halk ru hu nu mu ha fa za et miş. Fark lar var. 
Ama unut ma mış. Ama on lar da elit tir. Sü ley man Bey 
Su İş le ri Ge nel Mü dü rü, bü yük iş ler yap mış. Rah met li 
Özal Dün ya Ban ka sı’na ça lış mış, tec rü be si olan ra hat 
bir adam dı. Ve din dar dı. Nak şi ben di ol du ğu nu aü ıkü a 
söy le di. Ama on dan kim se çe kin me di. Çün kü rah met li 
Özal eli tiz mi, halk çı lı ğı, iler le me ci li ği hep si ni bir ara da 
al mış tır. Ye ni bir tip ya rat mış. Ye ni ida re ci ti pi ya rat
mış tır. Kim se onun din ci li ğin den şüp he et mez di. 
B.P: Hal kın di ni vur gu la ra çok önem ve ren par ti le ri 
seç me si nin ar dın da sen be nim inan cı ma say gı gös ter 
an la yı şı mı var
K.K: Evet. Bu nu ben de öte den be ri söy le dim yaz dım. 
Me se le din dar ol mak de ğil. Halk din dar ol ma yı is te mi
yor. Be nim an la dı ğım ka dar halk di yor ki be nim inan cım 
bu dur. Bu inanç be nim hak kım dır. Ben bu nu din adı na 
de ğil de mok ra si ve öz gür lük adı na is ti yo rum di yor. Fark 
bu ra da dır. Şüp he siz ki la ik bir kav ram adı na is ti yo rum 
di yor. Din hür ri ye ti ni din adı na de ğil öz gür de mok ra tik 
ya şa mak adı na is ti yo rum bu nu di yor. Ve bu me se le yi ye
ni bir ka lı ba sok mak ta dır. Böy le ce la ik leş me olu yor.
B.P: Pe ki cum hu ri ye tin din kar şı tı ola rak gös te ril
me si za ma nın da ha li fe li ğin kal dı rıl ma sı na yö ne lik 
tep ki ler den mi olu yor?
K.K: Bu çok söy len di. Çok tar tı şıl dı bir ba kı ma di ni re
ak si yo nu yö ne te cek güç len di re cek bir gü cü ola rak gö
rül dü ğü için ha li fe lik kal dı rıl dı di yen ler var. Me se le as
lın dan çok da ha ge niş tir. Tür ki ye bir cum hu ri yet ola rak 
ku ru lun ca be lir li sı nıfla ra sa hip be lir li hal ka sa hip bir 
ül ke ola rak or ta ya bık mış tır. Bir mil li dev let ol muş tur. 
O dev let için de her kes o mil li sı nır lar için de ya şa yan 
kim se ler adı na ko nu şa bi lir. On la rın hak la rı nı mü da fa a 
ede bi lir. Şim di ha li fe li ğe ge lin ce. Müs lü man üm me tin 
ba şı dır. Ne re de olur sa ol sun bü tün Müs lü man la rın ba şı
dır. Ha li fe nin mut la ka ve mut la ka ger yer de Müs lü man
la rı ko ru ma sı on la rın adı na ko nuş ma sı ge rek. O za man 
mil li sı nır lar için de böy le bir ma ka mın bu lun ma sı mil li 
çı kar la ve mil li ha ki mi yet le na sıl bağ da şır me se le si or
ta ya çık tı. Bu mil li dev let dev rin de üni ver sal üm met çi
lik le ha re ket et mek bü yük çe liş ki ya ra tı yor. Bir ba kı ma 
ha li fe li ğin kal dı rıl ma sı bu ra ya da ya tıl dı. Di ğer yan dan 
aca ba ha li fe lik mil li sı nır lar için de ka la cak mil li men fa at 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
ve gö rüş ler için de dü zen le ne bi lir miy di? Bu tar tı şıl dı. 
Evet de di yen ler ha yır da di yen ler var. 
B.P: Pe ki ha li fe lik kal dı rıl ma say dı la ik bir cum hu ri
yet ola bi lir miy di?
K.K: İtal ya la ik mi dir de ğil mi dir pa pa lık ol du ğu hâl
de. Ola bi lir de. Ya ni teo rik ola rak ola bi lir. Ama bah
set ti ğim ko nu lar göz önün de tu tu lur sa aca ba bir Türk 
ha li fe si ger çek ma na da Müs lü man ha li fe si ola bi lir miy
di di ye de so ru la bi lir. Bu doğ ru dur bu yan lış tır de ne
mez. Bi zim en bü yük za afı mız me se le le ri ka te go ri ze 
et mek. Bu ra da da böy le. Mil li ha li fe olur mu o za man 
İs lam’ın üm me ti ne re ye ka lı yor. Ha li fe lik kal dı rıl dık tan 
son ra Arap lar de ne di ler. Kim se önem ver me di son ra 
bir kon fe rans top lan dı. Her kes ken di dev let baş ka nı nı 
aday gös ter di bir yer de ba zı şey le rin za ma nı nın geç ti
ği ne hük met mek la zım. 
B.P: Bu gü ne bak tı ğı nız da la ik lik tar tış ma la rı, meş
rui yet tar tış ma la rı... de ği şen de pek bir şey yok ama 
AK Par ti ye ni bir olu şum dur di yor su nuz...
K.K: Ye ni bir olu şum dur. Ve git tik çe de mok ra si ye da ha 
da yak laş mış tır. Çün kü onun ya şa ma sı nın ana şar tı dır. 
Onu an la ya cak ka dar prag ma tik tir. Ya ni bir yer de AK 
Par ti Tür ki ye’de de mok ra si nin yer leş me si ne yar dım 
edi yor ken di si de de mok ra tik le şi yor. Ama bu bir den 
ol mu yor. Hiç bir yer de de mok ra si mut lak yer leş miş de
ğil dir. De mok ra si dur ma dan ge li şen bir re jim dir. Onu 
don du rur sa nız o de mok ra si ol mak tan çı kar. Ama ka
li te ba kı mın dan dur ma dan ka li te si ni yük sel te bi li yor. 
İk ti da ra ge tir ti len par ti nin sö zü nü din le mem onun ka
rar la rı na uy mam bu de mok ra si nin ka çı nıl maz so nu cu
dur. Tür ki ye bun la ra uya mı yor. En bü yük ek sik lik sağ
lam bir mu ha le fet yok. Ana mu ha le fet par ti si CHP’dir 
ama baş ka par ti de ana mu ha le fet par ti si olun ca aşa ğı 
yu ka rı ay nı tav rı ta kı na cak tır. Bu ra da yal nız ik ti dar 
kül tü rü de ğil mu ha le fet kül tü rü ek sik. Mu ha le fe ti ni 
yü rü te cek sin ba zı ka rar la ra kar şı çı ka cak sın. Ama te
mel me se le ler de de mok ra si yi ayak ta tu tan me se le ler de 
ik ti dar la bir lik te ola cak sın. Şim di Mec lis’te bu nu gör
mü yo ruz. Ha ki ki de mok ra si de sağ lam bir mu ha le fe tin 
ve sağ lam bir ik ti da rın bu lun du ğu yer ler de dik ta tör lük 
is te yen ler mar ji nal le şir. Her yer de gö rü len bu dur.

Kaynak: Ha ber türk.com
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1
Ger çek ten de Os man lı dev let an la yı şın da esas dev le tin 
en ge niş sı nır la rıy la ve nü fu suy la bir lik te ya şa tıl ma sı
dır. Bu ze min de II. Ab dül ha mid de İs lam bir li ği po li ti
ka sı nı ken di di nî has sa si ye tin den do la yı de ğil, mev cut 
şart lar da dev le ti ya şa ta bil mek için en uy gun yol ola rak 
gör dü ğü için uy gu la ma ya ça lış mış tır. Me tin de de ifa
de edil di ği üze re, dev le tin di ğer un sur la rı nı yok say
ma dan, ge rek ti ğin de Türk lük, ge rek ti ğin de Os man lı lık 
vur gu su ya pa rak ama dö ne min ge ne lin de iç po li ti ka da 
ol du ğu ka dar dış po li ti ka da da İs la mi has sa si ye ti öne 
çı ka ra cak po li ti ka lar yü rü tül müş tür. Bu po li ti ka la rın 
ken di için de tu tar lı ve dö ne mi için de et ki li ve ge çer li 
ol du ğu nu ge liş me ler gös ter miş tir.

Sı ra Siz de 2
El çi lik ve kon so los luk la rıy la do ğu da ve bil has sa Os
man lı coğ raf ya sın da olup bi ten le ri ya kın dan ta kip 
eden Ba tı lı dev let ler İs lam cı po li ti ka la rı ıs rar la sal dır
gan ve ya yıl ma cı bir ha re ket ola rak ta rif et miş ler di. 
Çün kü Osmanlı Devleti’ne da yat tık la rı Is la hat Fer ma
nı ile ül ke ge ne lin de ki gay ri müs lim le ri ko ru yan an cak 
Müs lü man la rı dış la yan bir iliş ki ler sü re ci ni baş lat mış
lar dı. Bu du ru mun İs lam ül ke le rin de se bep ola bi le ce ği 
ra hat sız lık la rı ön ce den tes pit için de dış tem sil ci lik le ri
ni uyar mış lar dı. Bu nun la bir lik te böy le ge niş çap lı bir 
re ak si yo nun ol ma dı ğı gö rül dük ten son ra da hi İs lam 
ül ke le rin de gö rü le cek en ufak bir kı pır dan ma yı, Ba tı 
ve H ris ti yan lar aley hin de bir ha re ke ti Os man lı Dev le ti 
kay nak lı, ha li fe nin Pa nis la mizm po li ti ka sı nın so nu cu 
ola rak isim len dir miş ler dir. Po tan si yel teh li ke ola rak 
gör dük le ri Osmanlı Devleti’ne kar şı ken di bü rok ra tik 
ya pı la rı nı ha zır du rum da tut ma yı amaç la yan bir yak la
şım ol du ğu nu söy le ye bi li riz.

Sı ra Siz de 3
Bi rin ci Meş ru ti yet Dö ne mi bü tün hâlin de eko no mik sı
kın tı lar, dış borç bas kı sı sa vaş ve is yan lar ile geç miş tir. 
Bu na mu ka bil Tan zi mat Dö ne mi’n de baş la yan eği tim 
ham le le ri ni el de ki bü tün imkân la rı zor la ya rak sür dür
mek her şey den ön ce bi li me, öğ ren me ye ve ge liş me ye 
ve ri len öne mi gös ter mek te dir. İl köğ re tim mec bu ri ye ti
nin kon ma sı, mer kez ve taş ra da il köğ re tim teşkilatı nın 
ku rul ma sı, ip ti dai okul la rı nın açıl ma sı ve ço ğal tıl ma sı, 
Süb yan okul la rı na ye ni usul eği ti min so kul ma sı dö

ne min bü tü nün de ta kip edi len ön ce lik ler ola rak gö ze 
çarp mak ta dır. Müs lü man hal kın ka la ba lık ol du ğu yer
ler de il köğ re ti me ön ce lik ve ağır lık ve ril me si ül ke sat
hın da okur ya zar lı ğın, eği tim ve öğ re ti min ya yıl ma sı 
he de fi ne ulaş mak için dir. Gi ri şi len eği tim se fer ber li ği
ne hal kın mad di yar dı mı nın sağ lan ma sı ka dar İs tan bul 
dı şın da öğ ret men okul la rı nın açıl ma sı ge niş çap lı ve 
uzun va de li bir eği tim prog ra mı na işa ret et mek te dir. I. 
Meş ru ti yet Dö ne mi, bil gi ve eği ti min öne mi nin an la şıl
dı ğı, eği ti min bü tün va tan daş la rı nın te mel hak kı ola rak 
gö rül dü ğü ve imkân lar öl çü sün de sağ lan ma ya ça lı şıl dı
ğı bir dö nem ola rak ni te le me mi zi ge rek tir mek te dir. 

Sı ra Siz de 4
Os man lı dö ne mi söz lük le rin de cum hu ri yet, se çil miş 
bir baş ka nın ida re si al tın da ki top lu luk ola rak da ni te
len mek tey di. Cum hu ri yet ler de dev let baş ka nı nın se
çim le be lir len me si esas ise de da ha önem li si bu se çi min 
ni te li ği dir. Ta bii bir de aday olan ya da ola bi len le rin 
özel lik le ri. Bu nok ta da Sul tan V. Meh med Re şad’ın tah
ta çı kı şı nın Mec lisi Me bu san’da oy lan mış ol ma sı şe kil 
ola rak bi zi dü şün dür se de cum hu ri yet uy gu la ma sı ola
rak de ğer ka zan ma ya cak tır. Bu nun la bir lik te ar tık ha
ne dan men su bu nun tah ta çı kı şın da bi le hal kın tem sil
ci le ri nin oluş tur du ğu Mec li sin söz sa hi bi ol ma sı adım 
adım he de fe gi dil di ği ni gös te ren bir işa ret tir.

Sı ra Siz de 5
Meş ru ti yet Dö ne mi’n de ıs rar la vur gu la nan mil lî ege
men lik kav ra mı Cum hu ri ye tin ila nı ön ce sin de te mel 
ha re ket nok ta sı ola rak alın mış, Ata türk ta ra fın dan 
Cum hu ri ye ti izah eden kav ram ola rak ta kul la nıl mış tır. 
Bu nok ta da II. Meş ru ti yet ve Cum hu ri yet Dö ne mi iliş ki
le ri ni mil let adı na bi ri kim le ri üst üs te ko ya rak bir bi ri ni 
des tek le yen ta mam la yan dö nem ler ola rak de ğer len dir
me li yiz. Ger çek ten de Tan zi mat Dö ne mi ile baş la yan 
ve bil has sa ay dın la rın öne çı kar dı ğı mil le tin hâ ki mi ye te 
hak kı kav ra mı da ha son ra dev let adam la rın ca da ka bul 
edil miş ti. An cak on lar bu hak kın kul la nı mı için mil le tin 
ye te rin ce ol gun laş ma dı ğı nı ona va si ta yin et mek ge rek
ti ği ni söy lü yor lar dı. Meş ru ti yet ilan edil di ği dö nem de 
ay dın lar da ay nı şe kil de mil le tin eği ti lip öğ re ti lip ha
ki mi ye ti ni kul la na cak hâle ge ti ril me si ge rek ti ği ni yaz
mış lar dı. Bi rin ci dün ya sa va şın dan son ra esir edil me ye 
ça lı şı lan mil le tin Mus ta fa Ke mal Pa şa ön der li ğin de ki 



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I86

Seçilmiş Bibliyografya
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Av ru pa’nın bü yük dev let le rin de XIX. yüz yıl da ha kim olan zih ni ye ti ve bu nun 
ulus la ra ra sı iliş ki le re yan sı ma sı nı açıklayabilecek,
Sa na yi İn kı la bı’ nın de niz aşı rı sö mür ge ci lik fa ali yet le ri ni na sıl hız lan dır dı ğı nı 
ve dün ya yı şe kil len dir di ği ni açıklayabilecek,
Av ru pa lı bü yük dev let ler ara sın da ki sö mür ge re ka be ti ve çı kar ça tış ma la rı nın 
Os man lı Dev le ti’ne et ki le ri ni de ğer len di re bi le cek ,
Bi rin ci Dün ya Sa va şı yıl la rın da cep he ler de Os man lı var lı ğı nın na sıl eri di ği ni 
analiz edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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1838-1914 SÖ MÜR GE Cİ LİK TEN DÜN YA SA VA ŞI’NA AV RU PA
Coğ ra fi ke şifler, dün ya ti ca ret yol la rı nın de ğiş me si, Av ru pa’da ki sos yal ve eko no
mik alan lar da mey da na ge len ge liş me ler, Os man lı Dev le ti’nde ya pı sal de ği şik lik
le re yol açan ve dev le ti 
kö kün den sar san te mel 
et ken ler ola rak kar şı mı za 
çık mak ta dır. Ba tı lı dev let
ler de ger çek le şen Sa na yi 
İn kı la bı, Fran sız İh ti la li ve 
1815 Vi ya na Kon gre si’yle 
Av ru pa var olan du ru mun 
be lir len me si sö mür ge ci li
ğe hız ka zan dır mış ve Os
man lı Dev le ti’nin yı kıl ma
sı yö nün de ta ri hî dü şün ce 
ve mis yo nu alev len di re rek 
da ha sis te ma tik bir hâ le 
ge tir miş tir. Söz ko nu su et
ki le ri üç ana baş lık al tın da 
in ce le ye bi li riz.

De niz Aşı rı Sö mür ge ci lik
Coğ ra fi ke şifle rin et ki siy le Ye ni  Dün ya ’dan ge len de ğer li ma den ler Do ğu Ak de
niz’e ula şın ca Ame ri ka al tı nı ve gü mü şü ön ce İs pan ya’da fi yat la rı al tüst et miş tir. 
Coğ ra fi ke şifler den son ra sö mür ge ci li ğin ilk aşa ma da et ki le ri ik ti sa di alan da gö
rül müş tür. Coğ ra fi ke şifler le ge le nek sel kı ta la r a ra sı ti ca ret yol la rı de ğiş ti ği gi bi 
Hin dis tanAv ru pa de niz yo lu da Av ru pa lı dev let le rin kon tro lü ne geç miş tir.

Av ru pa’nın eko no mik, kül tü rel, sos yal, din ve dü şün ce ha ya tın da bü yük de ği
şik lik le re ne den olan ke şifler Av ru pa’nın si ya si ya pı sı nı da de ğiş tir miş, ay nı za man
da, dü şün ce dün ya sın da ki ge liş me ler le Rö ne sans ve Re form ha re ket le ri ne ze min 
ha zır la mış tır. Keş fe di len böl ge ler de ki de ğer li eş ya ve ma den le rin Av ru pa’ya ta şın
ma sı, o za ma na ka dar zen gin lik kay na ğı olan top ra ğın ye ri ni al tın ve gü mü şün al
ma sı nı sağ la mış tır. Ak de niz kı yı sın da ki li man la rın öne mi ni kay bet me si ne kar şı

Avrupa ve Türkiye 
(1838-1918)

Fotoğraf 4.1

Buhar ve hayvan 
gücünün yarışı; 
Sanayi İnkılabı’nın 
simgesi.
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lık At las Ok ya nu su kı yı sın da ki li man la rın önem ka zan ma sı, Av ru pa’nın Os man lı 
Dev le ti’ne ba ğım lı lı ğı nı azalt mış tır. Av ru pa dı şın da ki dün ya za yıflar ken Av ru pa, 
her alan da güç ka zan mış tır. Özel lik le İs pan yol ve Por te kiz li ler ge niş top rak lar el de 
ede rek ilk sö mür ge im pa ra tor luk la rı nın te mel le ri ni bu yüz yıl da at mış lar dır. 

Bu dö nem de Av ru pa lı dev let ler de zen gin lik an la yı şı, top rak sa hi bi ol mak dü
şün ce sin den, de ğer li ma den le re sa hip ol mak dü şün ce si ne dö nüş müş tür. Bu dü
şün ce, ti ca ret ya pa rak bu de ğer le ri ka za nan ve şe hir ler de ya şa yan bir tüc car lar 
züm re si nin, bur ju va zinin or ta ya çık ma sı nı sağ la mış tır. Av ru pa top lum la rın da 
mey da na ge len de ği şik lik ler, bü yük dev let le r a ra sın da re ka be tin doğ ma sı na yol 
aç mış ve bun la rın da ha zen gin ol ma ar zu la rı nı da kam çı la mış tır. Ay rı ca, ti ca ri ha
ya tın ge liş me si de ğer li ma den le re olan ih ti ya cı da art tır mış tır.

Av ru pa dev let le rin de gö rü len ge liş me ler, dev le tin si ya si ol du ğu ka dar eko no
mik bir yö nü nün ol du ğu nu da gös ter miş tir. Ar tık bü tün ik ti sa di güç ler mil li leş
ti ri le cek; iç ti ca ret ve yer li en düs tri ge liş ti ri le cek; dış ti ca ret ül ke nin çı kar la rı na 
uy gun ola rak ya pı la cak hat ta el çi ler yal nız si ya si de ğil, ik ti sa di ve ti ca ri iliş ki le ri de 
us ta lık la yü rü te cek ki şi ler den se çi le cek tir. Böy le ce dev le tin var lı ğı nın de va mı nın 
yal nız as ke rî gü ce de ğil, eko no mik sağ lam lı ğa da bağ lı ol du ğu gö rü şü ka bul gö re
cek tir. Bu gö rü şe bağ lı ola rak Av ru pa’da ye ni pa zar ve ham  mad de kay nak la rı na 
du yu lan ih ti yaç se be biy le da ha faz la ka zan mak ve bu nun için her tür lü yo la baş
vur mak dü şün ce si eko no mik ha ya ta hakim ol muş tur. Ye ni zen gin lik kay nak la rı 
ara yan bu dü şün ce de ki Av ru pa lı dev let le rin, dün ya ti ca re tin de ta ri hî tran sit yol lar 
dı şın da ye ni yol lar ara ma la rı, coğ ra fi ke şifle rin ya pıl ma sı nı da sağ la mış tır.

Os man lı Dev le ti ik ti sa di ve si ya si ha ya tın bir bi riy le kay naş tı ğı bu an la yış de ği şi mi 
sü re cin de yer ala bil miş mi dir? Tar tı şı nız.

Ger çek leş ti ri len coğ ra fi ke şifler, sa de ce Av ru pa’da de ğil bü tün dün ya da önem li 
sos yal, si ya si ve eko no mik de ği şik lik le re yol aç mış tır. Bu de ği şik lik le rin en önem
li le rin den bi ri si şüp he siz ti ca ret yol la rı nın de ğiş me si dir.

De niz yol la rı nın bir den bi re önem ka zan ma sın da ge mi ya pım tek ni ğin de ki 
ge liş me le rin bü yük et ki si ol muş tur. Mo dern araç lar de niz yo lu nun hem gü ven li
ği ni hem de hı zı nı ar tır mış tır. Os man lı Dev le ti’nin ha ki mi ye tin de ki ta ri hî ti ca ret 
yol la rı ise ka çı nıl maz ola rak es ki öne mi ni ya vaş ya vaş kay be de cek tir. Ta bi atıy la 
ta ri hî ka ra yol la rı nın göz den düş me siy le Os man lı için çok de ğer li bir kay nak da 
ku ru ma ya baş la mış tır. Bu nun la bir lik te coğ ra fi ke şifler le bir lik te özel lik le Hin
dis tan’a gi den ye ni yol lar bu lun muş ise de bu yol la rın uzun ve teh li ke li ol ma la rı 
se be biy le Ak de niz’den ge çen yol es ki si ka dar ol ma sa bi le öne mi ni hiç bir za man 
kay bet me ye cek tir.

1815’ten son ra dev let le r a ra sı mü ca de le ler de, sa na yi leş me te me li ne da ya lı po
li ti ka la rın ha kim ol du ğu gö rül mek te dir. Sa na yi leş me nin ge rek le ri nin kar şı la na
bil me si için si ya si de ne ti min sağ lan ma sı ge rek mek tey di. Si ya si de ne ti min sağ la
na bil me si de eko no mik ya tı rım da bu lu nu la cak olan yer ler de top lum sal sis tem ve 
yö ne tim bi çi mi nin kon trol edil me siy le müm kün dü. Bu nun ya nı sı ra ya tı rım da 
bu lu na bil mek ve öte ki dev let le rin şir ket le ri nin re ka be tin den kur tu la bil mek an cak 
as ke rî güç ile sağ la na bi lir di. Eko no mik ba kım dan ge ri kal mış ül ke ler de ra hat ça lı
şa bil mek için de o ül ke yö ne ti mi ne bas kı da bu lun mak ka çı nıl maz dı.

Sa na yi le şe me miş ve si ya si gü cü nü yi tir miş olan dev let le rin, em per ya list dev
let le rin bas kı la rı na bo yun eğ mek ten baş ka ya pa bi le ce ği bir şey kal mı yor du. Bu 
se bep le ar tık ka ba bir yağ ma la ma ye ri ne ko lo ni ola rak ele ge çi ri len yer ler, ham  

Burjuva: Ticaret yaparak 
bu değerleri kazanan ve 
şehirlerde yaşayan tüccarlar 
zümresi
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mad de kay na ğı ve pa zar ola rak kul la nı lan, ucuz iş gü cün den ya rar la nı lan böl ge ler 
ha li ne gel miş ler dir.

19. yüz yı lın son la rın dan iti ba ren do ğu da zen gin pet rol, kö mür ve sa na yi için 
ge rek li di ğer ham  mad de kay nak la rı nın bu lun ma sı, sa na yi leş miş dev let le rin po
li ti ka la rı nı bu yön de şe kil len dir miş tir. Av ru pa lı dev let ler, ham  mad de le re sa hip 
olan Do ğu mil let le ri ni sa na yi den mah rum bı ra ka cak po li ti ka la rı nı sür dü rür ken 
do ğu nun ba kir sa ha la rı nı ay nı za man da üret tik le ri ni sa ta cak iyi bir pa zar ola rak 
gör müş ler dir. Baş ta pet rol ol mak üze re zen gin ma den le rin yer al dı ğı coğ raf ya la rı 
ele ge çir mek is te yen dev let le r a ra sın da ki mü ca de le 20. yüz yıl da do ğu ya kay mış tır. 
Hem pa zar hem de ham  mad de kay nak la rı na sa hip coğ raf ya nın en önem li dev le ti 
ise Os man lı Dev le ti idi. Do la yı sıy la Ba tı lı dev let ler po li ti ka la rı nı bu şe kil de sis te
ma tik ha le ge ti rir ken Os man lı Dev le ti, sa na yi leş miş güç lü dev let ler için ve rim li 
bir ya tı rım böl ge si, zen gin ham  mad de kay na ğı ve iyi bir pa zar du ru mun da idi.

Ve ne dik, Por te kiz ve Fran sa’dan son ra İn gi liz ler de ham mad de te mi ni ve ma
mul mad de ih ra cı için önem li gör dük le ri Ya kın Do ğu coğ raf ya sı na yö nel miş ler
dir. 19. yüz yı lın baş la rın dan iti ba ren sa vaş lar se be biy le tü ke tim mad de le ri ne olan 
ta lep aza lır ken bir ta raftan da iş siz li ğin art ma sı, Fran sa, Al man ya ve Rus ya gi bi 
dev let le rin güm rük le ri ni yük sek ta ri fe ler le ko ru ma la rı İn gil te re’nin ye ni sa ha la ra 
yö nel me si ne se bep ol muş tur. İn gil te re, yal nız üre til miş mad de sa tı şı ba kı mın dan 
de ğil, ham  mad de ba kı mın dan da önem li gör dü ğü Os man lı Dev le ti’ne yö nel miş tir. 
Av ru pa pa zar la rı ken di le ri ne ka pan mış olan İn gi liz le rin Os man lı ül ke sin de ser
best ti ca ret ya pa bil me le ri ise ti ca re ti kı sıt la yı cı ni zam la rın kal dı rıl ma sı na bağ lı idi. 
Ve ne dik ve özel lik le Fran sız la rın mu afi yet le ri ne rağ men Os man lı ül ke sin de ken di 
bay rak la rı al tın da ti ca ret yap mak is te yen İn gi liz ler, 1580 ta ri hîn de ilk ti ca ret im ti
ya zı nı al mış lar dı. Bu im ti yaz la İn gi liz ler, baş lan gıç ta di ğer mil let ler gi bi güm rük 
ver gi si ni % 5 ora nın da öder ler ken çok geç me den bu nu % 3’e in dir me yi ba şar mış
lar dı. Za man la fi yat lar da gö rü len yük se liş ler do la yı sıy la güm rük ver gi le ri bir hay li 
azal mış %11,5’e ka dar düş müş tür. 1834 ta ri hîn de sü re si so na ere cek olan güm rük 
ta ri fe le ri nin ye ni len me si için te şeb büs te bu lun muş tur. Bu ta rih ler de Av ru pa lı dev
let ler, yük sek güm rük ver gi le ri ko yup çe şit li mal la rı ya sak lar ken İn gil te re, ta ri fe
nin ye ni len me si yo lu na gi dil me ye ce ği ni açık la mış tır. Baş lan gıç ta İn gi liz tek lifle ri 
ka bul edil mek is ten me miş se de bir ta raftan ha zi ne nin uğ ra dı ğı za ra rın art ma sı, 
di ğer ta raftan da Mı sır Va li si Ka va la lı Meh met Ali Pa şa’nın is ya nı se be biy le düş müş 
ol du ğu si ya si buh ran, Os man lı Dev le ti’ni ser best ti ca ret pren sip le ri ni içe ren Bal ta 
Li ma nı Ant laş ma sı’nı im za la mak zo run da bı rak mış tır. 1838 yı lın da im za la nan bu 
ant laş ma ile İn gi liz tüc ca rı en im ti yaz lı mil let ol du ğu gi bi di ğer ül ke ler den ge ti ri len 
mal la rın da ser best çe ti ca re ti ni yap ma im ti ya zı el de et miş tir. An laş ma ya gö re ver gi 
ih ra cat ta % 9 olur ken it ha lat ta % 2 ola rak be lir len miş tir.

Böy le bir ti ca ret iliş ki le ri ze mi nin de Os man lı Dev le ti’nde sa na yi nin ge liş me si, ül
ke eko no mi si ne kat kı sağ la ma sı müm kün ola bi lir mi? Dev le ti yö ne ten le rin ön ce li ği 
eko no mik mi yok sa si ya si mi tar tı şı nız. 

Ba tı lı dev let ler; it ha la tı kı sıt la mak, güm rük ver gi le ri ni yük selt mek, hat ta ya
sak la mak ve bu na kar şı ih ra ca tı teş vik edip ge liş tir mek için uğ ra şır ken; Os man lı 
Dev le ti’nin tam zıd dı de ni le bi le cek bir po li ti ka ile it ha la tı ser best bı ra kıp ih ra cat 
üze rin de kı sıt la ma lar ge tir me si, hat ta ya sak la ma la ra va ran dü zen le me ler yap ma
sı, açık la ma sı ko lay gö rün me yen bir ta vır dır. Ant laş ma yı ha zır la yan mü za ke re le re 
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dik kat le ba kıl dı ğı za man açık ça gö rü len odur ki Os man lı lar az olan pa zar lık gü
cü nü it ha la tı de ğil ih ra ca tı sı nır lan dır mak ve ver gi len dir mek için kul lan mış lar dır. 
Os man lı ti ca ri ve ik ti sa di ha ya tın da önem li de ği şik lik le re yol aça cak olan bu ant
laş ma, Os man lı Dev le ti’nin yı kı lı şı nı ha zır la yan se bep ler den bi ri si ola cak tır.

Bu ara da han gi din ve mez hep ten olur lar sa ol sun lar azın lık la rın ik ti sa di ala na 
yö nel me le ri ve bu ra da ba şa rı lı ol ma la rı 18. yüz yıl dan iti ba ren ted ri cen bü yü yen 
azın lık ser ma ye si ni or ta ya çı kar mış tır ki bu hu sus, za aflar için de bu lu nan Os man lı 
Dev le ti’nde ik ti sa di ya pı nın si ya si gü ce doğ ru dan et ki et me si ne yol aç mış tır. 1838 
ti ca ret söz leş me si ve bu nu ta kip eden ba zı Av ru pa dev let le riy le ya pı lan ti ca ret söz
leş me le rin den son ra Os man lı sa na yi ve ti ca re ti hız la çök me ye baş la mış tır. Bu ta
rih le re ka dar sa na yi leş miş Ba tı lı dev let le rin üs tün re ka bet gü cü ne rağ men ayak
ta du ra bi len Os man lı Dev le ti, ken di ti ca re ti adı na her tür lü ko ru ma yı kal dı rın ca 
mev cut sa na yi ve ti ca re ti bü tü nüy le çök müş tür. İn gil te re kar şı sın da ye ter li pa zar lık 
gü cü ne sa hip ol ma yan Os man lı Dev le ti eko no mik çı kar la rın dan zi ya de as ke rî ve 
si ya si çı kar la rı nı ger çek leş tir mek is te miş tir. Mı sır me se le si hal le dil miş ise de dev
le tin ge lir le ri gi der le ri ni kar şı la ya maz bir ha le gel di ği için 1854 ta ri hîn de dış borç
lan ma baş la mış tır. Bun dan son ra ye ni borç lan ma lar ya pıl mış ve çok kı sa bir sü re 
son ra dev let borç la rı nı öde ye mez bir du ru ma gel miş tir. 1881 ta ri hîn de ya yım la
nan Mu har rem Ka rar na me si ile Du yunı Umu mi ye İda re si (Ge nel Borç lar İda re si) 
ku rul muş ve ala cak la rın tah si li için Os man lı ma li ye si bü yük dev let le rin kon tro lü 
al tı na gir miş tir. 

Bu ra da Os man lı Dev le ti’nce Ba tı lı dev let le re ve ri len ka pi tü las yon lar dan da kı
sa ca bah set mek te ya rar var dır. Bi lin di ği gi bi da ha 1507’de Sul tan II. Ba ye zit ta ra
fın dan Fran sa’ya ti ca ri ka pi tü las yon bah şe dil miş, 1536’da Ka nu ni Sul tan Sü ley
man ta ra fın dan da I. Fransuva’ya ön ce kin den da ha ge niş ka pi tü las yon ve ril miş ti. 
Böy le ce Fran sız tüc car, öz gür ce can ve mal gü ven li ği için de ti ca ret ya pa bi li yor du. 
Di ğer Av ru pa lı tüc car ise ge mi le rin de Fran sız bay ra ğı ile ti ca ret ya pa bi li yor du. Os
man lı Dev le ti, Kar lof ça Ant laş ma sı’ndan (1699) son ra Avus tur ya, Ve ne dik, Leh ve 
Ma car va tan da şı olan tüc ca rın; Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı (1774) ile de Rus tüc
ca rın ka pi tü las yon lar dan ya rar lan ma la rı na izin ver mek zo run da kal mış tır. An laş
ma la rın bir par ça sı hâ li ne ge len ka pi tü las yon lar ya ban cı dev let le rin hi ma ye sin
de ki Os man lı te ba ası nın hak la rı nı ko ru yan bir ya sa ya dö nüş müş tür. An la şı la ca ğı 
gi bi Os man lı Dev le ti’ni zor du ru ma sok mak is te yen dev let le rin ka pi tü las yon lar 
ile ta nın mış olan hak la rı is tis mar et me le ri ne bir en gel yok tu. Ni te kim hi ma ye al
tın da ki ki şi ola rak ta nın ma yet ki si ve ri len kon so los lar sa ye sin de Os man lı te baa sı 
olan Hris ti yan lar da ka pi tü las yon lar ile ta nın mış olan ay rı ca lık lardan ya rar la na
bi li yor lar dı. Ta bi atıy la Os man lı hu ku ku kar şı sın da Hris ti yan tüc car do ku nul maz
lık el de et miş olu yor du. Os man lı Dev le ti’nde ti ca re tin gay ri müs lim le rin (Rum lar, 
Er me ni ler ve Ya hu di ler) elin de bu lun ma sı ve bu un sur la rın ka pi tü las yon lar dan da 
ya rar lan ma la rı, dev le tin eko no mi de ki gü cü nü iyi ce kır mış tır. Dev le tin güç lü ol
du ğu dö nem ler de baş ta Fran sa ol mak üze re di ğer Av ru pa dev let le ri ne baş lan gıç ta 
ti ca ri alan da ve ri len im ti yaz lar (Ka pi tü las yon lar) za man içe ri sin de si ya si, ida ri, 
di nî, ad li, eği tim vb. alan lar da ge niş le miş ler ve dev le tin aley hin de bir güç hâ li ne 
gel miş ler dir.

Bu bil gi ler den an la şı la ca ğı gi bi Bal ta Li ma nı Ant laş ma sı’ndan son ra it ha lat ve 
ih ra cat den ge si ni kay be den Os man lı Dev le ti’nde ge rek iç ve dış borç lar ge rek se 
ka pi tü las yon lar sö mür ge ci dev let le rin çok ra hat ha re ket et me le ri ne sağ lam ze min 
ha zır la mış tır.
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Sa na yi İn kı la bı
18. yüz yıl dan iti ba ren tek ni ğin, sı nai üre ti min ve ulaş tır ma im kân la rı nın ge liş me si 
ile çağ daş dün ya da or ta ya çı kan de ği şi mi ifa de eden kav ram “Sa na yi İn kı lâ bı”dır.

1815’ten son ra dev let le r a ra sın da mey da na ge len mü ca de le ler de, sa na yi leş
me te me li ne da ya lı po li ti ka la rın ha kim ol du ğu gö rül mek te dir. Bu iti bar la Sa
na yi İn kı la bı’nı, salt bir tek nik ola rak de ğil bir iliş ki ler di zi si ola rak ele al mak 
ge rek mek te dir. Zi ra tek nik alan dan baş la ya rak eko no mik ve sos yal alan la rı da 
et ki le yen de ği şik lik ler so nu cu sta tik bün ye li ta rım top lu mun dan, bü yü me ye ye
te nek li, di na mik sa na yi top lu mu na dö nü şüm söz ko nu su dur. Ta bi atıy la 19. ve 
20. yüz yıl lar da Sa na yi İnkılabı’nı ger çek leş ti ren dev let le rin ta kip et tik le ri po li
ti ka lar, sa na yi nin ih ti yaç la rı ve eko no mik bü yü me ek se nin de ge li şe cek tir. Av ru
pa’da ki den ge ve it ti fak ça ba la rı, as lın da dün ya üze rin de ki as ke rî ve eko no mik 
sa va şın ar ka pla nın dan baş ka bir şey de ğil dir. An cak po li tik ça ba lar so nuç ge
tir me ye cek ve bir pay la şım sa va şı ola rak ni te le nen I. Dün ya Sa va şı ka çı nıl maz 
bir hâ le ge le cek tir.

Sa na yi leş me ye pa ra lel ola rak kü çük iş let me ler, yer le ri ni bü yük iş let me le re bı
rak mış tır. Av ru pa kı ta sı, ge liş miş en düs tri iş let me le ri nin ih ti yaç la rı nı kar şı la ya
cak ham  mad de im kân la rı na sa hip ol ma dı ğın dan, üs te lik ge rek li ham  mad de yi 
da ha ucu za te min et mek müm kün ola ca ğın dan sa na yi le şen ül ke ler dı şa rı ya yö
nel miş ler dir. Ay rı ca git gi de bü yü yen iş let me le rin üret tik le ri mal lar iç pa zar la rı nın 
ta lep le ri ni aş mış tır. Do la yı sıy la iş let me le rin ka pa si te le ri ni dü şür me den üre ti len 
sa na yi ürün le ri dış pa zar lar da tü ke ti le bi lir di. Sa na yi leş miş ül ke le rin ge rek ham 
 mad de ih ti ya cı nın kar şı lan ma sı ge rek se ye ni pa zar la ra açıl mak ge re ği dün ya üze
rin de si ya si ve as ke rî mü ca de le yi da ha da kı zış tı ra cak tır.

Em per ya liz min güç ka zan ma sın da eko no mik fak tör le rin et kin ol du ğu bir ger
çek tir. Sa na yi le şen Av ru pa lı bü yük dev let ler, öte ki kı ta lar üze rin de ge rek ege men
lik le ri ni ku rar ken ge rek se da ha son ra uy gu la dık la rı po li ti ka lar da eko no mik şart
lar ve is tek ler her za man ön plan da ol muş tur. Baş ka bir ifa de ile Av ru pa’da bi ri ken 
ser ma ye faz la sı na ye ni ya tı rım alan la rı bul ma is te ği nin ya nın da ham mad de ih
ti ya cı nı kar şı la ma is te ği ka dar üre tim faz la sı na ye ni pa zar lar bul ma is te ği de ye ni 
po li ti ka la rın te me li ni teş kil et me ye baş la mış tır.

Sanayi İnkılabı: 18. 
yüzyıldan itibaren tekniğin, 
sınai üretimin ve ulaştırma 
imkânlarının gelişmesi ile 
çağdaş dünyada ortaya çıkan 
değişimi ifade etmektedir.

Fotoğraf 4.3

Sanayileşme beraberinde yeni iş alanlarının 
açılması, çocuk işçiler ve çalışma saatleri gibi 
pek çok sosyal sorunu da getirmiştir.

Fotoğraf 4.2

Sanayileşme beraberinde yeni iş alanlarının 
açılması, çocuk işçiler ve çalışma saatleri gibi 
pek çok sosyal sorunu da getirmiştir.
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19. yüz yı lın baş la rın da İn gil te re, dün ya ti ca re ti nin % 50’si ni elin de tu tar ken, 
Fran sa’nın pa yı ise sa de ce % 8 ka dar dır. İn gil te re’nin bu tar tış ma sız üs tün lü ğü I. 
Dün ya Sa va şı’nın baş la dı ğı ta rih ler de de söz ko nu su dur. 19. yüz yıl da bi lim ve üre
tim tek nik le rin de ki ge liş me ler en düs tri üre ti mi ni da ha da hız lan dı ra rak art tır mış
tır. Si ya si bir li ği ni 1870’de kur ma sı do la yı sıy la sa na yi leş me si ni geç ger çek leş tir miş 
olan Al man ya’nın da eko no miksi ya si mü ca de le ye ka tıl dı ğı bu dö nem de dün ya ti
ca ret hac mi bu ta rih le re ka dar dü şü nü le me ye cek bo yut la ra ulaş mış tır. Bun da de
mir  yo lu ula şı mı ka dar yel ken li ge mi le rin ye ri ni alan bu har lı ge mi le rin pa yı bü yük 
ol muş tur. Sü veyş ve Pa na ma Ka nal la rı nın açıl ma sı da dün ya ti ca re ti ne önem li bir 
iv me ka zan dır mış tır. Bu ge liş me ler dış ya tı rım la rın da hız lı bir ar tış gös ter me si ne 
yol aç mış tır.

Av ru pa’nın en düs tri leş miş ül ke le ri, ken di nü fus ve top rak bü yük lü ğüy le oran
tı la na ma ya cak ka dar bü yük top rak la rı sö mür ge yö ne tim le ri al tı na sok mak su
re tiy le sa na yi leş me nin ge re ği ni ye ri ne ge tir miş ler dir. İn gil te re’nin sö mür ge top
rak la rı, ana va tan top rak la rı nın 94 ka tı idi. Fran sa’nın % 5’i; Al man ya’nın % 16’sı 
ana va tan top rak la rıy ken ge ri ka la nı ko lo ni top rak la rı dır. 1914’te sö mür ge ci ül
ke ler dı şın da ka lan dün ya nın % 68’i sö mür ge; % 11’i ya rı sö mür ge top ra ğı iken 
ba ğım sız dev let le rin top rak la rı ise sa de ce % 21’dir. Yi ne sö mür ge ler de ya şa yan 
nü fus % 60, ya rı sö mür ge ler de ya şa yan nü fus % 22, ba ğım sız dev let ler de ya şa yan 
nü fus da % 18’dir.

Av ru pa’nın en düs tri leş miş ül ke le ri, ken di nü fus ve top rak bü yük lü ğüy le oran tı la na
ma ya cak ka dar bü yük top rak la rı sö mür ge yö ne tim le ri al tı na sok mak su re tiy le sa na
yi leş me nin ge re ği ni ye ri ne ge tir miş ler dir. İn gil te re’nin sö mür ge top rak la rı, ana va tan 
top rak la rı nın 94 ka tı idi. Fran sa’nın % 5’i; Al man ya’nın % 16’sı ana va tan top rak la rıy
ken ge ri ka la nı ko lo ni top rak la rı dır. 1914’te sö mür ge ci ül ke ler dı şın da ka lan dün ya
nın % 68’i sö mür ge; % 11’i ya rı sö mür ge top ra ğı iken ba ğım sız dev let le rin top rak la rı 
ise sa de ce % 21’dir. Yi ne sö mür ge ler de ya şa yan nü fus % 60, ya rı sö mür ge ler de ya şa yan 
nü fus % 22, ba ğım sız dev let ler de ya şa yan nü fus da % 18’dir.

Bü tün bu ge liş me ler gös ter mek te dir ki ar tık ka ba bir yağ ma la ma ye ri ne ko lo ni 
ola rak ele ge çi ri len yer ler, ham  mad de kay na ğı ve pa zar ola rak kul la nı lan ucuz iş 
gü cün den ya rar la nı lan yer ler hâ li ne gel miş ler dir. Eko no mik ba kım dan ge ri kal
mış olan Os man lı Dev le ti ise sa na yi leş miş güç lü dev let ler için ya tı rım, ham mad
de ve pa zar du ru mun day dı. Si ya si gü cü nü de bü yük öl çü de yi tir miş ol du ğun dan 
em per ya list dev let le rin bas kı la rı na bo yun eğ mek ten baş ka ya pa bi le ce ği bir şey 
gö zük mü yor du.

EM PER YA LİST RE KA BET VE KUV VET LER ÇA TIŞ MA SI 
Ba tı’nın bü yük güç le ri nin XIX. as rın ikin ci ya rı sın da ki po zis yon la rı nı in ce le di
ği miz de Os man lı top rak la rın da ger çek le şen he men her olay da, Ak de niz’de ege
men lik kur mak is te yen sa na yi leş miş di ğer dev let ler ile mü ca de le hâ lin de bu lu nan 
İn gil te re’nin po li ti ka la rı, ağır lık la his se dil di ği ni söy le ye bi li riz. 

İn gil te re: Os man lı Dev le ti ile İn gil te re ara sın da ol duk ça geç baş la yan iliş ki ler, 
ki mi za man can lan mış ki mi za man da ge ri le miş se de hız la ge liş miş tir. Os man lı 
Dev le ti’nin ge niş sı nır la rı içe ri sin de ki ti ca ri im kân lar dan fay da lan mak is te yen İn
gil te re, Fran sız la ra ve ri len ka pi tü las yon lar gi bi ti ca ri ba zı ay rı ca lık lar el de et me yi 
ba şar dık tan son ra Or ta Do ğu’yla bağ lan tı sı nı güç len dir me ye ça lış mış ve Hin dis tan’a 
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gi den ti ca ret gü zer gâ hı nın gü ven li ği İn gi liz po li ti ka sı nın te me li ni oluş tur muş tur. 
Or ta Do ğu’da ki kâr lı ti ca re ti ne de niy le İn gil te re, İs pan ya, Fran sa, Por te kiz’le sö mür
ge ci lik re ka be tin de Os man lıy la iyi iliş ki ler kur ma ya özen gös ter miş tir. 18. yüz yı lı 
baş la rın da Os man lıİn gi liz ti ca ri iliş ki le ri ge ri le me dö ne mi ne gi rer ken si ya si iliş ki
ler et ki li bir ge liş me gös ter miş tir.

19. yüz yıl da İn gil te re’nin Os man lı Dev le ti’nin top rak bü tün lü ğü nü sa vu nur bir 
po li ti ka iz le di ği ni gör mek te yiz. Bu nun la bir lik te İn gil te re bu po li ti ka sı nı sür dü
rür ken Os man lı Dev le ti’nin aley hin de bu lu nan di ğer dev let ler le bir lik te ha re ket 
et mek ten de ge ri dur ma mış tır. Me se la, 1827 yı lın da Na va rin’de Türk do nan ma
sı nın ya kıl ma sın da Fran sa ve Rus ya ile bir lik te ha re ket eden İn gil te re, Os man lı 
top rak la rı üze rin de Rus nü fu zu nun ar ta ca ğı en di şe si ile 18531856 Os man lıRus 
Har bi sı ra sın da bu kez Os man lı Dev le ti’nin ya nın da yer al mış tır. 

Or ta  Do ğu’da zen gin pet rol ya tak la rı nın bu lun ma sıy la bir lik te Os man lı ha ki
mi ye tin de ki bu yer ler de et ki si ni ar tır mak ve hat ta bu ra lar da ege men lik kur mak 
İn gi liz po li ti ka sı nın ana stra te ji si ni oluş tur muş tur. Bu ay nı za man da ge le nek sel 
İn gi liz po li ti ka sı olan Hin dis tan yo lu nun gü ven li ği için de ge rek li idi. Us ta İn gi liz 
po li ti ka sı bu nun için ken di sö mür ge le rin de as la mü saa de et me di ği mil li yet çi lik 
fik ri ni Os man lı ül ke sin de ya şa yan gay rı Türk un sur lar ara sın da yay ma ya ça lış
mış tır. Bü tün Or ta  Do ğu’yu içi ne alan böl ge de bü yük bir Arap dev le ti nin ku rul
ma sı fik ri ni Arap la ra aşı la yan İn gi liz ler, Rus ya’nın Ak de niz’e in me si ih ti ma li ne 
kar şı da Er me ni le ri Os man lı Dev le ti’ne kar şı tah rik et miş ler dir. 

Gö rül dü ğü gi bi İn gil te re’nin Os man lı top rak bü tün lü ğü nü sa vu nur ol ma sı
nın asıl se be bi Hin dis tan ve Uzak  Do ğu’da ki sö mür ge le ri ne gi den yo lun Os man lı 
Dev le ti’nin elin de ol ma sı ve zen gin Or ta  Do ğu coğ raf ya sı nı ele ge çir mek is te me
si ne da yan mak ta idi. Os man lı Dev le ti’nin İn gil te re için ge niş bir pa zar ol ma sı da 
İn gi liz po li ti ka sı na yön ve ren di ğer bir hu sus tur.

An la şı la ca ğı gi bi İn gil te re, Rus ya ve Fran sa’nın Os man lı Dev le ti’ni pay la şa rak 
güç len me le ri ye ri ne, sö zü nü ge çi re bi le ce ği za yıf bir Os man lının ya şa ma sı nı is
te miş tir. İn gil te re bu po li ti ka sı nı 187778 Os man lıRus Sa va şı’na ka dar sür dür
müş tür. Bu sa vaş tan son ra İn gil te re, Os man lı top rak bü tün lü ğü nü ko ru mak tan 
vaz geç miş, ken di güç lü do nan ma sı nı kul la na rak böl ge de ki çı kar la rı nı ko ru ma yı 
ter cih et miş tir.

İn gil te re’nin ta kip et ti ği bu po li ti ka 20. yüz yıl baş la rın dan iti ba ren de ğiş miş tir. 
İn gi liz po li ti ka sın da ki bu de ği şik li ğin te mel se be bi yi ne em per ya list dev let le r a ra
sın da ki çı kar ça tış ma la rı dır. Rus ya, bo ğaz la ra hakim ol mak ve Ak de niz’e in mek 
is te mek tey di. Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu’nun Bal kan lar‘ da haki mi yet 
te sis et mek is te me si, ye ni bir güç ola rak ken di si ni gös te ren Al man ya’nın Os man lı 
Dev le ti’nde ki nü fu zu nun art ma sı ve özel lik le Ber linBağ dat de mir  yol la rı pro je si 
ile Bas ra Kör fe zi’ne in mek is te me si gi bi se bep ler den do la yı Os man lı Dev le ti’nin 
bü tün lü ğü nü mu ha fa za et mek, İn gi liz men fa at le ri açı sın dan ar tık an lam sız gö
rü nü yor du. 18771878 Os man lıRus Har bi sı ra sın da Rus la rın İs ken de run Kör fe
zi’ne ka dar in me le ri ni ön le mek ge rek çe siy le Kıb rıs’a yer le şen İn gil te re’yi bu ra dan 
çı kar mak müm kün ola ma mış tır. İn gil te re ben zer bir şe kil de 1882 yı lın da ge çi ci 
kay dıy la iş gal et ti ği Mı sır’dan da çık ma mış tır. Os man lı Dev le ti’ne kar şı ta kip et ti ği 
iki yüz lü po li ti ka, İn gil te re’nin muh te mel bir dün ya sa va şın da Os man lı Dev le ti’nin 
kar şı sın da yer ala ca ğı nı gös te ri yor du. 

Fran sa: İh ti lal dan son ra sa na yi leş me si ni de ta mam la yan Fran sa’nın İn gil te
re’den son ra sö mür ge ci bir dev let ola rak dün ya da ken di si ni his set tir di ği ni gör mek
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te yiz. Baş ta Or ta  Do ğu ol mak üze re Os man lı top rak la rı üze rin de İn gi liz le rin ta kip 
et tik le ri po li ti ka lar da Fran sa’yı ya kın dan il gi len dir mek te idi. Bu se bep le Os man lı 
top rak la rı, Fran sa ve İn gil te re gi bi güç lü em per ya list dev let le rin çı kar ça tış ma la rı
na sah ne ola cak tır. 

Ya şa nan ba zı olum suz luk la ra rağ men Os man lı Dev le ti’nin Fran sa’da ki ih ti lal 
ile son ra sın da or ta ya çı kan fi kir ve ge liş me ler den et ki len di ği gö rül mek te dir. Na
pol yon’un Mı sır se fe ri ne ka dar sü ren ba rış dö ne min de Fran sa ile iş  bir li ği için de 
önem li ıs la hat lar ya pıl mış tır. Bu dö nem de Fran sa’nın özel lik le hu kuk, eği tim ve 
po li tik alan da et ki li ol du ğu gö rül mek te dir. Açı lan ye ni okul lar da Fran sız ca ders
ler oku tul muş ve Fran sa’ya öğ ren ci ler gön de ril miş tir. Bu dö nem de Fran sız dü şün
ce si nin Os man lı Dev le ti ve top lu mu üze rin de ki et ki le ri ni gör mek müm kün dür.

Bu nun la bir lik te önem li bir güç hâ li ne ge len Fran sa’nın da Os man lı top rak la
rı üze rin de ki emel le ri ni as ke rî güç ile hal let mek ten çe kin me di ği gö rül mek te dir. 
II I. Se lim Dö ne mi’n de Fran sa ile dos ta ne iliş ki ler de vam eder ken Na pol yon Bo
na par te, 1 Tem muz 1798’de Mı sır’ı iş gal et miş tir. Ak ka Ka le si ’ni ku şa tan an cak 
Cez zar Ah met Pa şa kar şı sın da ye ni len Fran sa, Rus ya ile it ti fak oluş tur muş tur. 
1827 yı lın da Na va rin’de Os man lı do nan ma sı nın ya kıl ma sın da İn gil te re ve Rus ya 
ile bir lik te ha re ket eden Fran sa, Yu na nis tan’a ba ğım sız lık ve ril me si yö nün de ki 
Lon dra Ant laş ma sı’nı da im za la mış tır. Os man lı do nan ma sı nın Na va rin’de ya kıl
ma sın dan da is ti fa de ile 1830’da Ce za yir’i iş gal eden Fran sa, Mı sır Va li si Meh met 
Ali Pa şa’nın is ya nı nı da des tek le mek ten çe kin me miş tir. Bu olay lar Fran sa’nın hiç 
de iyi ni yet li ol ma dı ğı nı ve Os man lı ül ke si üze rin de em per ya list emel le ri ol du
ğu nu gös ter mek tey di.

Al man ya: 18701871 Sa va şı’n da Fran sa’yı ye nen Al man ya, 1871’de bir li ği ni ta
mam la ya rak bir güç ola rak or ta ya çık tık tan son ra Av ru pa’da güç ler den ge si de 
de ğiş miş tir. 1871 yı lın da Al man, Avus tur yaMa ca ris tan ve Rus İm pa ra tor la rı bir 
ara ya ge le rek “Üç İm pa ra tor lar Li gi” ola rak bi li nen bir top lan tı yap mış lar ve söz lü 
ola rak üç dev le tin Av ru pa’da or tak po li ti ka ta kip et me le ri ka ra rı al mış lar dır. An
cak 18771878 Os man lıRus Sa va şı ge li şir ken Os man lı Dev le ti’nin Bal kan top rak
la rı nın pay la şıl ma sı ko nu sun da Avus tur ya ile Rus ya’nın an la şa ma ma la rı üze ri ne 
Üç İm pa ra tor lar Li gi da ğıl mış tır. 1879 yı lın da Al man ya ile Avus tur yaMa ca ris tan 
it ti fa kı ku ru lur ken Rus ya’nın baş vur ma sı üze ri ne 1881 yı lın da “İkin ci Üç İm pa
ra tor lar Li gi” ger çek leş miş tir. Muh tar bir eya let hâ li ne ge len Bul ga ris tan’ı ken di 
kon trol le ri al tı na al mak is te yen Avus tur ya ile Rus ya’nın ara sı yi ne açıl mış ve bu 
Lig de da ğıl mış tır. Bü yük dev let ol ma nın şar tı nı sö mür ge ci lik te gö ren İtal ya’nın 
te şeb bü süy le 1882 ta ri hîn de Al man ya, Avus tur ya ve İtal ya ara sın da bir it ti fa kı 
an laş ma sı ya pıl mış tır. 1887 ta ri hîn de Rus ya ile ye ni den bir it ti fak an laş ma sı ya
pan Al man ya, Av ru pa’da ke sin bir üs tün lük kur muş olu yor du. Bis marck’ın Al man 
Baş ba kan lı ğından ay rıl ma sın dan son ra Al man İm pa ra to ru II. Wil helm, İn gil te
re’yi ya nı na çe ke me di ği gi bi 1890 yı lın da sü re si bi ten 1887 RusAl man An laş ma
sı ’nı da ye ni le me miş tir. Yal nız ka lan Rus ya ile 1894 yı lın da Al man ya’ya kar şı res mî 
ve as ke rî bir it ti fak ant laş ma sı im za la yan Fran sa, 1904 yı lın da Mı sır’ı ta ma men 
İn gil te re’ye bı rak mak, bu na kar şı lık Fas’ı al mak üze re bir an laş ma yap ma yı ba şar
mış tır. Bu an laş ma, iki dev le tin sö mür ge ler de mey da na ge len ça tış ma la rı nı so na 
er di ri yor ve iki dev let ara sın da ya kın iliş ki le rin ku rul ma sı nı sağ la mış olu yor du.

An la şı la ca ğı gi bi ha ki mi yet sa ha sı nı güç len di rip dün ya da söz sa hi bi bir dev let 
hâ li ne ge len İn gil te re’den son ra Fran sa da Türk top rak la rı üze rin de ki em per ya list 
ça tış ma da ye ri ni al mış tır. Os man lı si ya se tin de Fran sız dost lu ğu nun ta ri hî ve de
ğer li bir ge le nek ola rak gö rül me si, Fran sa’nın asıl ni ye ti nin an la şıl ma sı nı ge cik tir
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miş tir. Fran sa’nın gay rı Müs lim un sur la rın ha mi li ği ni sağ la mak su re tiy le Os man lı 
Dev le ti üze rin de ki si ya si bas kı la rı nı ar tır mak is te di ği he men her dip lo ma tik mü
na se bet te gö rü le cek tir. 

Ba tı ’nın bü yük güç le ri nin as ke rî ve eko no mik güç le rin de ki de ği şim ve yüz yı lın ge
liş me le ri ne et ki si ni ra kam lar eş li ğin de oku mak is ter se niz P. Ken nedy’nin “Bü yük 
Güç le rin Yük se liş ve Dü şüş le ri” (Çev. Bir ta ne Ka ra nak çı, İş Ban ka sı Kül tür Ya yın la
rı, İs tan bul 1996) ad lı ki ta bın dan ya rar la na bi lir si niz. 

Rus ya: 18. yüz yıl da hız la mo dern le şen ve Av ru pa tek ni ği ni or du la rın da ba
şa rıy la uy gu la yan Rus ya, Ya kın  Çağ’ da güç lü bir dev let ola rak or ta ya çık mış tır. 
İs tan bul’u ele ge çir mek ve sı cak de niz le re in mek is te yen Rus ya’nın bu dö nem de, 
Os man lı Dev le ti’nde ya şa yan Or to doks H ris ti yan lar üze rin de de et ki si ar tır mış
tır. Rus ya’nın bo ğaz lar da ha ki mi yet kur ma sın dan çe ki nen İn gil te re ve Fran sa’nın 
Os man lı Dev le ti’ne des tek ol ma la rı ka çı nıl maz dı. Os man lı ül ke si ni bu iki dev let le 
sa vaş ma dan pay la şıl ma sı nı dü şü nen Rus ya’nın po li ti ka sı, bü tün Slav la rı Os man
lı Dev le ti ve Habs burg İm pa ra tor lu ğu’nun ha ra be le ri üze rin de bir leş tir mek ti. Bu 
po li ti ka mer ke zi İs tan bul (3. Ro ma) ola cak bir Slav dev le ti kur mak şek lin de ta
nım la ya bi le ce ği miz “PanSla vizm” ek se nin de şe kil le ne cek tir 

Bal kan lar da ki Slav la rı Os man lı Dev le ti’ne kar şı kış kırt mak is te yen Rus ya için 
esa sen Bal kan Slav la rın da Fran sız İh ti la lı’ndan çok ön ce le ri mev cut olan Pans
la vizm dü şün ce si önem li bir ge rek çe ol muş tur. Çar II. Alek sandr Dö ne mi’n den 
iti ba ren Rus si ya se tin de et ki li ol ma ya baş la yan Pans la vizm’in si ya si alan da ki en 
önem li tem sil ci si, İs tan bul’da el çi ola rak gö re ve 1864 yı lın da baş la yan Ge ne ral 
Ni ko lay Pav lo viç İg na ti yev’dir. İg na ti ev’in da ha İs tan bul’a gel me den ön ce Şark 
Ma sa sı Mü dür lü ğü yap tı ğı dö nem de baş lı ca üç ama cı var dı. Bun lar, 1856 Pa ris 
Ant laş ma sı’nda yer alan Rus ya’nın Ka ra de niz’de do nan ma bu lun dur ma ya sa ğı nın 
kal dı rıl ma sı, İs tan bul ve Bo ğaz lar da Rus nü fu zu nun sağ lan ma sı ve Bal kan lar’ da
ki bü tün Slav la rın Rus ya’nın nü fu zu na so kul ma sı dır. Bu amaç lar doğ rul tu sun da 
ça lış ma la rı na baş la yan İg na ti yev, İs tan bul’da ki el çi li ği, Pans la vizm’in pro pa gan da 
ve ca sus luk mer ke zi ola rak kul lan mış tır. Türk le rin Av ru pa ve As ya’dan atıl ma sı 
dü şün ce si ni ha kim kıl mak ama cıy la yü rü tü len Pans la vist pro pa gan da ger çek ten 
de işe ya ra mış, Bal kan mil let le ri nin is yan la rı nın (Her sek ve Bul gar is yan la rı gi bi) 
ha zır lan ma sın da ol du ğu gi bi Bal kan Sa vaş la rı nın çık ma sın da da önem li bir et ken 
ol muş tur. Rus ya’nın fa ali yet le ri pro pa gan da ile sı nır lı kal ma mış, Bal kan la ra, Rus
ya’dan çok sa yı da su bay, si lah ve pa ra gön de ril miş tir. Ay rı ca çe şit li Rus şe hir le rin
de Bul gar, Sırp ve Ka ra dağ lı lar Türk le re kar şı eği til me ye baş lan mış tır.

Bal kan Sa vaş la rın da Bul gar or du su na Rus la rın ya nı sı ra Bul gar ve Rum gö nül
lü le rin de ka tıl dı ğı ve Mar ma ra kı yı la rı na ka dar iler le yen, ba zı is ke le ve li man la rı 
iş gal eden Bul gar or du su na böl ge de ya şa yan gay ri müs lim hal kın yar dım et ti ği gö
rül müş tür. Os man lı Dev le ti, bir çok ön lem al ma sı na rağ men bu du ru mun önü ne 
ge çe me miş tir. Os man lı or du la rı nın Bal kan Sa vaş la rın da ye nil me le ri ve bu sa vaş 
sı ra sın da Os man lı va tan da şı olan bir kı sım gay ri müs li min dev le tin aley hin de ak
tif ola rak düş man dev let le rin safla rın da yer al ma sı Türk ay dı nın da ve hal kın da 
mil li leş me ça ba la rı na ze min ha zır la ya cak bir et ki ya rat mış tır.

Avus tur ya-Ma ca ris tan: Ya kın  Çağ’ da bü yük dev let ler le, özel lik le Rus ya ile it ti
fak lar oluş tu ra rak top rak la rı nı Bal kan lar’ da ge niş le ten Avus tur ya ise Bal kan lar ’da 
ha ki mi yet ku ra rak Se la nik’e ulaş mak ve Ada lar De ni zi’ne çık mak is ti yor du. An cak 
ır ki ve di nî bir lik ten uzak he te ro jen ya pı sı se be biy le Fran sız İh ti la li’nden kı sa sü re
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de et ki le nen Avus tur ya’da yö ne ti mi eli ne ge çi ren ün lü dev let ada mı Met ter nich’in, 
ül ke de ya şa yan un sur la rı Al man kül tü rü için de eri te rek dev le te bağ lı lı ğı sağ la mak 
dü şün ce si, im pa ra tor luk ya pı sı na sa hip di ğer dev let ler de ol du ğu gi bi uzun va de de 
ba şa rı lı ola ma mış tı. Ni te kim Av ru pa’yı de rin den sar san 1848 ih ti la lı sı ra sın da Ma
car lar ve Çek ler ayak lan mış lar dır. Bu ge liş me ler es na sın da Gü ney Slav la rı nın Sır
bis tan ve onun ha mi si du ru mun da ki Rus ya’ya yö nel me le ri bu im pa ra tor lu ğun da 
da ğı la ca ğı nı gös ter mek tey di. Ma car la rın bas kı la rıy la Hır vat la rın ge le nek sel bağ lı
lık la rı bi le za yıfla mış tı. Avus tur ya her ne ka dar sa na yi leş miş ise de bü yük dev let ler 
için de bir var lık gös te re cek du ru ma ge le me miş tir. İm pa ra tor lu ğun sa vun ma öde
nek le ri di ğer bü yük dev let ler le kar şı laş tı rı lın ca çok az bir mik tar oluş tur mak tay
dı. Or du ya ay rı lan büt çe Rus ya ve Prus ya or du la rı na gö re ye ter li ol ma yıp bu nun 
so nu cu ola rak or du da ki si lah lar da es ki miş ve ye ter siz di. Bu du rum da Avus tur
yaMa ca ris tan, özel lik le Rus ya’nın des tek le di ği Sır bis tan’dan ge le bi le cek bir sal dı rı 
kar şı sın da Al man ya’nın des te ği ne muh taç bir du ru ma düş müş tür. 

Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu da yu ka rı da işa ret edil di ği gi bi da ğıl ma 
sü re ci ne gir me si ne rağ men mev cut si ya si ge liş me le ri de ğer len dir me ye ça lış mış, 
Os man lı Dev le ti’nden Bos naHer sek gi bi ba zı top rak par ça la rı nı el de et mek ten 
ge ri kal ma mış tır. 

Bu ra da Ya kın  Çağ’ da İn gil te re, Fran sa, Avus tur ya ve Rus ya’nın ta kip et tik le ri 
po li ti ka la rı doğ ru dan et ki le ye cek olan İtal ya ve Al man mil lî bir lik le ri nin ku rul
ma sı üze rin de kı sa ca da ol sa dur mak ta fay da var dır.

İtal ya Par la men to su’nun 14 Mart 1861’de Bir le şik İtal ya Kral lı ğı’nı dün ya ya 
açık la ma sı ve Pi yo men te Kra lı Vik tor Ema nu el le’i İtal ya Kra lı ola rak seç me siy le 
İtal ya bir li ği ku rul muş tur. 1866’da Ve ne dik ve 1871’de Ro ma’nın ka tıl ma sıy la güç
le nen İtal ya, Av ru pa’da ki güç den ge si ni boz muş tur.

Güç lü bir or du oluş tur mak ve kü çük prens lik le ri yu ta rak top rak la rı nı ge niş let
mek is te yen Prus ya, Avus tur ya ile gi riş miş ol du ğu sa vaş tan ga lip çık tık tan son ra 
(1867) Ku zey Al man ya Bir li ği ni kur muş tur. 1867’de Ber lin’de top la na cak olan bu 
bir lik sa ye sin de 25 mil yon nü fus lu bir Al man dev le ti or ta ya çı ka rı yor du. Prus ya 
Baş ba ka nı Ot to Von Bis marck ta ra fın dan yü rü tü len po li ti ka ba şa rı lı ol muş; Avus
tur ya ve Fran sa’ya kar şı ka zan dı ğı za fer ler so nun da 1871 yı lın da Al man ya bir li ği 
ku rul muş tur.

Bir li ği ni ku ra rak güç lü bir dev let hâ lin de sah ne ye çı kan Al man ya’nın, ya şa
ma ala nı ola rak do ğu sun da bu lu nan Rus ya’nın de ne ti min de ki top rak la rı gör me si 
Rus ya’yı; güç lü bir do nan ma ku ra rak İn gil te re sö mür ge le ri ne göz dik me si de İn
gil te re’yi te dir gin et miş ve bu iki dev le tin ya kın laş ma sı na yol aç mış tır. Hâl böy le 
olun ca bu za ma na ka dar Rus ya’nın Gü ne y’e in me si ni en gel le mek için Os man lı 
Dev le ti’nin top rak bü tün lü ğü nü is te yen İn gil te re, bu po li ti ka sın dan vaz geç miş, 
Rus ya’yı sa fı na çe ke bil mek için Os man lı top rak la rı üze rin de ta viz ler ver mek ten 
çe kin me miş tir. Ar tık İn gil te re Os man lı top rak la rı üze rin de oluş tu ra ca ğı kü çük 
dev let le ri da ha ko lay de net le ye bi le ce ği ni dü şün me ye baş la ya cak tır.

Os man lı Dev le ti’nin yı kıl ma sı na ka dar gi de cek olan ta ri hî sü re cin baş la ma sı
nı Av ru pa si ya si coğ raf ya sın da ki bu cid di ge liş me ler te tik le miş tir. İn gil te reFran
saRus yaAvus tur yaİtal yaAl man ya ara sın da ge li şen olay lar ve si ya si he sap lar, 
doğ ru dan de ğil se de do lay lı ola rak Os man lı Dev le ti’nin ya şa ya ca ğı ba di re le rin 
baş lan gı cı sa yı la bi lir. 19. yüz yı lın son la rın da ki bu ge liş me ler ade ta I. Dün ya Sa va
şı’nda ki blok laş ma yı ha ber ver mek te dir. 

Al man ve İtal yan bir lik le ri nin ku rul ma sı so nu cu Av ru pa’nın en güç lü dev let le
rin den Fran sa ve Avus tur ya kı ta da ki ha re ket alan la rı nı kay bet miş ler dir. Av ru pa’da 
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ge niş le me umu du nu yi ti ren Fran sa de ni za şı rı fa ali yet le ri hız lan dı ra rak Av ru pa 
dı şın da ki coğ raf ya la ra açı la cak, Or ta Av ru pa’da id dia sı kal ma yan Avus tur ya ise 
ta bi i ya yıl ma ala nı ola rak gör dü ğü Bal kan la r’a yö ne le cek tir. Rus ya’nın da Pans
la vizm yo luy la Bal kan lar ’da ya yıl ma yı ter cih et me si, Os man lı Dev le ti’nin Av ru pa 
top rak la rın dan çe kil me si ni ka çı nıl maz hâ le ge ti re ce ği ni gös te ri yor du. Fran sa ve 
İn gil te re’nin po li ti ka la rı da göz önün de bu lun du rul du ğun da Os man lı Dev le ti’nin 
Av ru pa dı şın da ki top rak la rın da da tu tu na bi le ce ği şüp he li gö rün mek tey di.

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri de ba ğım sız lı ğı nı ka zan dık tan he men son ra dün
ya nın her ye rin de ti ca ri ve ik ti sa di iliş ki ler kur ma ya ça lış mış tır. 18. yüz yı lın son la
rın da ABD’nin ir ti bat kur mak is te di ği dev let ler lis te sin de Os man lı Dev le ti de yer 
al mış tır. I. Dün ya Sa va şı’na ka dar ge li şen as ke rî ve si ya si olay lar da yer al ma yan 
Ame ri ka, po li ti ka sı nı ti ca re ti ni ge liş tir mek üze ri ne kur muş tur. 

ABD, Os man lı ül ke si ne nü fuz ede bil mek için mis yo ner lik fa ali yet le ri ne gi riş
miş tir. 19. yüz yıl baş la rın dan iti ba ren ge li şen mis yo ner lik fa ali yet le ri nin do ru ğa 
ulaş tı ğı 20. yüz yıl baş la rı, ay nı za man da ka pi ta liz min ge liş ti ği, Sa na yi Dev rim le
ri ni ta mam la yan ül ke le rin dün ya ham  mad de kay nak la rı ile pa zar la rı nı pay laş tık
la rı bir ta rih tir. Bu dö ne min en di na mik ve en ba şa rı lı mis yo ner le ri baş ta ABD ve 
İn gil te re ol mak üze re Al man ya ve Hol lan da gi bi ül ke le rin Pro tes tan mis yo ner le
riy di. 1886 yı lın da dün ya da 80’in üze rin de Pro tes tan mis yo ner ör gü tü nün 32’si 
Ame ri ka, 24’ü İn gil te re, 24’ü de Kı ta Av ru pa’sı dev let le ri nin kur duk la rı ör güt ler di. 
Dün ya da ki mis yo ner ör güt le ri için de ge lir ve mis yo ner sa yı sı iti ba rıy la ABD’nin 
yak la şık üç te bir lik bir pa ya sa hip ol du ğu bu yön de en önem li ge liş me yi ABD’nin 
gös ter miş ol du ğu dik kat çek mek tey di. ABD’de tak ri ben 5000 Pro tes tan ki li se si nin 
fa na tik men sup la rı nın ba ğış la rıy la des tek le nen ve asıl amaç la rı nın H ris ti yan lı ğı 
yay mak ol du ğu açık la nan mis yo ner ler Os man lı Dev le ti’nde bu ama cı aşan fa ali
yet ler de bu lu nu yor du.

Ame ri kan mis yo ner le ri nin Os man lı Dev le ti’nde ki fa ali yet le ri nin ilk aşa ma sı yö
re yi, hal kı, dev le ti ta nı ma; ye rel dil le ri, adet le ri ve de ğer le ri öğ ren mek le geç miş tir. 
1831’de İs tan bul’da Ame ri kan dip lo ma tik tem sil ci li ği açıl dık tan he men son ra bi ri 
İs tan bul’dan yö ne ti len Tür ki ye Mis yo nu, di ğe ri Bey rut’tan yö ne ti len Su ri ye Mis yo
nu ola rak fa ali yet le ri ni hız lan dır mış lar dır. He def kit le ola rak Er me ni le rin be lir len
me sin den son ra Tür ki ye Mis yo nu; Ba tı Tür ki ye, Mer ke zî Tür ki ye ve Do ğu Tür ki ye 
ol mak üze re üç ay rı böl ge ye ay rıl mış, 1871 yı lın da da Os man lı Dev le ti’nin Av ru pa 
kı ta sın da ki top rak la rın da fa ali yet gös te re cek olan ye ni bir mis yon da ha ku rul muş
tur. Bu ör güt ler 4050 yıl gi bi bir sü re de Os man lı Dev le ti’nde son de re ce sis tem li bir 
şe kil de ör güt len miş, fa ali yet le ri ni okul, has ta ne, mat ba a gi bi mü es se se ler ma ri fe tiy le 
yü rüt müş tür. 1850 yı lın da Pro tes tan Er me ni le re ay rı bir mil let sta tü sü ve ril me si nin 
per de ar ka sın da da Ame ri kan mis yo ner le ri yer al mış tır. Ame ri ka, mis yo ner le rin aç
tık la rı, ge rek okul lar ge rek se di ğer ku rum lar ma ri fe tiy le Os man lı Dev le ti’nde var lık 
ala nı ya rat mış, böy le ce kı sa sü re de si ya si ve eko no mik nü fuz et me im kâ nı bul muş tur.

Ba tı lı dev let le rin Şark me se le si te me lin de yü rüt tük le ri po li ti ka lar Os man lı 
Dev le ti’ni 20. yüz yı lın baş la rın da iyi ce yal nız laş tır mış tır. Ye ni ham  mad de kay
nak la rı sağ la ya cak top rak lar el de et mek is te yen sa na yi leş miş Av ru pa dev let le ri 19. 
yüz yı lın son la rın da Af ri ka top rak la rı nın ne re dey se ta ma mı nı sö mür ge leş tir miş
ler di. 1830’da Ce za yir’i iş gal eden Fran sa, 1881 yı lın da da Tu nus’u iş gal et miş tir. 
Fran sa’nın Tu nus’u iş ga lin den bir yıl son ra 1882 yı lın da İn gil te re’nin de Mı sır’ı 
iş gal et me si İtal ya’yı da ha re ke te ge çir miş tir. Trab lus garp ve Bin ga zi’ye göz di ken 
İtal ya, eme li ne ula şa bil mek için ön ce 1887’den 1909 yı lı na ka dar İn gil te re, Avus
tur ya, Al man ya, Fran sa ve Rus ya ile bir di zi giz li an laş ma yap mış tır. 
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OS MAN LI DEV LE Tİ’NİN ÇÖ KÜ ŞÜ: “I. DÜN YA SA VA ŞI”
Ata türk, “Sa vaş, ha ya ti ve za ru ri ol ma lı dır. Mil le tin ha ya tı teh li ke ye düş me dik çe, 
sa vaş bir ci na yet tir.” de miş tir. 20. yüz yı lın baş la rın da ar tık yı kıl mak üze re olan Os
man lı Dev le ti’nin gir di ği sa vaş lar ön ce ki sa vaş la ra gö re fark lı bir ka rak ter gös ter
mek te ve Türk mil le ti nin ha ya tı nın teh li ke ye düş tü ğü an la şıl mak ta dır. 1815 yı lın da 
top la nan Vi ya na Kon gre si, Av ru pa’da mev cut du ru mun yer leş me si ni sağ la dı ğı için 
Ba tı lı dev let le rin, sö mür ge ci lik fa ali yet le ri çer çe ve sin de yö nel dik le ri yer Os man lı 
Dev le ti’nin ha kim ol du ğu coğ raf ya ol muş tur.

17. yüz yıl son la rın dan iti ba ren ge ri le me ye baş la yan Os man lı Dev le ti’nin ka
yıp la rı gi de rek art mış ve I. Dün ya Sa va şı baş la ma dan ön ce Av ru pa ve Af ri ka’da ki 
top rak la rı nın he men he men hep si ni kay bet miş tir. Bu sü reç te men fa at le ri ça tı şan 
em per ya list dev let le rin ar zu la rı, güç le ri ve po li ti ka la rı çok ya kın bir ge le cek te ka
çı nıl maz ola rak bü yük bir sa va şın çı ka ca ğı nı gös te ri yor du. Bu dev let le rin çı kar la rı 
ve güç le ri doğ rul tu sun da it ti fak lar oluş tur ma la rı da ka çı nıl maz dı. Al man ya’nın 
ya yıl ma sın da ay nı en di şe le ri ta şı yan Fran sa ve İn gil te re, Rus ya ile çok ön ce le ri ay
rı ay rı it ti fak lar oluş tur muş lar dı. Bu it ti fak lar esa sen doğ ru dan Al man ya’ya kar şı 
yü rü tü le cek bir sa vaş için oluş tu ru lan it ti fak lar ol ma yıp sö mür ge alan la rı üze rin
de ya pı lan uz laş ma lar dı. 

I. Dün ya Sa va şı’ndan ön ce Av ru pa’nın bü yük dev let le ri nin oluş tur duk la rı it ti
fak lar ge niş le miş, Al man ya, Avus tur yaMa ca ris tan ve İtal ya Üç lü İt ti fa k’ı; İn gil te
re, Fran sa ve Rus ya Üç lü İti laf ’ı oluş tur muş lar dır.

28 Ha zi ran 1914 ta ri hîn de Sa rayBos na’da Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu
ğu’nun ve li ah dı Ar şi dük Fran su va Fer di nand’ın Gab ri el Prin cip ad lı Sırp asıl lı bir 
öğ ren ci ta ra fın dan öl dü rül me si ni ba ha ne eden Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor
lu ğu’nun Sır bis tan’a harp ilan et me siy le Bi rin ci Dün ya Sa va şı baş la mış tır. Bu ta rih
ten he men son ra Al man ya, Rus ya’ya; Fran sa da Bel çi ka’ya harp ilan et miş ler dir.

Os man lı Dev le ti’nin Sa va şa Gir me si
1914 yı lı na ge lin di ğin de Os man lı Dev le ti için İn gil te re ve ya Al man ya’nın ya
nın da sa va şa gir mek ten baş ka bir çı kar yol gö zük mü yor du. Si lah lı ve ta raf sız 
kal mak, en ma kul bir fi kir ola rak ile ri sü rül müş ise de bu fik rin ka bu lü ve uy gu
lan ma sı şüp he li, hat ta im kân sız gö rü nü yor du. Av ru pa’da ki den ge yi te min eden 
bü tün dev let ler, ça re yi silaha sa rıl mak ta bul duk la rı bir za man da Os man lı Dev
le ti, har bin ne ti ce sin de or ta ya çı ka cak olan den ge nin, müm kün mer te be ken di 
aley hin de ol ma ma sı için ta raf sız ve ha re ket siz ka la maz dı. Bun dan baş ka, Dev let, 
bil has sa coğ ra fi mev kii nin bu sa vaş ta ta şı dı ğı önem do la yı sıy la ve asır lar dan be
ri ken di si hak kın da bes le nen ih ti ras lar se be biy le, Av ru pa den ge si nin bo zul ma sı 
yü zün den ge le ce ği en faz la ka ra ran ve teh dit al tın da ka lan bir mem le ket hâli ne 
gel miş ti. 

İt ti hat ve Te rak ki li der le ri ne gö re: “İn gil te re ile Rus ya’nın ya yıl ma cı emel le ri ne 
set çek mek için sa va şa gi ril me li dir. İti laf Dev let le ri ne nis pet le ik ti sa di ve sı nai üs
tün lü ğe sa hip Al man ya, sa vaş tan an cak za fer le çı ka bi lir. Ta bi atıy la, za fer gü nü de 
Tür ki ye mü kâ fat lan dı rı la cak tır.” Üs te lik 19121913 Bal kan Har bi’nde ba şa rı sız olan 
Os man lı or du su ıs lah edil miş, dü zen ve di sip lin ka zan mış tı. Al man ya’nın sa va şı 
kay be de bi le ce ği ih ti ma li ni hiç kim se dü şün mü yor du. Sa de ce Türk le rin son asır da 
kay bet ti ği top rak la rı ge ri al mak de ğil, ay nı za man da Rus İm pa ra tor lu ğu’nu par ça
la mak ve bü yük bir Türk dev le ti kur mak ümi di ha kim di. Bu nun la bir lik te İt ti hat ve 
Te rak ki li der le ri, Os man lı Dev le ti’nin aci len Av ru pa lı güç lü bir müt te fik bul ma sı 
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ge rek ti ği ko nu sun da bir le şi yor lar; İn gil te re, Fran sa ve ya Al man ya’nın, dev le ti da ha 
faz la top rak kay bı na kar şı ko ru ya bi le ce ği ne ina nı yor lar dı.

Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları
Özel lik le Trab lus garp ve Bal kan Sa vaş la rın da Al man ya’dan cid di bir yar dım gör
me yen ve Al man ya’nın il gi si ni aşı rı ik ti sa di bu lan İt ti hat çı lar Rus ya’ya kar şı İn gil
te re ve Fran sa ile it ti fak et me nin ze mi ni ni ha zır la ma ya ça lış mış lar dır. Bu nun için 
bir yan dan si ya si gö rüş me ler de bu lu nur ken bir yan dan da ti ca ri ve ik ti sa di im ti
yaz lar ver me ye baş la mış lar dır. Bü tün bu ta viz le re rağ men ümit edi len it ti fak lar or
ta ya çık ma ya cak tır. 1914 yı lı Ha zi ran ayın da Ce mal Pa şa va sı ta sıy la ya pı lan it ti fak 
tek li fi, Rus la rın olur de me le ri şar tı na bağ lan mış tır. An la şı lan odur ki Os man lının, 
Rus ya’nın pen çe sin den kur tu la ma ya ca ğı ka na atin de olan Fran sa, her ne kar şı lı ğın
da olur sa ol sun yar dım et mek is te me miş tir. Zi ra da ha Trab lus garp Sa va şı sı ra sın da 
gay rîres mî ola rak Rus ya’ya kar şı it ti fak tek li fin de bu lu nul muş tu. 12 Ha zi ran 1913 
ta ri hîn de Lon dra’da ki Os man lı Bü yü kel çi si Tev fik Pa şa va sı ta sıy la İn gi liz Dı şiş le
ri Ba ka nı Grey nez din de res men ya pı lan it ti fak tek li fi, Os man lı Dev le ti’nin Üç lü 
İti la f ’a gi re bil me si için Rus ya ve Fran sa’nın dü şün ce le ri nin alın ma sı ge rek ti ği, bu 
ya kın laş ma nın ise Üç lü İt ti fak Dev let le rin ce ken di le ri ne bir mey dan oku ma şek
lin de an la şı la bi le ce ği ge rek çe siy le red de dil miş tir. Ay rı ca da ha az teh li ke li bir yol 
ola rak da bü tün bü yük dev let le rin, Os man lı Dev le ti’nin ta raf sız lı ğı nın ka bu lü nü 
sağ la ya cak bir bi çim de ba ğım sız lı ğı na ve bü tün lü ğü ne say gı gös te re cek le ri bir an
laş ma ya pıl ma sı tav si ye edil miş tir. 

1914 yı lı Ma yıs ayın da Ta lat Pa şa, Kı rım’da Rus Ça rı’nı zi ya ret ede rek it ti fak tek
li fin de bu lun muş tur. Os man lı Dev le ti’nce böy le bir tek lifte bu lu nul ma sı Rus la rın 
gu ru ru nu ok şa mış sa da İs tan bul ve Bo ğaz la rı ele ge çir mek hu su sun da müt te fik le
ri ni ra zı et miş olan Rus ya, Al man as ke rî he yet le ri nin Tür ki ye’de ol ma la rı nı ba ha ne 
ede rek it ti fak tek li fi ni ge ri çev ril miş tir. 

İt ti fak te şeb büs le rin den bir ne ti ce alı na ma yın ca En ver Pa şa, İn gi liz le rin Sul
tan Os man zırh lı sı nı ver me mek için ba ha ne ler icat et tik le ri ni de göz önün de 
bu lun du ra rak ha re ke te geç miş tir. Bo ğaz la rın ve do la yı sıy la dev le tin ge le ce ği
nin teh li ke ye dü şe ce ği ka na atiy le Sa id Ha lim Pa şa ve Dâ hi li ye Na zı rı Ta lat Bey’i 
de ik na ede rek Üç lü İt ti fak’a gir me ye ka rar ver miş ler ve Ber lin’de gö rev yap mış 
olan En ver Pa şa’nın Al man ya’ya mü ra ca atı nı ka rar laş tır mış lar dır. 22 Tem muz 
1914 ta ri hîn de En ver Pa şa’nın mü ra caa tı da Al man ya’nın İs tan bul Bü yü kel çi si 
Hans Von Wan gen he im ta ra fın dan red de dil miş tir. Böy le ce Os man lı Dev le ti’nin 
dip lo ma tik yal nız lı ğı ke sin le şi yor, hiç bir bü yük güç Os man lı Dev le ti’ni müt te fik 
ola rak ka bul et mi yor du. 

En ver Pa şa’nın 22 Tem muz 1914 ta ri hîn de ki it ti fak ta le bin den bir gün son ra 
Avus tur ya’nın Sır bis tan’a bir ül ti ma tom ver me si üze ri ne Kay zer II. Wil helm, En
ver Pa şa’nın ta le bi nin araş tı rıl ma sı nı is te miş tir. II. Wil helm, Os man lı Dev le ti’nin 
Al man ya’nın müt te fi ki ola rak sa va şa gir me si ni is te mek le bir lik te Türk le rin Rus la ra 
kar şı cid di ola rak sa va şa gi ri şe bi le cek le ri ko nu sun da te red düt edi yor du. Ba zı Al
man yet ki li ler Bo ğaz la ra sa hip ve Hint yo lu nu teh dit ede bi le cek ko nu mu iti ba rıy la 
Os man lı Dev le ti’nin Al man ya’yı güç len di re ce ği ni dü şü nür ken ba zı la rı Kafkas lar
dan gel me si muh te mel Rus ta ar ru zu na kar şı Os man lının da ğı lıp yar dım is te ye ce
ği ni ile ri sü rü yor lar dı. Bu te red düt ler se be biy le Al man ya’nın, Tür ki ye’nin sa vaş ta 
Rus ya’ya kar şı cid di su ret te ha re ke te ge çe bi le ce ğin den emin ol ma dan an laş ma yı 
im za la mak is te me di ği an la şıl mak ta dır. Bu hu sus ta son sö zü Tür ki ye’de ki Al man 
As ke rî He ye ti’nin baş ka nı Li man Von San ders’e bı rak mış tır.
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İs tan bul’da Sad ra zam Sa id Ha lim Pa şa, Dâ hi li ye Na zı rı Ta lat Bey ve Har bi ye 
Na zı rı En ver Pa şa ile Al man Bü yü kel çi si’nin ka tıl dı ğı giz li bir top lan tı ya pıl
mış ve 28 Tem muz’da it ti fak tas la ğı Ber lin’e gön de ril miş tir. Ne ti ce de 1 Ağus tos 
1914 gü nü ya pı lan giz li an laş ma ile Os man lı yö ne ti mi ken di si ne bir müt te fik 
bul muş olu yor du. An laş ma ya gö re Al man ya, Os man lı top rak la rı teh dit edil di ği 
tak dir de ge re kir se si lah la sa vun ma yü küm lü ğü nü ka bul edi yor du. Bu na kar şı
lık Os man lı Dev le ti, Sır bis tan ile Avus tur yaMa ca ris tan ara sın da ki ça tış ma da 
ta raf sız ka la cak; Os man lı Dev le ti sa va şa, Rus ya’nın Avus tur yaMa ca ris tan aley
hi ne as ke rî mü da ha le si üze ri ne Al man ya’nın sa va şa gir me si hâ lin de ka tı la cak 
ve İs tan bul’da ki Al man As ke rî Is lah He ye ti’nin or du nun sevk ve ida re sin de fii li 
yet ki si ne izin ve ri le cek ti. Bu bil gi ler den de an la şı la ca ğı gi bi ta raf sız kal ma im
kân ve ih ti ma li kal ma yan Os man lı Dev le ti, İtilaf Dev let le ri blo ku na ka tıl mak 
için yap tı ğı te şeb büs ler de ger çek leş me yin ce, Al man ya’nın sa fın da yer al mak zo
run da ka lı yor du.

Bir bi riy le sa va şan ra kip le rin ar tık, Tür ki ye’nin pay la şıl ma sı me se le si ni an la
şa rak hep bir lik te hal let mek is te dik le ri an la şıl mak ta dır. Zi ra Üç lü İtilaf, ta Gü ney 
Ame ri ka hü kû met le ri ne va rın ca ya ka dar her ta rafta ken di ne müt te fik ler arar ken 
Tür ki ye’yi it ti fak da ire si ne sok mak için herhan gi bir te şeb büs te bi le bu lun ma mış
tı. Ak si ne İtilaf Dev let le ri bu sa va şın, Tür ki ye ile olan de rin ve ha ya ti alaka sı nı 
giz le mek ve Türk le ri yal nız ve ça re siz bı ra ka bil mek için her şe yi yap mış lar dı.

Bir bi riy le sa va şan ra kip le rin ar tık, Tür ki ye’nin pay la şıl ma sı me se le si ni an la şa rak 
hep bir lik te hal let mek is te dik le ri an la şıl mak ta dır. Zi ra Üç lü İtilaf, ta Gü ney Ame
ri ka hü kû met le ri ne va rın ca ya ka dar her ta rafta ken di ne müt te fik ler arar ken Tür ki
ye’yi it ti fak da ire si ne sok mak için herhan gi bir te şeb büs te bi le bu lun ma mış tı. Ak si
ne İtilaf Dev let le ri bu sa va şın, Tür ki ye ile olan de rin ve ha ya ti alaka sı nı giz le mek ve 
Türk le ri yal nız ve ça re siz bı ra ka bil mek için her şe yi yap mış lar dı.

Os man lı Dev le ti’nin Al man ya ile yap tı ğı it ti fak, ken di si ni sa va şa gir me ye mec
bur et mi yor ola rak de ğer len di ril miş tir. Os man lı Dev le ti, her ne ka dar sa vaş kar şı
sın da ta raf sız lı ğı nı ilan et miş ise de Ak de niz’de İn gi liz do nan ma sı ta ra fın dan ta kip 
edi len Go ben ve Bres lav ad lı iki Al man sa vaş ge mi si nin, ta kip ten kur tu la rak Ça nak
ka le Bo ğa zı’ndan içe ri gir me si Al man ya ya nın da sa va şa gi ril me si mi zan se ni ni ta
mam lı yor du. Ya vuz ve Mi dil li ad la rı ve ri len bu ge mi le re, Türk bay ra ğı çe ki lip En ver 
Pa şa’nın em riy le Ami ral So uc hon ko mu ta sı al tı na ve ril miş ti. Ka mu oyu na İn gil te
re’nin el koy du ğu Os man lı sa vaş ge mi le ri nin ye ri ne Al man ya’nın he di ye si şek lin de 
su nu lan bu ge mi ler 29 Ekim 1914’te Ka ra de niz’de Ode sa, Si vas to pol ve No vo ro sisk 
li man la rı nı bom ba la mış lar, Rus do nan ma sıy la sa vaş mış lar dır. Bu sa va şa Ha mi di ye 
ge mi si ile ba zı Türk sa vaş ge mi le ri de ka tıl mış tı. 

Bu olay Os man lı Dev le ti’nin fii len har be gi ri şi nin ta ri hîdir. Bu ge mi le rin Os
man lı Hü kü me ti’nce sa tın alın dı ğı, isim le ri nin Ya vuz ve Mi dil li ola rak de ğiş ti
ril di ği ilan edil miş ise de bu ka rar Os man lı Dev le ti’nin ta raf sız kal dı ğı şek lin de 
de ğer len di ril me ye cek tir. 5 Ka sım 1914 ta ri hîn de İtilaf Dev let le ri, Os man lı Dev
le ti’ne res men harp ilan et miş ler dir. 11 Ka sım 1914’te de Os man lı Dev le ti ay nı 
dev let le re res men harp ila nın da bu lun muş, 14 Ka sım’da ise bü tün İs lam âle mi ne 
hi ta ben İti laf Dev let le ri ne kar şı ci hadı ek ber çağ rı sı ya pıl mış tır.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA CEPHELER
Ta rafla rın stra te ji le ri ne gö re sa va şın, je opo li tik ko nu mu se be biy le Os man lı top rak
la rın da yo ğun laş ma sı ka çı nıl maz gö rü nü yor du. Bu iti bar la her iki blo kun da sa vaş 
plan la rı Bo ğaz lar, Ça nak ka le, Irak (Mu sulKer kük) ve Sü veyş üze ri ne ya pı la cak tır. 
İn gil te re, müt te fi ki Rus ya’ya ge rek li yar dı mı ulaş tı ra bil me si ve Os man lı Dev le ti’nin 
saf dı şı edi le bil me si için bo ğaz la ra hakim ol mak zo run da ol du ğu gi bi Mu sul top
rak la rın da ki pet ro lün de kon tro lü nü elin de bu lun dur mak is ti yor du. Bu coğ raf ya 
ay nı za man da İn gil te re’nin Hin dis tan yo lu nun kon tro lü açı sın dan da önem arz edi
yor du. Yi ne Or ta  Do ğu’nun ki lit nok ta sı nı teş kil eden Sü veyş Ka na lı ve Mı sır üze
rin de İn gi liz ha ki mi ye ti sa va şın so nuç la rı ba kı mın dan son de re ce önem ta şı yor du. 
Al man ya ise gi riş ti ği iki cep he li sa vaş ta müt te fik dev let le rin ir ti ba tı nı ve yar dım
laş ma sı nı müm kün ol du ğun ca kes mek mec bu ri ye tin de olup Fran sa’yı bir an ev vel 
saf dı şı et mek ve Rus ya’nın do ğu cep he sin de meş gul edil me si ni is ti yor du. Os man lı 
dev let yö ne ti ci le ri de bir yan dan üç kı ta üze rin de ya yıl mış olan dev le ti ko ru mak is
ter ler ken bir yan dan da müt te fik le ri nin yü kü nü ha fiflet mek için İt ti fak blo ku için de 
yer al dık la rı nın far kın da idi ler. Do la yı sıy la Meh met çik ken di top rak la rın da ce re yan 
ede cek olan sa vaş ta kah ra man ca yer ala ca ğı gi bi kay be dil me si muh te mel coğ raf ya
lar için de mü ca de le mec bu ri ye tin de ka la cak tır.

Kaf kas Cep he si 
1 Ka sım 1914’te Rus la rın Do ğu Be ya zıt’tan sal dı rı ya geç me le ri ile Kafkas Cep he si 
açıl mış tır. Os man lı or du la rı Rus sal dı rı sı nı ba şa rıy la dur dur muş ve kar şı ha re kâ
ta geç miş ler dir. Har bi ye Na zı rı ve Baş ko mu tan Ve ki li En ver Pa şa Kafkas ya’yı zapt 
ede rek Rus la rı bu böl ge de çö kert me yi dü şün müş tür. Böy le ce Or ta As ya Türk dün
ya sı ile doğ ru dan te ma sa geç mek ve hat ta Hin dis tan’a ka dar iler le mek müm kün 
ola cak tı. Bu dü şün ce ler le Bo ğaz lar ve Trak ya’da tu tul ma sı ge re ken kuv vet le rin bir 
kıs mı Kafkas Cep he si’ ne kay dı rıl mış tır. En ver Pa şa Er zu rum’a ge le rek 3. Or du Ko
mu ta nı Ha san İz zet Pa şa’dan as ker le ri ne ta ar ruz em ri ver me si ni is te miş tir. Ha san 
İz zet Pa şa, kış mev si min de gi ri şi le cek olan ta ar ru zun doğ ru ol ma ya ca ğı nı ve ilk ba
ha rın bek len me si ge rek ti ği ni bil dir me si üze ri ne gö re vin den alın mış tır. Or du nun 
ko mu ta sı nı biz zat eli ne alan En ver Pa şa ani bas kın lar la Rus or du su nu da ğıt ma yı 
plan la mış tı. 

An cak Türk or du su nun bir kış bo yu ye te cek yi ye cek, gi ye cek mal ze me si ve 
as ke rî mü him ma tı yok tu. Bu na rağ men 22 Ara lık’ta gi ri şi len Sa rı ka mış Ha re kâ
tı’nda Al la hu ek ber Dağ la rı ge çil miş ise de 9. Ko lor du Rus la ra esir düş müş tür. Ay
rı ca Kafkas Cep he si’ ne gön de ril mek üze re yol da bu lu nan 3. Or du bir lik le ri nin 
bir kıs mı nın Irak Cep he si’ ne sevk edil me si Kafkas Cep he si’ ni iyi ce za yıflat mış
tır. En ver Pa şa ko mu ta sın da ki or du bir lik le ri nin gi riş ti ği bu ha re kât 2526 Ara lık 
1914’de dur du rul muş ve bü yük ka yıp lar ve ril miş ise de 28 Ara lık 1914’te Sa rı ka
mış ku şa tı la bil miş tir. As ker le rin ye ter siz bir sa yı ya düş me si üze ri ne ha re kât tan 
bir ne ti ce alı na ma mış ve En ver Pa şa 2 Ocak 1915 ta ri hîn de cep he yi terk et miş tir. 
17 Ocak’a ka dar mü ca de le de vam ede cek se de bü yük ümit ler le gi ri şi len Sa rı ka mış 
Ha re kâ tı, Türk or du su nun ye nil gi siy le so nuç lan mış ol du. Bü tün güç lük le re rağ
men hiç bir za man yıl gın lık gös ter me yen 3. Or du’nun ka yıp la rı bü yük ol muş tur. 
Ku şat ma yı ger çek leş ti ren 9. ve 10. Ko lor du la rın 55 000 ki şi lik mev cu dun dan ge
ri ye sa de ce 3000 ki şi kal mış tır. 11. Ko lor du’ nun ka yıp la rı ile bir lik te top lam za yi at 
75.000 ki şi ka dar dır.
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Sa rı ka mış dağ la rı na kar dan ya pıl mış bu hey kel ler siz ce ne yi çağ rış tır mak ta dır? Tar tı şı nız.

Bu ha re kât sı ra sın da 3. Or du’ nun ne re dey se ta ma mı nın kay be dil me si Ana do
lu’yu Rus is ti la sı na kar şı sa vun ma sız bı rak mış tır. Ay rı ca Sa rı ka mış ye nil gi si ni fır
sat bi len Er me ni çe te le ri taş kın lık la rı nı ar tır mış lar ve Rus or du su nu Ana do lu’ya 
gir me ye teş vik et miş ler dir. Özel lik le 1915 Ni sa n’ın da Van vi la ye tinde baş la yan is
ya nın bü yü me si üze ri ne bu uy gun or tam dan ya rar lan mak is te yen Rus lar gö nül lü 
Er me ni bir lik le ri nin ön cü lü ğün de Van böl ge si ni iş gal et miş ler dir. Rus la rın Van’ın 
yö ne ti mi ni Er me ni le re bı rak ma sı üze ri ne Van mer kez li dev let ila nı na kal kı şan 
Er me ni çe te le ri de ka ça ma yan Müs lü man hal kı kat let me ye baş la mış lar dır. Os
man lı yö ne ti mi nin bu aşa ma da Er me ni çe te le ri ne ve on la rı des tek le yen va tan daş
la rı na kar şı al dı ğı ted bir le ri ay rı bir baş lık al tın da in ce le ye ce ğiz.

Rus iş gal le ri Van ile sı nır lı kal ma mış, Do ğu Ana do lu’da hız la iler le yen Rus lar, 
16 Şu bat 1916’da Er zu rum’u, 18 Ni san’da Trab zon’u, 16 Şu bat’ta Muş’u, 3 Mart’ta 
Bit lis’i, 15 Tem muz’da Bay burt’u, 25 Tem muz’da Er zin can’ı iş gal et miş ler dir. Bu 
cep he de Mi ra lay Mus ta fa Ke mal Bey ko mu ta sın da ki 16. Ko lor du, Muş ve Bit lis’i 
Rus iş ga lin den kur tar mış tır. 1917 yı lın da Rus ya’da Bol şe vik İh ti la li’nin çık ma sı 
üze ri ne Rus ya ile 3 Mart 1918 ta ri hîn de BrestLi tovsk Ant laş ma sı im za lan mış tır. 
An laş ma ge re ği ge ri çe ki len Rus kuv vet le ri ağır si lah la rı ve mal ze me le ri ni iş  bir li ği 
yap tık la rı Er me ni çe te le ri ne bı ra ka cak lar dır. 

Rus la rın ye ri ni alan Er me ni le rin kat li am teh dit le ri ne kar şı 1918 Mart’ın da Kâ
zım Ka ra be kir Pa şa’nın ku man da sın da ki Kafkas Ko lor du la rı ta ra fın dan Er zin can 
ve Er zu rum kur ta rıl mış tır (12 Mart 1918). Ayas te fa nos Ant laş ma sı ile Rus la rın 
eli ne geç miş olan El vi yei Se la se (Üç Vi lâ yet: Kars, Ar da han, Ba tum) kur ta rıl dı
ğı gi bi Rus lar, Do ğu Ana do lu’da iş gal et tik le ri top rak lar dan çe kil me yi de ka bul 
et miş ler dir. Bun dan son ra Azer bay can ’da ki kar deş le ri nin yar dım is te ği ni kar şı la
mak üze re Kafkas ya iç le rin de iler le ye rek ge çi ci bir sü re için de ol sa Ba kü’yü alan 
Os man lı or du su Ha zar kı yı la rı na ulaş mış tır.

He nüz sa va şın baş la rın da gi ri şi len Sa rı ka mış Ha re kâ tı, Os man lı or du su nun bir 
dün ya sa va şın da et kin bir var lık gös te re me ye ce ği ni or ta ya çı kar dı ğı gi bi iyi plan
lan ma dan ve za man sız gi ri şi len bir ha re kâ tın ver di ği ka yıp la rı gös ter me si ba kı
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mın dan önem li ol muş tur. Kafkas Cep he si’n de Rus la ra kar şı mü ca de le ve ri lir ken, 
Er me ni le rin de Rus or du sun da sa vaş ma la rı nın ya nı sı ra Türk le re kar şı gi riş tik le ri 
kat li am lar bu ra da be lir til me li dir. Böy le bir za man da Er me ni le rin taş kın lık la rı Os
man lı Dev le ti’ni Er me ni va tan daş la rı nı ül ke nin baş ka yer le ri ne nak let me (teh cir) 
ka ra rı al ma ya zor la ya cak ve Rus teh li ke si or ta dan kalk tık tan son ra da Er me ni çe
te le ri nin te rö rü, dev le ti bir hay li uğ raş tı ra cak tır.

Ka nal Cep he si
1 Ka sım 1914’te İn gi liz le rin Sü veyş Ka na lı’n da Aka be Li ma nı ’nı bom bar dı man et me
le ri ile Fi lis tinSu ri ye cep he si açıl mış tır. Aka be’nin bom ba lan ma sın dan he men son ra 
En ver Pa şa, Mi ra lay Ce mal Bey’den 8. Ko lor du Ku man dan lı ğı gö re vi ni ka bul ede rek 
Ka nal Se fe ri için ha zır lık la rı ta mam la ma sı nı is te miş tir. Esa sen Al man lar ta ra fın dan 
plan la nan ve tat bi ki is te nen Ka nal Se fe ri için Ce mal Pa şa, 21 Ka sım 1914 ta ri hîn de tö
ren le İs tan bul’dan yo la çık mış tır. Ce mal Pa şa, Si na çö lü nü bü yük zor luk lar la geç miş ve 
23 Şu bat 1915’te Sü veyş Ka na lı’na ula şıl mış tır. İn gi liz le rin böl ge ye yığ dı ğı 150.000 ki
şi lik kuv ve ti ne kar şı 35.000 ki şi lik bir Türk kuv ve ti var dır. Ay nı ge ce ta ar ruz edil miş tir.

Os man lı kuv vet le ri nin bir kıs mı ka na lı geç me yi ba şar mış ise de İn gi liz bir lik
le ri ka na lın ba tı ya ka sı na geç miş olan Türk kuv vet le ri ni te sir siz hâ le ge tir miş ler, 
ka nal da bu lu nan tom baz ve sal la rı ba tır mış lar dır. Ka na lın ge çi le rek bu ra da haki
mi yet kur ma nın el de ki im kân lar öl çü sün de müm kün ol ma ya ca ğı gö rül müş ve 34 
Şu bat 1915 gü nü çe kil me ka ra rı alın mış tır. Böy le ce ba şa rı sız lık la so nuç la nan Bi
rin ci Ka nal Ha re kâ tı’na ne den gi ri şil miş ol du ğu ve ne den ba şa rı sız olun du ğu ko
nu su na 4. Or du Kur may Baş ka nı Fran ken berg’in şu söz le ri açık lık ge tir mek te dir. 
Fran ken berg 1923 yı lın da yap mış ol du ğu açık la ma da, “Bu ta ar ru zun TürkAl man 
çı kar la rı na faz la bir ya rar sağ la ma mış ol ma sı nın ne de ni ben ce ha re kâ tın ba şın dan 
so nu na ka dar işin ya rım ya ma lak ya pıl mış ol ma sı dır. Ne yin el de edil mek is ten di ği 
açık ça bi lin mi yor du ve bu yüz den de amaç la araç hiç bir za man bir bi ri ne uy ma dı. 
İn gi liz âle mi ni en du yar lı ye rin den ağır şe kil de ya ra la mak is ti yor duk ama azı cık gı
dık la mak la ye tin mek zo run da kal dık. İn gi liz İm pa ra tor lu ğu’nun Hin dis tan’a gi den 
ana da ma rı ke sil mek is te ni yor du ve ha re kâ tın po li tik he de fi Hin dis tanMı sırMal ta 
bağ lan tı sı ye ri ne Ham burgİs tan bulKu veyt yo lu nu kur mak su re tiy le Sü veyş Ka na
lı’nı dev re den çı kar mak tı. Ama kim se bu gi ri şi min be de li ni öde mek is te mi yor du.”

16 Tem muz 1916 ta ri hîn de çok sa yı da Al man as ke rînin de iş ti rak et ti ği ikin ci Ka nal 
ha re kâ tın da da Türk or du su bü yük za yi at lar ve rip çe kil mek zo run da kal mış tır. Da ha 
son ra 45 Ağus tos’ta Ro ma ni ve Kat ya böl ge le rin de İn gi liz ler le ye ni den kar şı kar şı ya 
ge lin miş se de so nuç yi ne ay nı ol muş tur. Al man la rın sa vaş plan la rı na uy gun ola rak ya
pı lan bu ha re kât tan da bir ne ti ce alı na ma ma sı Mı sır’ın ta ma men kay be dil di ği an la mı nı 
ta şı yor du. Ni te kim 1916 yı lı nın so nun da kuv vet le ri ni tak vi ye et miş olan İn gi liz ler kar şı 
ha re ke te ge çe rek Si na ya rı ma da sı nı ele ge çi rip Su ri ye sı nı rı na da ya na cak lar dır.

Ça nak ka le Cep he si
İn gi liz Bah ri ye Na zı rı Wins ton Churc hill, İs tan bul’un ele ge çi ri lip Os man lı Dev
le ti’nin sa vaş dı şı bı ra kıl ma sı nı sa vu nu yor du. Ça nak ka le Sa vaş la rın da alı na cak 
so nuç la rın uğ ra nı la cak ka yıp la rı gö ze al dı ra cak ka dar önem li ol du ğu nu dü şü nen 
Churc hill’e gö re, Bo ğaz la ra gi ri şi le cek bir ha re kât la, İs tan bul Müt te fik le rin kon
tro lü al tı na gi re cek, As ya Tür ki ye’sin de ki kuv vet le rin Av ru pa Cep he si’n de fa ali yet 
gös te ren kuv vet ler le bağ lan tı sı ke si le cek ve böy le ce Kafkas Cep he si’n de bu lu nan 
Rus kuv vet le ri nin yü kü ha fifle ti le rek Os man lı Dev le ti ba rış yap ma ya mec bur edi
le cek ti. Ay rı ca, he nüz sa va şa gir me miş Bal kan Dev let le ri de Müt te fik Dev let ler 
sa fı na çe ki le bi le cek ti. Os man lı Dev le ti’nin Al man ya ya nın da sa va şa ka tıl ma sıy la 
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zor du rum da ka lan İn gil te re ve Fran sa, Rus ya ile doğ ru dan te ma sa ge çip sa vaş 
güç le ri ni ar tır mak, Os man lı Dev le ti’nin Sü veyş Ka na lı ve Hint Yo lu üze rin de ki 
bas kı sı nı kal dır mak, ay rı ca Or ta Av ru pa’ya sı zan Al manAvus tur ya or du la rı nı ar
ka dan çe vi re bil mek için bu ha re kâ tı ge rek li gör müş ler di. Do la yı sıy la, Al man ya 
kar şı sın da bu na lan Çar lık Rus ya’sı nın sa vaş gü cü nü tak vi ye et mek ama cıy la ulaş
tı rıl mak is te nen yar dım yi ne bo ğaz lar dan ya pı la bi le cek ti.

Müt te fik Dev let ler, Bo ğaz lar dan ra hat lık la ge çe bi le cek le rin den o ka dar emin
di ler ki Al man As kerî He ye ti’nin yave ri, İn gi liz bir lik le ri nin mu zafferane İs tan
bul’a gir me le ri ni bek le yen le rin Be yoğ lu’nda ha zır lık lar yap tık la rı nı ve yol la rı gö
re cek pen ce re le rin şim di den ki ra lan dı ğı nı, İn gi liz se fa ret bi na sı nın da şim di den 
tan zim edi lip ya tak la rın bi le ha zır lan dı ğı nı bil di ri yor du.

Ça nak ka le üze rin de ki mü ca de le, Dü veli Mu az za ma kuv vet le ri nin 3 Ka sım 
1915’te Sed dül ba hir ve Kum ka le is tih kâm la rı nın bom ba lan ma sı ile baş la mış tır. 
Bu kuv vet ler için de İn gi liz ve Fran sız bir lik le ri ile bir lik te Rum ve Ya hu di gö nül
lü ler, An zak lar (Avus tral ya lı, Ye ni Ze lan da lı as ker ler), Sih ler, Gur ka lar, Su dan lı 
zen ci ler, Se ne gal li, Fas lı as ker ler de bu lu nu yor lar dı. Çe şit li dil, din ve ırk lar dan 
olu şan bu in san lar, ken di le ri nin ol ma yan bir sa vaş ta bir ara ya gel miş ler di. An la
şı lan odur ki em per ya list dev let ler Meh met çik’e kar şı dün ya sa va şı na ya kı şır bir 
bi çim de (!) bü tün ak vamı be şe ri Ge li bo lu’da top la mış lar dı. 

Asıl Ça nak ka le Mu ha re be le ri 19 ve 25 Şu bat 1915 ta ri hîn den iti ba ren baş la mış ve 
8,5 ay sür müş tür. 18 Mart 1915 ta ri hîn de 18 Müt te fik ge mi si bo ğaz la rı zor la mış ve 
ge çe bi le cek le ri ni dü şün müş ler di. Müt te fik le rin 6 ge mi si ba tı rıl mış ve “Ça nak ka le ge
çil mez” hük mü ile ge ri dön mek zo run da kal mış lar dır. Bu olay dan son ra ka ra ya as ker 
çı kar mak su re tiy le he defle ri ne ulaş ma ya ça lı şa cak lar dır. Ça nak ka le Mu ha re be le ri nin 
ikin ci safha sı, düş ma nın ka ra ya as ker çı ka rıp ka ra dan İs tan bul’a ulaş mak is te me siy le 
baş lar. 25 Ni san’da Sa ros’a, 26 Ni san’da Kum ka le’ye, 27 Ni san’da Sed dül ba hir ile Te
ke bur nu ara sı na çı kar ma yap mış lar dır. Ça nak ka le Mu ha re be le rin de “Kit re Mu ha
re be le ri” di ye isim len di ri len bu savaşlar des tan lar la do lu dur. Di ğer bir Sed dül ba hir 
Mu ha re be si de “Zı ğın de re Mu ha re be si”dir ki 6 Tem muz’a ka dar sür müş tür. 8 Ağus
tos’ta Ana far ta lar Grup Ko mu ta nı olan Mi ra lay (Al bay) Mus ta fa Ke mal ile 9 Ağus
tos’ta Ko ca çi men, Conk ba yır, Kan lı sırt’ta ce re yan eden mu ha re be ler de I. Ana far ta lar 
Za fe ri ka za nıl mış tır. 10 Ağus tos’ta Conk ba yı rı Mu ha re be le rin de Mus ta fa Ke mal’in 
göğ sü ne bir şa rap nel par ça sı isa bet et miş an cak göğ sün de ki sa at onu ko ru muş tur. 
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1421 Ağus tos’ta Ki reç te pe, As lan te pe Mu ha re be le ri ya pıl mış, 21 Ağus tos’ta II. 
Ana far ta lar Za fe ri ka za nıl mış tır. Bu ra da ba şa rı lı ola ma ya ca ğı nı an la yan düş man, 
20 Ara lık 1915’ten iti ba ren giz li ce çe kil me ye baş la mış, 10 Ocak 1916’da ta ma men 
Ça nak ka le’den çe kip git miş tir.

İti laf Dev let le ri nin he defle ri ni dik ka te ala rak Ça nak ka le Cep he si’n de ki Türk kah ra
man lı ğı ne sağ la mış tır? Tar tı şı nız. 

Bir Fran sız ta rih çi siy le bir Rus li de ri nin ifa de et tik le ri gi bi, Türk le rin Ana do lu’ya 
ayak bas tık la rı, he le Av ru pa’ya geç tik le ri an dan iti ba ren on la rı bu ra dan uzak laş tır
mak ve Os man lı Dev le ti’nin ge ri le me ye baş la dı ğı an dan iti ba ren de onun mi ra sı na 
kon ma fa ali yet le ri ne gi ri şil miş an cak he men her se fe rin de ko nu İs tan bul ve Bo ğaz
la ra gel di ğin de, pay laş ma şek li üze rin de an laş ma ya va rı la ma mış tı. Bo ğaz lar üze
rin de emel le ri olan dev let ler bu kez bir lik te ha re ket et miş ler di. An cak, Li man Von 
San ders’in de di ği gi bi düş man, Türk bir lik le ri nin şid det li kar şı koy ma sı nı ön ce den 
he sap ede me miş ti. Bu hu sus ta Churc hill, “Türk ler öy le bir sa vun ma ya gi riş miş ler di 
ki can la rı nı ve ri yor lar ama va tan top rak la rın dan bir ka rış yer bi le ver mi yor lar dı” 
de miş tir. 

Ça nak ka le’de ka za nı lan za fer ile Müt te fik le rin bü tün he sap la rı bo zul muş tur. 
Ça nak ka le Za fe ri üze ri ne Rus ya’ya gi den yo lu aça ma dık la rı gi bi, Bal kan dev let le
ri ni de yan la rı na çe ke me miş ler dir. He nüz ta raf sız du rum da bu lu nan Bul ga ris tan, 
Os man lı Dev le ti’nin ya nın da sa va şa ka tıl mış tır. Ge li bo lu Mu ha re be le ri baş la dı
ğın da, Yu na nis tan ve Ro man ya, Müt te fik ler ta ra fı na mey let miş ler se de mu ha re
be le rin Müt te fik ler le hi ne ge liş me di ği ni gö rün ce ta raf sız kal mış lar dır.

Ça nak ka le’de 200.000250.000 Türk şe hit, ya ra lı ve ka yıp var dır. Bu ra kam
lar dan da an la şı la ca ğı gi bi in san lık ta ri hîn de hiç bir za fer bu ka dar pa ha lı ya mal 
ol ma mış tır.

Li man Von San ders, Ça nak ka le’de Türk as ke rî nin tü ken mez az mi ni, va tan sev
gi si nin de re ce si ni, ce sa ret ve fe da kâr lık la rı nı şu şe kil de an lat mak ta dır: 

“Ço ğu ya rı çıp lak, ya rı aç tı lar. Hafta da bir öğün ke mik li bir par ça et ve ri le bi li
yor du. Ne bat ya ğın da haş lan mış buğ day kı rı ğı yi yor lar, sıh hi va sıflar dan mah rum 
su içi yor lar, taş üze rin de ya tı yor lar, gü ne şe, fır tı na la ra, so ğu ğa, yağ mu ra kar şı 
ko run ma mış si per ler de, ça mur ve toz için de gün ler ge çi ri yor lar. Fa kat dün ya nın 
bü tün va sı ta ve im kân la rı na sa hip düş man la rı nı bul duk la rı za man as lan lar gi bi 
dö vü şü yor lar dı. Bu ne gös te riş siz, nü ma yiş siz bir yurt sev gi siy di. Ar ka la rın da fa
kir bir va tan top ra ğı du ran bu in san lar sa vaş bo yun ca bi rer kah ra man dı lar. Ölü me 
gü le rek gi den bir baş ka mil let yok tur. Bu has let le ri se be biy le dir ki hür ri yet le ri ni 
en ağır be del le ödü yor lar, esaret bil mi yor lar dı”.

“İs ti la or du su nun ge ri sin de bü tün dün ya kay nak la rı açık bu lun du ğu hâl de 
Türk ler harp mal ze me si bu la bil mek için İn gi liz ler den ga ni met al ma yı bek li yor lar
dı. Kum tor ba la rı çok az dı. Kı ta la ra bu amaç la çu val gön de ril di ği za man as ker ler 
bu nu el bi se le ri ni ya ma mak için kul la nı yor lar dı.” 

Pek çok Ba tı lı gi bi Ame ri ka lı ga ze te ci Schri ner’in de ra po run da Türk as ker
le ri nin iyi ve hay si yet li sa vaş çı lar ol duk la rı nı ya zı yor du. Müt te fi ki miz ol ma sı na 
rağ men Ça nak ka le Mu ha re be le ri ne hiç bir Al man bir li ği nin ka tıl ma mış ol ma sı da 
dü şü nü lür se bu mücade le nin zor lu ğu ve bü yük lü ğü da ha iyi an la şı lır.

4
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Mus ta fa Ke mal de bu mu ha re be
de Türk as ke rî nin hâleti rû hi ye si ni 
de şöy le ifa de eder: “Biz ki şi le rin kah
ra man lık sah ne le riy le il gi len mi yo ruz. 
Yal nız si ze bom ba sır tı hadi se si ni an
lat ma dan ge çe me ye ce ğim. Kar şı lık lı 
si per ler ara sın da me sa fe miz 8 met re, 
ya ni ölüm mu hak kak... Bi rin ci si per
de ki ler, hiç bi ri kur tu la ma ma ca sı na 
kâ mi len dü şü yor. İkin ci ler on la rın 
ye ri ne ge çi yor. Fa kat ne ka dar gıp ta
ya şa yan bir so ğuk kan lı lık ve te vek kül 
bi li yor mu su nuz? Öle ni gö rü yor, üç 
da ki ka ya ka dar öle ce ği ni bi li yor, hiç 
ufak bir kor ku ve en di şe bi le gös ter
mi yor. Sar sıl mak yok. Oku mak bi len
ler el le rin de Kur’anı Ke rim, Cen net’e 
gir me ğe ha zır la nı yor lar. Bil me yen ler 
ke li mei şa ha det ge ti re rek yü rü yor lar. 
Bu Türk as ke rîn de ki ruh kud re ti ni 
gös te ren hay re te de ğer ve teb ri ke ya
ra şır bir mi sal dir. Emin ol ma lı sı nız ki 
Ça nak ka le Mu ha re be si’ni ka za nan bu 
yük sek ruh tur.” 

Mus ta fa Ke mal’in as kerî dehâsı nın göz ler önü ne se ril me si Ça nak ka le Sa vaş
la rı nın en önem li so nuç la rın dan bi ri dir. İn gi liz ya zar Alan Mo ore he ad Mus ta fa 
Ke mal için “O genç ve dâhi Türk Şe fi nin o es na da ora da bu lun ma sı, müt te fik ler 
ba kı mın dan, ta li hin en acı dar be le rin den bi ri dir” de mek su re tiy le bir ko mu tan 
ola rak Mus ta fa Ke mal’in Ça nak ka le’de ki ro lü nü vur gu la mış tır. Onun bu dehâsı ile 
sevk ve ida re ka bi li ye ti Mil lî Mü ca de le’nin he men her safha sın da ken di ni gös te re
cek tir. Ge ne ral Sir John Smyth, Mus ta fa Ke mal’in ön der li ği nin An zak sal dı rı la rı nı 
at mak la kal ma yıp Ge li bo lu Se fe ri ’nin ka de ri ni ta yin et ti ği ni ya zar. Kı sa ca Ça nak
ka le Mu ha re be le ri, Mus ta fa Ke mal gi bi bir dâ hi yi çı kar mış, sa va şın bi ti min de baş
la ya cak olan İs tik lal Har bi’nin li de ri ni Türk mil le ti ne ka zan dır mış tır.
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Irak Cep he si
İn gil te re, Bas ra Kör fe zi’nden ku ze ye doğ ru çı kıp Rus ya ile ir ti bat kur mak, Türk 
kuv vet le ri nin İran’a gi rip Hin dis tan yo lu nu teh dit et me si ni ön le mek is ti yor du. Ay
rı ca Or ta  Do ğu’nun zen gin pet rol kay nak la rı na sa hip olan bu böl ge de ha ki mi yet 
kur mak dü şün ce sin de olan İn gi liz ler, ha re ke te ge çe rek 1 Ka sım 1914’te Bas ra Kör
fe zi’ne as ker çı kar mış lar, 22 Ka sım’da da Bas ra şeh ri ni ele ge çir miş ler dir. Ara lık ayı 
baş la rın da tek rar ile ri ha re kâ ta kal kan İn gi liz ler, Kur na mev kii ni ele ge çir miş ler, 
bu ra da 38. Fır ka Ko mu ta nı Al bay Sup hi Bey ile çok sa yı da su bay ve as ke rî esir al
mış lar dır. Bu nun üze ri ne Bas ra Va li si ve ku man da nı ola rak Bas ra’nın ge ri alın ma sı 
için gö rev len di ri len Kur may Bin ba şı Sü ley man As ke rî Bey, kı sa bir sü re son ra yar
bay lı ğa yük sel miş ve Irak ve Ha va li si Ko mu tan lı ğı na atan mış tır. Ma hal li gö nül lü 
kuv vet ler le ha re ket et mek zo run da ka lan Sü ley man As ke rî Bey, 11 Ni san 1915 gü
nü baş la yan ve üç gün sü ren ta ar ruz da ba şa rı lı ola ma yın ca in ti har et miş tir. 

İn gi liz ler, bir yı la ya kın bir sü re böl ge yi kon trol al tı na al mış lar sa da Rus lar la 
bir leş me le ri müm kün ol ma mış tır. 1915 yı lı Ka sım ayı son la rın da İn gi liz le ri ye
nen Türk kuv vet le ri Sel manPak’ta kuv vet li bir sa vun ma hat tı oluş tur muş lar dır. 
29 Ni san 1916 ta ri hîn de Ku tü’lAm ma re’de, İn gi liz kuv vet le ri ni ku şa tan Türk bir
lik le ri İn gi liz le re ağır ka yıp lar ver dir miş ler dir. Kuv vet le ri nin üç te bi ri ni kay be den 
İn gi liz ler çe kil mek zo run da kal mış lar dır. Bu ku şat ma da İn gi liz ko mu tan Ge ne ral 
Tawn shend ile 20.000’e ya kın İn gi liz as ke rî esir alın mış tır. An cak bu ba şa rı uzun 
sür me miş, tak vi ye bir lik ler ge ti ren İn gi liz ler 1917 yı lı baş la rın da kar şı ta ar ru za 
geç miş ler dir. Bağ dat Mu ha re be si’n de Türk kuv vet le ri nin ye nil me si üze ri ne 11 
Mart 1917’de Bağ dat da İn gi liz le rin eli ne geç miş tir. Kafkas lar da so ğuk tan kı rı
lan Türk as ke rî, Irak cep he sin de ise sı cak tan, ko le ra ve aç lık tan kı rıl mış tır. İlaç 
ve cep ha ne yok lu ğu Türk kuv vet le ri nin az mi ni kı rar ken İn gi liz al tın la rı na ve ba
ğım sız lık va at le ri ne ka nan pek çok Arap ka bi le si nin tu tu mu cep he nin ka de ri ni 
be lir le miş tir. Bağ dat’ın düş me sin den son ra 1917 yı lı için de baş ka cid di bir sal
dı rı da bu lun ma yan İn gi liz ler, 30 Ekim 1918’de mü ta re ke im za lan dık tan son ra 8 
Ka sım’da Mu sul’u iş gal ede cek ler dir.

Ga liç ya Cep he si
Rus ya ve Avus tur ya cep he si nin önem li ve stra te jik bir nok ta sın da bu lu nan Ro
man ya di ğer Bal kan Dev let le ri gi bi ta raf sız kal mak is ti yor du. Rus ya ise Bal kan
lar’ da et kin bir üs tün lük sağ la ma yı dü şü nü yor ve Ro man ya’nın ken di ya nın da sa
va şa ka tıl ma sı için ça lı şı yor du. Ro man ya’nın Ça nak ka le’de de vam eden sa va şın 
so nuç lan ma sı nı bek le mek ten baş ka ça re si yok tu. Zi ra bo ğaz lar açı lır sa sa vaş için 
ken di si ne ge rek li olan si lah ve cep ha ne ko lay ca sağ la na bi lir di. Bu ara da Rus ya, 
Bu ko vi na ile Ga liç ya’yı ele ge çi re rek önem li bir et ki sağ la mış tır. Avus tur ya ise Ro
man ya’nın İti laf Dev let le ri sa fın da yer al ma sı nı is te mi yor du. Bu ka rar sız lık içe
ri sin de İti laf blo ku na mey let ti ği an la şı lan Ro man ya ile Rus ya ve Fran sa ara sın da 
gö rüş me ler baş la mış ve 17 Ağus tos 1916 ta ri hîn de İti lâf Dev let le ri ile Ro man ya 
ara sın da bir ant laş ma im za lan mış tır. Ro men ler sa vaş ilan eder et mez Avus tur
yaMa ca ris tan sı nı rı nı ge çe rek Tran sil van ya’nın bir bö lü mü nü ele ge çir miş ler dir. 
1917 yı lı baş la rın da ise Avus tur ya, sa va şın ba şın da ele ge çir di ği Bel grad’ı ko ru ya
ma mış ve Sırp la ra kap tır dı ğı gi bi Ga liç ya Cep he si’n de de Rus la ra kar şı bek le nen 
ba şa rı yı gös te re me miş tir. İş te bu za man da Al man ve Türk bir lik le ri Avus tur ya’ya 
yar dım et mek ama cıy la Ga liç ya Cep he si’ ne gön de ril miş ler dir. 33.000 ki şi lik Türk 
kuv ve ti bu ra da çe tin sa vaş lar yap mış lar, ağır ka yıp lar ver miş ler dir. 
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Al man ve Türk yar dı mı na rağ men Rus ta ar ruz la rı, Ga liç ya ve Bu ko vi na cep he
sin de Avus tur ya lı la rın 100 km ge ri le me si ne se bep ol muş tur. So nun da Avus tur ya 
Ga liç ya’dan çe kil mek zo run da kal mış tır. 

Hi caz Cep he si
Os man lı Dev le ti dün ya sa va şı na gir dik ten kı sa bir sü re son ra Şey hü lis lâm Mus
ta fa Hay ri Efen di’nin ha zır la dı ğı “Ci hadı Mu kad des” fet va sı ilan edi le rek Kı rım, 
Tür kis tan, Hin dis tan, Af ga nis tan ve Af ri ka Müs lü man la rı nı İn gil te re, Fran sa ve 
Rus ya’ya kar şı sa va şa da vet edil miş ti. Ci had ilan edi lin ce özel lik le İn gi liz İm pa ra
tor lu ğu ve Rus ya’da ya şa yan Müs lü man la rın ayak la na cak la rı, İti laf Dev let le ri nin 
ba şı na ga ile ler çı ka ra cak la rı dü şü nül müş tü. Os man lı pa di şa hı nın, ay nı za man da 
ha li fe ol ma sı, bu dev let le rin ege men li ğin de ya şa yan Müs lü man la rın ilan edi len 
ci ha da uy ma la rı nı müm kün kı la bi lir di. Oy sa Sul tan II. Ab dül ha mid Dö ne mi’n de 
mü es sir hâ le ge len ha li fe li ğe kar şı İn gi liz le rin 2030 yıl dır yap tık la rı pro pa gan da
lar ile Bal kan ve Trab lus garp Sa vaş la rın da dev le tin ye nil gi le re uğ ra ma sı, Müs lü
man top lu luk la rın ci ha da bek le nen il gi yi gös ter me le ri ih ti ma li ni or ta dan kal dı rı
yor du. Bal kan lar’ da ve Ana do lu’da ki gay rı Müs lim un sur lar da ol du ğu gi bi Arap lar 
da Os man lı Dev le ti’ne kar şı baş kal dır ma nın za ma nı nın gel di ği ni dü şün müş ler dir. 
Do la yı sıy la mu kad des Ci had çağ rı sın dan bek le nen so nuç alı na ma mış tır.

İn gil te re’nin gö rü şü ne gö re: İs tan bul teh dit al tın da tu tul du ğu ve Türk or du su
nun ana kıs mı bu se bep le meş gul edil di ği tak dir de Arap lar, İn gi liz ler aley hin de 
ol ma ya cak lar dır. Türk le rin ana kuv vet le ri ser best ka lır sa ve ya İn gil te re’nin Me
zo po tam ya’da ki gü cü aza lır sa Arap la rın bü yük bir kıs mı İn gi liz le rin aley hi ne dö
ne bi lir. Böy le bir du rum da ise Trab lus garp’ta ayak lan ma lar baş lar ve bü tün Af ri
ka’ya ya yı la bi lir. Bu da yal nız Mı sır’ı de ğil, Tu nus ve Ce za yir’i de teh li ke ye so kar. 
Oy sa Arap lar Türk le re kar şı ba ğım sız lık ilanı na şim di den teş vik edi lir ler se hem 
Mı sır ve Me zo po tam ya’da ki cid di teh dit or ta dan kal kar hem de Türk ler Müs lü
man dün ya sın da iti bar kay be der ler. Ay rı ca Hin dis tan, Avus tur ya, Do ğu Af ri ka 
ve Uzak  Do ğu yo lu nun gü ven li ği te mi nat al tı na alın mış ve Türk kuv ve ti his se di lir 
bir şe kil de za yıfla tıl mış olur du. İn gi liz le rin bu po li ti ka sı çer çe ve sin de ge li şen İn
gi lizArap iliş ki le ri 23 Ma yıs 1915 ta rih li Şam Pro to ko lü ile iş  bir li ği şek lin de so
nuç lan mış tır. Şam Pro to ko lü’yle ge le cek te ki Arap Kral lı ğı’nın sı nır la rı be lir len di ği 
gi bi 7 Ha zi ran 1916’da İn gil te re’nin is tek le ri doğ rul tu sun da ya pı lan an laş ma ile de 
İn gil te re’nin des tek le riy le Arap Dev le ti nin ku rul ma sı plan lan mış tır.

Hi caz Va li si Ga lip Pa şa’nın, Arap la rın is ya na kal kı şa bi le ce ği ne ih ti mal ver me di
ği için ağır ha re ket et me sin den ya rar la nan Şe rif Hü se yin, İn gi liz le rin de yar dı mıy la 
ha zır lık la rı nı ta mam la ya rak 9 Ha zi ran 1916 ta ri hîn de Cid de, Mek ke ve Ta if ’te is
ya nı baş lat mış tır. İs yan kar şı sın da Türk kuv vet le ri önem li ba şa rı lar gös ter miş se de 
Hi caz’da ki bu yer le rin Şe rif Hü se yin’in eli ne geç me si ne ma ni ola ma mış lar dır. İn gi liz 
Kra li yet do nan ma sı nın sağ la dı ğı des tek le Cid de bir hafta için de Arap la rın eli ne geç
miş tir. Mek ke’nin bü tün ma hal le le ri ne hakim bir te pe de bu lu nan Ec yad Ka le si 25 
gün sü ren mu ha sa ra ve mu ha re be den son ra düş müş tür. Ha zi ran ayı nın or ta la rın da 
İn gi liz do nan ma sı nın yar dı mıy la Cid de’yi, bir müd det son ra (19 Ey lül) Ta if ’i ele ge
çi ren Şe rif Hü se yin, Lav rens’in yar dım la rıy la Kı zıl de niz kı yı sın da ki li man la rı da ele 
ge çi rin ce Me di ne’ye sa hip ol ma nın ar tık zor ol ma ya ca ğı na inan mış tır.

27 Ha zi ran 1916 ta ri hîn de ya yım la dı ğı bil di ri ile Os man lı Dev le ti’ne kar şı bir ih ti
lal ya pa cak la rı nı ilan eden Şe rif Hü se yin bil di ri si nin so nun da şun la rı söy le mek te idi:

“Biz şim di hâ lâ İt ti hat ve Te rak ki Hü kû me ti’nin bo yun du ru ğu al tın da in le yen 
top rak lar dan ta ma men ay rıl mış du rum da yız. İs tik la li miz mü kem mel ve ke li me
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nin tam ma na sıy la ta mam lan mış olup her tür lü ya ban cı mü da ha le ve ya kon tro
lün den tü müy le ma sun du rum da yız”. Bu bil di ri ile Os man lı Dev le ti’ne sa vaş ilan 
eden Şe rif Hü se yin, Ekim ayın da da ken di si ni Ara bis tan Kra lı ilan et miş, İn gil te re 
de bu nu he men ka bul et miş tir. 

Os man lı Dev le ti, Pa di şah ve Ha li fe’ye kar şı baş la tı lan bu is ya nı İn gil te re’nin 
des te ğin de gi ri şil miş bir ha re ket ola rak İs lam dün ya sı na du yur ma ya ça lış mış tır. 
Esa sen bu, İn gil te re’nin bek le di ği ve kork tu ğu bir ge liş mey di. Bu iti bar la İn gil te re 
pro pa gan da fa ali yet le ri için ken di ni ha zır la mış tı. Ni te kim Arap Ayak lan ma sı’n
dan son ra, hat ta sa va şın so nu na ka dar Os man lı Dev le ti ile İn gil te re ara sın da ki 
pro pa gan da sa va şı sü rüp gi de cek tir. Ger çek ten de Şe rif Hü se yin’in bil di ri sin de ki 
İt ti hat Te rak ki kar şıt lı ğı İn gi liz pro pa gan da sı nın da te mel ara cı ola rak Hin dis tan 
Müs lü man la rı nı bu sa va şa da hil et mek için kul la nıl mış tır. “Din siz it ti hat çı la rın 
elin de esir olan Ha li fePa di şa hı kur tar mak için sa va şı yo ruz” pro pa gan da sı ol duk
ça et ki li ol muş tur. Cep he de Türk ta ra fın da ezan okun du ğu nu du yan ba zı sö mür ge 
as ker le ri nin Türk ta ra fı na geç ti ği bi lin mek te dir. 

Mek ke, Cid de ve Ta if ’in düş me sin den son ra mü ca de le Me di ne çev re sin de ce
re yan et miş tir. İs yan cı la rın he de fi Me di ne’nin bir an ön ce ele ge çi ril me si ol du ğun
dan şeh rin et ra fı ku şa tıl mış tır. İn gi liz ler ise Türk kuv vet le ri ni bu lun duk la rı yer de 
tut mak ve Me di ne’nin can da ma rı olan de mir  yo lu na sal dır mak is ti yor lar dı. Türk 
kuv vet le rin den önem li bir kıs mı Hi caz’a gön de ril miş ol du ğun dan asıl cep he olan 
Si na cep he sin de et ki li ol ma yı he sap edi yor lar dı. Me di ne’yi so nu na ka dar sa vun
ma yı dü şü nen Fah ret tin Pa şa’nın gö rü şü ne kar şı Al man lar ise Me di ne’nin el de 
tu tul ma sı nın an lam sız ve ge rek siz ol du ğu nu dü şü nü yor lar dı.

Her tür lü im kân sız lık ve olum suz luk la ra rağ men “çöl or ta sın da Plev ne kah
ra man la rı” ola rak ta ri he ge çen Me di ne mü da fi le ri bü yük bir şe ca at le Me di ne’yi 
sa vun muş lar dır. Mon dros Mü ta re ke si im za la nın ca mü ta re ke na me nin 16. mad
de si ne uyu la rak Ha şi mi Hü kû me ti adı na Emir Ali, İti laf Dev let le ri adı na İn gi liz 
Yüz ba şı Ger land ile Türk he ye ti ara sın da Me di ne’nin bo şal tıl ma sı ve tes li mi ne da ir 
bir şart na me im za lan mış tır. Mon dros Mü ta re ke si’nden son ra im za la nan böy le bir 
şart na me nin hü küm le ri ni tah min et mek hiç de zor de ğil dir. Şart na me nin da ha ilk 
cüm le sin de Os man lı as ker le ri nin mem le ket le ri ne gön de ril me le ri ka rar laş tı rıl mış 
ol du ğu hâl de as ker ler den hiç bi ri mem le ket le ri ne gön de ril me miş, hep si Mı sır’da
ki İn gi liz esir kam pı na gö tü rül müş ler dir. Bu ra da ki Seydi Be şir kam pın da tu tu lan 
Türk esir le ri ne ya pı lan her tür lü in san lık dı şı mu ame le TBMM’de kı nan mış tır. 

Fi lis tin Cep he si
Mek ke Emi ri Şe rif Hü se yin’in is ya nı ve İn gi liz des te ğiy le Hi caz’da önem li ba şa rı lar 
el de et me si ile Ka nal Ha re kâ tı’n dan is te nen ne ti ce nin alı na ma ma sı İn gi liz le re Or ta 
 Do ğu’da is te dik le ri stra te ji yi uy gu la ma im kâ nı ver miş tir. 1916 yı lı so nun da İn gi liz
le rin Sü veyş Ka na lı’ndan Su ri ye’ye ka dar olan böl ge de ta ar ru za kalk ma la rı üze ri
ne Türk cep he si 1718 Mart 1917 ta ri hîn de Gaz zeBi rüs se bi hat tı na alın mış tır. 26 
Mart’ta Bi rin ci Gaz ze ve 1720 Ni san’da İkin ci Gaz ze mu ha re be le rin de çok üs tün 
kuv vet le re rağ men İn gi liz ler püs kür tül müş ler dir. Bu ara da Bağ dat’ın ge ri alın ma sı 
için Su ri ye böl ge sin den dü şü nü len ha re kât için Yıl dı rım Or du la rı Gru bu adın da 
bir kuv vet oluş tu rul muş ve bu or du nun ba şı na Al man Ge nel Kur may Baş ka nı Ge
ne ral Fal ken hayn ge ti ril miş tir. Yıl dı rım Or du su’nun he nüz teş kil edil di ği bir za
man da, 31 Ekim’de, İn gi liz ler, üs tün kuv vet ler le Gaz zeBi rüs se bi cep he si ne kar şı 
üçün cü sal dı rı yı baş lat mış tır. Za ten İn gi liz ler hü cu ma kal kar sa Türk mev zi le ri ni 
ya rıp Fi lis tin ve Su ri ye’yi ge çe rek Bağ dat’la bü tün ulaş tır ma yol la rı nı ke se bi lir di. 
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Bu mu ha re be son ra sın da 7 Ka sım 1917 ta ri hîn de Gaz ze düş tü ğü gi bi Türk kuv
vet le ri nin bo şalt tı ğı Ku düs de 9 Ara lık 1917 ta ri hîn de İn gi liz le rin eli ne geç miş tir. 
Ku düs’ün düş me si H ris ti yan dün ya sın da, hat ta Os man lı Dev le ti’nin müt te fi ki olan 
Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu’nun baş ken ti Vi ya na’da bi le bir haç lı za fe ri 
gi bi kut lan mış tır.

İn gi liz ler, kış gel me den Os man lı Dev le ti’ni saf dı şı et mek is te dik le ri için esas 
sal dı rı nın Fi lis tin’den baş la tıl ma sı nı plan la mış lar dı. Bu ra dan Su ri ye’ye yü rü ye rek 
Ana do lu’ya gi ri le bi le ce ği dü şü nü lü yor du. Ey lül ayın da baş la yan İn gi liz sal dı rı sı 
ge liş miş ve Türk kuv vet le ri ge ri çe kil mek zo run da kal mış tır. Üs tün İn gi liz kuv vet
le ri kar şı sın da böl ge de bu lu nan iki Os man lı or du su ye nil miş tir. Böl ge de bu lu nan 
7. Or du ko mu ta nı Mus ta fa Ke mal Pa şa ise sa va şın ar tık uzun sü re de vam ede bi
le ce ği ne inan mı yor ama ger çek Türk va ta nı olan yer le ri is ti la dan düş man iş ga
lin den ve par ça lan mak tan kur tar mak is ti yor du. İş te bu nun için İn gi liz kuv vet le ri 
18 Ey lül’de Ya fa kı yı sın dan iler le me ye baş la dık la rın da 7. Or du bu sal dı rı ya kar şı 
koy muş tur. Mev cut as ke rî kuv vet le rin ger çek te gö rün dü ğün den za yıf bir du rum
da ol ma sı uzun sü re li ve ge niş bir cep he de sa va şın ba şa rı lı ol ma sı na im kân ver
me ye cek ti. Fi lis tin Cep he si Ko mu ta nı Ce mal Pa şa ile Mus ta fa Ke mal Pa şa Bağ dat 
pro je si ne kar şı çık mış lar, el de ki kuv vet le ri Ha lep’le Şam ara sın da top la mak ve du
ru ma gö re ne re ye ge re kir se ora ya gön der mek is ti yor lar dı. Bu gö rü şü ka bul len me
yen En ver Pa şa ise Si na çö lü üze rin den bir sal dı rı ya gi ri şi lir se İn gi liz le rin Sü veyş’e 
ka dar sü rül me le ri nin müm kün ola bi le ce ği ni dü şü nü yor du. Mus ta fa Ke mal Pa şa, 
1917 yı lı Ey lül ayın da Ta lat ve En ver Pa şa la ra ay rın tı lı bir ra por gön de re rek mev
cut şart la rın bir de ğer len dir me si ni yap mış tır. Ge nel kur may’a ha kim olan an la yı şa 
ve ha zır la nan plan la ra ka tıl ma yan Pa şa, 7. Or du Ko mu tan lı ğı’ndan is ti fa et miş tir. 

Fi lis tin Cep he si’n de ki ge liş me ler Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın gö rüş le ri ni doğ ru
lar ma hi yet te ol muş tur. Böl ge de ki mu ha re be ler de 1 Ekim’de Şam, 27 Ekim’de de 
Ha lep İn gi liz le rin eli ne geç miş tir. An cak Şam’ın düş me si ve bir gün son ra da Bey
rut’a gir me le rin den he men son ra ki gün ler de Ta lat Pa şa Hü kûme ti is ti fa et miş tir. 
Bu ara da İn gi lizHin dis tan bir lik le ri Me zo po tam ya’da Dic le bo yun ca iler le me ye 
de vam et miş ler dir.

Os man lı as ker le ri I. Dün ya Sa va şı sü re sin ce sa de ce bu cep he ler de sa vaş ma mış, 
1916 yı lın da Rus la rın Al man kuv vet le ri ne kar şı yap tık la rı ta ar ruz lar dan sı kın tı ya 
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dü şen Al man la rın is te ği üze ri ne 15. Türk Ko lor du su 535 su bay ve 32.018 as ker
le Ga liç ya’ya gön de ril miş tir. Bir yıl so nun da bu cep he de ki Türk as ke rî nin sa yı sı 
12.000’e düş müş tür. Ga liç ya Cep he sin den baş ka Ro man ya’nın sa va şa gir me si ve 
Avus tur yaMa ca ris tan sı nı rı na sal dır ma sı üze ri ne Ge ne ral Fal ken hayn ko mu ta
sın da oluş tu ru lan müt te fik or du ya ka tıl mak üze re 6. Türk Ko lor du su Dob ru ca 
böl ge si ne gön de ril miş tir. Ge rek Ga liç ya ge rek se Dob ru ca cep he le rin de ce re yan 
eden sa vaş lar da Türk as ker le ri im kân la rı nın çok ile ri sin de ba şa rı lı ol muş tur. Bu
nun la bir lik te I. Dün ya Sa va şı sü re sin ce Os man lı Dev le ti’nde si lahal tı na alı nan üç 
mil yon dan faz la Türk as ke rîn den 550.000’i cep he ler de şe hit düş müş tür. 2.167.841 
ya ra lı nın, ya rı ya ya kı nı sa kat kal mış tır. 103.731 ka yıp ve 129.644 esir ol muş tur. 
Esa ret al tın da ölen ler le bir lik te şe hit sa yı sı 600.000 ci va rın da dır.

Os man lı Er me ni le ri nin Ye ni den Yer leş ti ril me le ri
XX. yüz yıl baş la rı na ka dar Os man lı top lu mu için de im ti yaz lı bir ha yat sü ren Er
me ni ler Te ba ai sa dı ka ola rak anıl mış lar ve dev le tin önem li gö rev le rin de bu lun
muş lar dır. Bi rin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın da Os man lı Dev le ti’nde ki Er me ni le rin cep
he de ve cep he ge ri sin de düş man la iş  bir li ği yap ma la rı, is yan lar çı kar ma la rı, çe te ler 
oluş tu ra rak eş kı ya lık yap ma la rı ve Türk hal kı na ak la gel me dik zu lüm ler de bu lun
ma la rı dev le ti ol duk ça zor du ru ma sok muş ve ted bir ler alın ma sı nı ge rek tir miş tir. 
Esa sen Rus ya ile iş  bir li ği için de olan Er me ni le rin dev le te kar şı fa ali yet le ri, Os man
lı Dev le ti I. Dün ya Sa va şı’na gir me den ön ce kon trol edi le mez bir bi çim de ge liş me 
için dey di. Bu dö nem de bi le Er me ni le rin her tür lü fa ali yet le ri ne ve taş kın lık la rı na 
rağ men Türk ma kam la rı nın se rin kan lı ve sa bır lı dav ran dık la rı gö rül mek te dir. 

Os man lı Dev le ti’nin I. Dün ya Sa va şı ’na gir me siy le bir lik te Er me ni çe te le ri, sa
va şa gi den or du la rın boş bı rak tı ğı Do ğu Ana do lu’da Müs lü man aha li ye sal dır ma ya, 
köy le ri ni ya kıpyık ma ğa ve in san la rı öl dür me ye baş la mış lar dır. Er me ni le rin 1915 
Şu bat’ın da Sü ley man lı (Zey tun) ka sa ba sı nı iş gal ede rek Müs lü man hal ka soy kı rım
da bu lun ma la rı sa de ce bir ör nek tir. Türk or du su Ça nak ka le’de sa va şır ken çok sa yı
da gö nül lü Er me ni, Rus or du su nun ya nın da yer al mış ve Türk as ker le ri ne ar ka dan 
sal dır mış tır. Os man lı Dev le ti sa va şa gir dik ten son ra 1914 yı lı son la rı ile 1915 yı lı 
baş la rın da alı nan ted bir le rin ye ter li ol ma dı ğı ve is te nen ted bir le rin uy gu la na ma dı
ğı an la şıl mak ta dır. Os man lı Hü kû me ti, Er me ni le ri si lah lan dı rıp dev let aley hin de 
kış kır tan ve teş ki lat lan dı ran ko mi te le ri da ğıt mak ama cıy la 24 Ni san 1915 ta ri hîn de 
vi la yet le re ve mu ta sar rıflık la ra giz li bir ta mim gön der miş ve Er me ni ko mi te mer
kez le ri nin ka pa tıl ma sı, ev ra kı na el ko nul ma sı ve ko mi te ele baş la rı nın tu tuk lan ma sı
nı is te miş tir. Bu ta mim üze ri ne 235 ki şi tu tuk lan mış tır. Er me ni le rin her yıl kat li am 
gü nü ola rak kut la dık la rı, gü nü müz de de Er me ni soy kı rı mı nın yıl dö nü mü ola rak 
ka bul et tir mek is te dik le ri 24 Ni san’ın özel li ği bu tu tuk la ma lar dan do la yı dır. 

Bir kaç cep he de bir den sa vaş hâ lin de olan bir dev le tin ra kip le riy le iş  bir li ği ya pan 
ken di va tan daş la rı nı ikaz et me si na sıl bir dü şün ce tar zı nın ürü nü ola bi lir? Tar tı şı nız.

Bu sı ra da 3. Or du Ku man da nı olan Mah mut Ka mil Pa şa, olay la rın ön le ne bil
me si için Er me ni le rin baş ka yer le re nak le dil me le ri ni tek lif et miş tir. Dev let her 
cep he de sa vaş hâ lin de bu lun du ğu için vu ku bu la cak bir ayak lan ma her han gi bir 
sa vun ma cep he si nin gü ven li ği ni ih lal ede bi lir di. Bu ko nu da Ah met İz zet Pa şa da 
“Er me ni le rin ayak lan ma ve is yan da de vam ede cek le ri or ta ya çık tı ğın dan, hü kü
met için gö çe te şeb büs zo run luy du. Bu ted bi rin bü yük bir ara zi ye ya yıl ma sın da, 
çe pe çev re teh dit al tın da bu lu nan bir mem le ket için mec bu ri yet var dı” de mek te dir.

5
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Baş ku man dan Ve ki li En ver Pa şa 2 Ma yıs 1915 ta ri hîn de Dâ hi li ye Na zı rı Ta lat 
Pa şa’ya gön der di ği ya zı da Er me ni le rin is yan çı ka ra ma ya cak şe kil de da ğı tıl ma la
rı nı, uy gu la ma nın yal nız is yan çı ka rı lan böl ge ler de ki Er me ni le re uy gu lan ma sı nı 
is te miş tir. Bu ya zı da En ver Pa şa’nın Er me ni le rin is yan la rı nı sür dü re bil mek için 
top lu ve ha zır bir hâl de bu lun duk la rı nı söy le me si teh ci rin ka çı nıl maz ol du ğu nu 
gös ter mek te dir. 27 Ma yıs 1915 ta ri hîn de çı ka rı lan ge çi ci bir ka nun la asa yi şi bo zan 
si lah lı sal dır gan ve di re niş çi le rin te ca vüz ve di re niş le ri sı ra sın da im ha, ca sus luk ve 
va ta na iha net eden köy ve ka sa ba hal kı nı baş ka yer le re sevk ve is kan et me yet ki le ri 
or du ya dev re dil miş tir. 

Üç mad de den olu şan ka nun şöy le dir:
1. Se fer de or du, ko lor du, fır ka ku man dan la rı, bun la rın yar dım cı la rı ve ba

ğım sız böl ge ko mu tan la rı halk ta ra fın dan her han gi bir su ret te hü kû me tin 
emir le ri ne ve ül ke nin sa vun ma sı na, gü ven li ği ko ru ma ya iliş kin uy gu la ma
la ra kar şı koy mak, si lah la sal dı rı ve di ren me gö rü lür se he men as ke rî kuv
vet le şid det li bi çim de ce za lan dır ma ya ve sal dı rı yı bü tü nüy le yok et me ye 
yet ki li ve zo run lu dur.

2. Or du ve ba ğım sız ko lor du ve fır ka ku man dan la rı as ke rî ku ral la ra ay kı rı 
ve ya ca sus luk ve iha net le ri ni his set tik le ri köy ve ka sa ba lar hal kı nı ay rı ve ya 
top lu ca di ğer yer le re sevk edilebilir ve yer leş ti re bi lir ler.

3. Bu ka nun ya yın ta ri hîn den iti ba ren ge çer li dir.
Er me ni ler, ken di le ri ne ya pı lan uya rı la ra rağ men Van, Bit lis vi la yet le riy le Şar ki

ka ra hi sar (Şe bin ka ra hi sar) ve Amas ya şe hir le rin de ayak lan mış lar dır. Bu ayak lan ma 
hü kû met ve or du aley hin de ol mak la kal ma yıp ay nı za man da Türk ve Müs lü man 
aha li ye yö ne lik ti. As ker lik ça ğın da ki Er me ni le rin ço ğu da ve te uy ma ya rak sak lan
mış, bir kıs mı da or du ya git tik ten son ra si lah la rıy la ka ça rak köy le ri ne dön müş ler 
ve bü tün eli si lah tu tan la rın or du ya ka tıl ma sıy la sa vun ma sız ka lan hal ka sal dı ra rak 
ırz, can ve mal la rı na te ca vüz et miş ler, köy ve ma hal le le ri ya kıp yık mış lar dır.

Dev let sa vaş şart la rı na rağ men sev ki ya tın dü zen ve em ni yet için de yü rü me
si ve ka fi le le rin herhan gi bir za ra ra uğ ra ma ma sı için elin de ki bü tün im kân la rı 
kul lan mış tır.

Er me ni va tan daş la rın baş ka yer le re nak le dil me si (teh cir), cep he le rin gü ve ni ni 
sar sa cak böl ge ler de uy gu lan mış tır. Bun lar, Kafkas ve İran Cep he si ’nin ge ri sin de 
bu lu nan Er zu rum, Bit lis ve Van böl ge le ri ile Si na Cep he si ge ri sin de bu lu nan Mer
sin ve İs ken de run böl ge le ri dir. Da ha son ra is yan çı ka ran ve Er me ni ko mi te ci le
ri ne ya tak lık ya pan di ğer vi layet ler de ki Er me ni ler de teh ci re ta bi tu tul muş lar dır.

Ka nu nun ve da ha son ra sın da ki ta li mat na me le rin uy gu lan ma sıy la il gi li ola rak 
Os man lı Dev le ti, Dâ hi li ye, Ha ri ci ye, Har bi ye, Ma li ye ve Ada let Ba kan lık la rı gö
rev len dir miş tir. Mu ha ci rin Ko mis yo nu, İs kânı Aşâ ir ve Mu ha ci rin Mü dü ri ye ti ve 
Em vali Met ru ke Ko mis yon la rı ile ba zı ma hal lî ko mis yon lar oluş tu rul muş tur. Göç 
eden Er me ni le rin ge ri de bı rak tık la rı eş ya la rın de ğe ri hü kû met çe sa hip le ri ne öde
ne ce ğin den Em vali Met ru ke’nin ko run ma sı ve sa hip le ri adı na sa tıl ma sı ve yok sul 
ka dın lar la as ke rî ima lat ha ne de ça lı şan la rın sevk le ri nin er te len me si hu su sun da, 10 
Ha zi ran 1915’te, 34 mad de lik ikin ci bir ta li mat na me da ha ya yım lan mış tır.

Ay rı ca, bu ta li mat na me ile teh ci re ta bii tu tu lan la ra ait için de eş ya bu lu nan 
bi na lar mü hür le nip ko ru ma al tı na alın mış, sa tıl ma sı ge rek li eş ya ve hay van lar 
sa tı la rak be de li hak sa hi bi ne öden miş, göç eden le re ait em lak ve ara zi nin cin si, 
mik ta rı ve kıy me ti be lir le ne rek ka yıt al tı na alın mış tır. Yü rü tü len tüm na kil olay
la rın da dev let 115 mil yon ku ruş har ca mış ay rı ca ia şe be de li ola rak da 150 mil yon 
ku ruş har can ma sı ön gö rül müş tür. Bu sı ra da tüm Er me ni le rin sevk edil me di ği gö
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rül mek te dir. 4 Ağus tos 1915 ta ri hîn de çe şit li mu ta sar rıflık la ra gön de ri len ka rar 
ile ge ri de ka lan Ka to lik nü fus sevk edil me ye rek nü fus la rı nın tes pit edil me si is
ten miş tir. İs yan çı ka ran Er me ni le rin ço ğu Gre gor yen mez he bin den ol du ğun dan 
Os man lı Dev le ti is yan çı kar ma yan la rı teh ci re ta bi tut ma mış tır. Bu nun ya nı sı ra 
Pro tes tan Er me ni ler le, has ta ve kör olan Er me ni ler de teh ci re dahil edil me miş tir. 

Os man lı Er me ni va tan daş la rı nın ye ni den yer leş ti ril me le riy le il gi li sü reç hak kın da 
ay rın tı lı bil gi için Bü lent Ba kar’ın “Er me ni Teh ci ri” (Ata türk Araş tır ma Mer ke zî Ya
yı nı An ka ra 2009) ad lı bi lim sel ça lış ma sı nı oku ya bi lir si niz. 

Gö çe ta bi tu tu lan Er me ni le ri ge rek na kil le ri sı ra sın da ge rek se ko nak la ma yer
le rin de ta ciz et me ye kal kı şan la rın di vanı har be (sı kı yö ne tim mah ke me si) ve
ril me le ri ve gö rev le ri ni su iis ti mal eden le rin he men mah ke me ye sevk edil me le ri 
ka rar laş tı rıl mış tır. Ni te kim göç sı ra sın da in san la ra kö tü dav ra nan ve ka fi le le re 
sal dı ran lar hak kın da ta ki bat ta bu lu nul muş tur. Sı kı yö ne tim mah ke me le rin de yar
gı la nan yak la şık 1400 ki şi den bir kıs mı nın baş ta idam ol mak üze re çe şit li ce za la ra 
çarp tı rıl mış ol ma la rı bu ka ra rın uy gu lan dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Er me ni va tan daş la rın ye ni den yer leş ti ril me le ri sı ra sın da ih ma li gö rü len le rin yar gı lan
ma la rıy la il gi li ay rın tı lı bil gi için Fe ru dun Ata’nın, “Teh cir Yar gı la ma la rı na İs ta tis tik sel 
Bir Ba kış” (Ata türk Araş tır ma Mer ke zî Der gi si, XXI, Sa yı 62, 521543 An ka ra 2005) ad lı 
ma ka le si ni oku ya bi lir si niz. Ma ka le ye www.atam.gov.tr/der gi ad re sin den ula şa bi lir si niz. 

Alı nan ön lem ler doğ rul tu sun da 700.000 ci va rın da Er me ni, Su ri ye böl ge sin
de is kân edil miş tir. Göç sı ra sın da as ke rî ve eko no mik ba kım dan im kân sız lık lar, 
ik lim şart la rı, sal gın has ta lık lar ne de niy le çok sa yı da Er me ni ha ya tı nı kay bet miş
tir. Er me ni çe te le ri nin göç ka fi le le ri ne sal dır dık la rı da gö rül müş tür. Er me ni le rin 
kat lia ma ta bi tu tul duk la rı yö nün de ki id dia lar kar şı sın da İs tan bul’un iş ga lin den 
son ra Ba tı lı dev let ler de bü tün gay ret le ri ne rağ men böy le bir id dia yı doğ ru la ya cak 
bir bel ge yi or ta ya ko ya ma mış lar dır. Hâl bu ki Rus lar la bir lik te ha re ket eden Er me
ni le rin 19141919 ta rih le rin de bir mil yon dan faz la Türk’ü öl dür dük le ri ve tür lü 
zu lüm ler de bu lun duk la rı bel ge ler de sa bit tir.
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Özet
Bu dö nem de Av ru pa lı dev let ler de zen gin lik an la yı şı, 
top rak sa hi bi ol mak dü şün ce sin den, de ğer li ma den le
re sa hip ol mak dü şün ce si ne dö nüş müş tür. Bu dü şün
ce, ti ca ret ya pa rak bu de ğer le ri ka za nan ve şe hir ler de 
ya şa yan bir tüc car lar züm re si nin, bur ju va zinin or ta ya 
çık ma sı nı sağ la mış tır. Av ru pa top lum la rın da mey da na 
ge len de ği şik lik ler, bü yük dev let le r a ra sın da re ka be tin 
doğ ma sı na yol aç mış ve bun la rın da ha zen gin ol ma 
ar zu la rı nı da kam çı la mış tır. Ay rı ca, ti ca ri ha ya tın ge
liş me si de ğer li ma den le re olan ih ti ya cı da art tır mış tır. 
Av ru pa dev let le rin de gö rü len ge liş me ler, dev le tin si ya si 
ol du ğu ka dar eko no mik bir yö nü nün ol du ğu nu da gös
ter miş tir. Ar tık bü tün ik ti sa di güç ler mil li leş ti ri le cek; 
iç ti ca ret ve yer li en düs tri ge liş ti ri le cek; dış ti ca ret ül
ke nin çı kar la rı na uy gun ola rak ya pı la cak; hat ta el çi ler 
yal nız si ya si de ğil, ik ti sa di ve ti ca ri iliş ki le ri de us ta lık la 
yü rü te cek ki şi ler den se çi le cek tir. Böy le ce dev le tin var
lı ğı nın de va mı nın yal nız as ke rî gü ce de ğil, eko no mik 
sağ lam lı ğa da bağ lı ol du ğu gö rü şü ka bul gö re cek tir. Bu 
gö rü şe bağ lı ola rak Av ru pa’da ye ni pa zar ve ham  mad de 
kay nak la rı na du yu lan ih ti yaç se be biy le da ha faz la ka
zan mak ve bu nun için her tür lü yo la baş vur mak dü şün
ce si eko no mik ha ya ta ha kim ol muş tur. Ye ni zen gin lik 
kay nak la rı ara yan bu dü şün ce de ki Av ru pa lı dev let le rin, 
dün ya ti ca re tin de ta ri hî tran sit yol lar dı şın da ye ni yol lar 
ara ma la rı, coğ ra fi ke şifle rin ya pıl ma sı nı da sağ la mış tır. 
Dev let ler ara sı iliş ki ler de te mel ha re ket nok ta sı ti ca ri 
ka zanç ve ham  mad de ve pa zar te mi ni hâ li ne gel miş tir. 
Kla sik dev let an la yış la rı bu de ği şi me ayak uy du ra bil
dik le ri öl çü de ya şa ma yı ba şar mış lar dır. De ği şi me uyum 
sağ la ya ma yan top lum lar ve dev let ler ön ce sö mür ge ol
muş, aka bin de yok olup git miş ler dir. 
Sa na yi le şen Av ru pa lı bü yük dev let le rin, öte ki kı ta lar 
üze rin de ge rek ege men lik le ri ni ku rar ken eko no mik 
şart lar ve is tek ler her za man ön plan da ol muş tur. Baş
ka bir ifa de ile Av ru pa’da bi ri ken ser ma ye faz la sı na ye ni 
ya tı rım alan la rı bul ma is te ği nin ya nın da ham mad de 
ih ti ya cı nı kar şı la ma is te ği ka dar üre tim faz la sı na ye ni 
pa zar lar bul ma is te ğiy le oluş tu ru lan bü yük de niz güç
le riy le ye ni sö mür ge ler oluş tu rul muş tur. 
19. yüz yı lın baş la rın da İn gil te re, dün ya ti ca re ti nin % 
50’si ni elin de tu tar ken Fran sa’nın pa yı ise sa de ce % 8 
ka dar dır. İn gil te re’nin bu tar tış ma sız üs tün lü ğü I. Dün
ya Sa va şı’nın baş la dı ğı ta rih ler de de söz ko nu su dur. 19. 
yüz yıl da bi lim ve üre tim tek nik le rin de ki ge liş me ler 

en düs tri üre ti mi ni da ha da hız lan dı ra rak art tır mış tır. 
Si ya si bir li ği ni 1870’de kur ma sı do la yı sıy la sa na yi leş
me si ni geç ger çek leş tir miş olan Al man ya’nın da eko
no miksi ya si mü ca de le ye ka tıl dı ğı bu dö nem de dün ya 
ti ca ret hac mi bu ta rih le re ka dar dü şü nü le me ye cek bo
yut la ra ulaş mış tır. Bun da de mir  yo lu ula şı mı ka dar yel
ken li ge mi le rin ye ri ni alan bu har lı ge mi le rin pa yı bü
yük ol muş tur. Sü veyş ve Pa na ma Ka nal la rı nın açıl ma sı 
da dün ya ti ca re ti ne önem li bir iv me ka zan dır mış tır. Bu 
ge liş me ler dış ya tı rım la rın da hız lı bir ar tış gös ter me
si ne yol aç mış tır. 
Av ru pa’nın en düs tri leş miş ül ke le ri, ken di nü fus ve 
top rak bü yük lü ğüy le oran tı la na ma ya cak ka dar bü yük 
top rak la rı sö mür ge yö ne tim le ri al tı na sok mak su re tiy
le sa na yi leş me nin ge re ği ni ye ri ne ge tir miş ler dir. İn gil
te re’nin sö mür ge top rak la rı, ana va tan top rak la rı nın 94 
ka tı idi. Fran sa’nın % 5’i; Al man ya’nın % 16’sı ana va tan 
top rak la rıy ken ge ri ka la nı ko lo ni top rak la rı dır. 1914’te 
sö mür ge ci ül ke ler dı şın da ka lan dün ya nın % 68’i sö
mür ge; % 11’i ya rı sö mür ge top ra ğı iken ba ğım sız dev
let le rin top rak la rı ise sa de ce % 21’dir. Yi ne sö mür ge
ler de ya şa yan nü fus % 60, ya rı sö mür ge ler de ya şa yan 
nü fus % 22, ba ğım sız dev let ler de ya şa yan nü fu sun da 
% 18’ler de kal ma sı dün ya nın ya rı dan faz la sı nın sö mü
rül mek te ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek te dir.
Or ta  Do ğu’da zen gin pet rol ya tak la rı nın bu lun ma sıy
la bir lik te Os man lı ha ki mi ye tin de ki bu yer ler de et ki
si ni ar tır mak ve hat ta bu ra lar da ege men lik kur mak 
İn gi liz po li ti ka sı nın ana stra te ji si ni oluş tur muş tur. Bu 
ay nı za man da ge le nek sel İn gi liz po li ti ka sı olan Hin dis
tan yo lu nun gü ven li ği için de ge rek li idi. Bü tün Or ta  
Do ğu’yu içi ne alan böl ge de bü yük bir Arap Dev le ti’
nin ku rul ma sı fik ri ni Arap la ra aşı la yan İn gi liz ler, Rus
ya’nın Ak de niz’e in me si ih ti ma li ne kar şı da Er me ni le ri 
Os man lı Dev le ti’ne kar şı tah rik et miş ler dir. 
Gö rül dü ğü gi bi İn gil te re’nin Os man lı top rak bü tün lü
ğü nü sa vu nur ol ma sı nın asıl se be bi Hin dis tan ve Uzak 
Do ğu’da ki sö mür ge le ri ne gi den yo lun Os man lı Dev le
ti’nin elin de ol ma sı ve zen gin Or ta  Do ğu coğ raf ya sı nı 
ele ge çir mek is te me si ne da yan mak ta idi. Os man lı Dev
le ti’nin İn gil te re için ge niş bir pa zar ol ma sı da İn gi liz 
po li ti ka sı na yön ve ren di ğer bir hu sus tur. İn gil te re’nin 
ta kip et ti ği bu po li ti ka 20. yüz yıl baş la rın dan iti ba ren 
de ğiş miş tir. İn gi liz po li ti ka sın da ki bu de ği şik li ğin te mel 
se be bi yi ne em per ya list dev let le r a ra sın da ki çı kar ça tış
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ma la rı dır. Rus ya bo ğaz la ra ha kim ol mak ve Ak de niz’e 
in mek is te mek tey di. Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor
lu ğu’nun Bal kan lar ’da ha ki mi yet te sis et mek is te me
si, ye ni bir güç ola rak ken di si ni gös te ren Al man ya’nın 
Os man lı Dev le ti’nde ki nü fu zu nun art ma sı ve özel lik le 
Ber linBağ dat de mir  yol la rı pro je si ile Bas ra Kör fe zi’ne 
in mek is te me si gi bi se bep ler den do la yı Os man lı Dev
le ti’nin bü tün lü ğü nü mu ha fa za et mek, İn gi liz men fa at
le ri açı sın dan ar tık an lam sız gö rü nü yor du. 18771878 
Os man lıRus Har bi sı ra sın da Rus la rın İs ken de run Kör
fe zi’ne ka dar in me le ri ni ön le mek ge rek çe siy le Kıb rıs’a 
yer le şen İn gil te re’yi bu ra dan çı kar mak müm kün ola
ma mış tır. İn gil te re ben zer bir şe kil de 1882 yı lın da ge çi
ci kay dıy la iş gal et ti ği Mı sır’dan da çık ma mış tır. 
Os man lı as ker le ri I. Dün ya Sa va şı sü re sin ce sa de ce Ça
nak ka le, Kafkas ya, Irak ve Ara bis tan Cep he le rin de sa
vaş ma mış, 1916 yı lın da Rus la rın Al man kuv vet le ri ne 
kar şı yap tık la rı ta ar ruz lar dan sı kın tı ya dü şen Al man
la rın is te ği üze ri ne 15. Türk Ko lor du su 535 su bay ve 
32.018 as ker le Ga liç ya’ya gön de ril miş tir. Bir yıl  so nun
da bu cep he de ki Türk as ke rî nin sa yı sı 12.000’e düş müş
tür. Ga liç ya cep he sin den baş ka Ro man ya’nın sa va şa 
gir me si ve Avus tur yaMa ca ris tan sı nı rı na sal dır ma sı 
üze ri ne Ge ne ral Fal ken hayn ko mu ta sın da oluş tu ru
lan müt te fik or du ya ka tıl mak üze re 6. Türk Ko lor du su, 
Dob ru ca böl ge si ne gön de ril miş tir. Ge rek Ga liç ya ge
rek se Dob ru ca Cep he le rin de ce re yan eden sa vaş lar da 
Türk as ker le ri im kân la rı nın çok ile ri sin de ba şa rı lı ol
muş tur. Bu nun la bir lik te I. Dün ya Sa va şı sü re sin ce Os
man lı Dev le ti’nde si la hal tı na alı nan üç mil yon dan faz la 
Türk as ke rîn den 550.000’i cep he ler de şe hit düş müş
tür. 2.167.841 ya ra lı nın, ya rı ya ya kı nı sa kat kal mış tır. 
103.731 ka yıp ve 129.644 esir ol muş tur. Esa ret al tın da 
ölen ler le bir lik te şe hit sa yı sı 600.000 ci va rın da dır. 1927 
nü fus sa yım la rın da Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ nin nü fu su
nun 13 mil yon ci va rın da ol du ğu nu dik ka te alır sa nız 
Bi rin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın da ki kay bın bü yük lü ğü 
ken di li ğin den or ta ya çı ka cak tır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Sa na yi İn kı la bı nın so nuç
la rın dan de ğil dir?

a. Ge liş miş ül ke le rin ham  mad de ih ti ya cı art mış tır,
b. Ge liş miş ül ke le rin pa zar ih ti ya cı art mış tır
c. Ge liş miş ül ke le rin az ge liş miş ül ke le re de mok

ra si gö tür me 
d. ulus la ra ra sı iliş ki le rin te me li ni ti ca ri iliş ki ler 

oluş tur muş tur
e. Sö mür ge ci lik fa ali yet le ri bü yük oran da azal mış tır.  

 
2. Coğ ra fi ke şifler aşa ğı da ki ler den han gi si ile iliş ki li 
de ğil dir?

a. Ame ri ka’nın al tın ve gü mü şü nün Av ru pa’ya 
ge ti ril me si

b. Dün ya ti ca re ti nin ge çiş yol la rı de ğiş miş tir,
c. Ak de niz dün ya ti ca re ti ve si ya se tin de ki be lir le

yi ci li ği ni kay bet miş tir
d. Os man lı dev le ti nin ha ki mi yet ala nı dün ya ti ca

re tin de ki öne mi ni art tır mış tır.
e. Uzak do ğu nun ham  mad de kay nak la rı nın ge liş

miş ül ke ler ce sö mü rü sü müm kün ha le gel miş tir. 

3. Er me ni Teh ci ri ka ra rı han gi ta rih te alın mış tır?
a. 24 Ni san 1915
b. 30 Ekim 1918
c. 15 Ma yıs 1919
d. 18 Mart 1915
e. 27 Ma yıs 1915

4. Os man lı Dev le ti I. Dün ya Sa va şı’nda aşa ğı da ki 
Cep he ler den han gi sin de Rus ya’ya kar şı sa vaş mış tır?

a. Fi lis tin Cep he si
b. Ga liç ya Cep he si
c. Irak Cep he si
d. Kafkas Cep he si
e. Ça nak ka le Cep he si

5. I Yu na nis tan
 II Bul ga ris tan
 II I Al man ya
 IV Avus tur yaMa ca ris tan
 V Fran sa
Yu ka rı da ki Dev let ler den han gi le ri I. Dün ya Sa va şı’nda 
Os man lı Dev le ti’nin müt te fi ki dir?

a. I ve II
b. I, II I ve V
c. Yal nız ca II I
d. II ve V
e. II, II I ve IV

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si sö mür ge ci lik ya rı şı na en 
son ka tıl mış tır?

a. İn gil te re
b. Fran sa,
c. Al man ya
d. Hol lan da
e. Rus ya.

7. Os man lı Dev le ti Aşa ğı da ki yer ler den han gi si ni I. 
Dün ya Sa va şı’nda kay bet miş tir?

a. Kars
b. Ar da han
c. Ba tum
d. Ar na vut luk
e. Irak

8. Er me ni Teh ci ri ka ra rı nın alın ma sı nı ge rek ti ren ko
şul lar aşa ğı da ki cep he ler den han gi sin de ya şa nan lar dan 
son ra oluş muş tur?

a. Kafkas 
b. Ça nak ka le
c. Su ri yeFi lis tin 
d. Ye menHi caz
e. Irak

9. I Or ta As ya Türk le ri ile bir leş mek
 II Tu ran ide ali ni ger çek leş tir mek
 II I Or ta do ğu pet rol le ri ni ele ge çir mek
 IV Tür kis tan’a ula şıp bü yük bir Türk Dev le ti 
 kur mak
 V Rus la rı Kafkas lar dan at mak
Yu ka rı da ki ler den han gi si Os man lı Dev le ti’nin Kafkas 
Cep he si’ni aç ma ne den le rin den bi ri de ğil dir? 

a. I
b. II
c. II I
d. IV
e. V

10. Mus ta fa Ke mal Pa şa aşa ğı da ki cep he ler den han gi
sin de sa vaş ma mış tır?

a. Kafkas cep he si
b. Su ri yeFi lis tin cep he si
c. Ka nal cep he si
d. Ça nak ka le cep he si
e. Sa kar ya mu ha re be si
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Okuma Parçası
Ça nak ka le Şe hit le ri ne
Şu Bo ğaz har bi ne dir? Var mı ki dün ya da eşi? 
En ke sif or du la rın yük le ni yor dör dü be şi.
Te pe den yol bu la rak geç mek için Mar ma ra’ya
Kaç do nan may la sa rıl mış ufa cık bir ka ra ya.
Ne ha yâ sız ca te haş şüd ki ufuk lar ka pa lı! 
Ner degös ter di ği vah şet le ‘bu: bir Av ru pa lı’
De di rirYır tı cı, his yok su lu, sırt lan kü me si, 
Var sa gel miş, açı lıp mah be si, yâ hud ka fe si! 

Es ki Dün ya, ye ni Dün ya, bü tün ak vamı be şer, 
Kay nı yor kum gi bi, mah şer mi, ha ki kat mah şer.
Ye di ik li mi ci ha nın du ru yor kar şı na da, 
Avus tral ya’yla be ra ber ba kı yor sun: Ka na da! 
Çeh re ler baş ka, li san lar, de ri ler ren gâ renk: 
Sa de bir hâ di se var or ta da: Vah şet ler denk.
Ki mi Hin dû, ki mi yam yam, ki mi bil mem ne be lâ...
Ha ni, tâu na da zül dür bu re zil is ti lâ! 

Ah o yir min ci asır yok mu, o mah lûki asil, 
Ne ka dar göz de si mev cûd ise hak kıy le, se fil, 
Kus tu Meh med ci ğin ay lar ca du rup kar şı sı na; 
Dök tü kar nın da ki es râ rı ha yâ sız ca sı na.
Mas ke yır tıl ma sa hâ lâ bi ze âfet ti o yüz...
Me de niy yet de ni len kah be, ha ki kat, yüz süz.
Son ra mel’un da ki tah ri be mü vek kel es bâb, 
Öy le müd hiş ki: Eder her bi ri bir mül kü ha râb. 

Öte den sâ ika lar par ça lı yor âfâ kı; 
Be ri den zel ze le ler kal dı rı yor a’mâ kı; 
Bom ba şim şek le ri bey nin den inip her si pe rin; 
Sö nü yor göğ sü nün üs tün de o ars lan ne fe rin.
Ye rin al tın da ce hen nem gi bi bin ler ce la ğam, 
Atı lan her la ğa mın yak tı ğı: Yüz ler ce adam.
Ölüm in dir me de gök ler, ölü püs kür me de yer; 
O ne müd hiş ti pi dir: Sav ru lur en kazı be şer...
Ka fa, göz, göv de, ba cak, kol, çe ne, par mak, el, ayak, 
Bo şa nır sırt la ra vâ di le re, sağ nak sağ nak.

Sa çı yor zır ha bü rün müş de o nâ merd el ler, 
Yıl dı rım yay lı mı tû fan lar, alev den sel ler.
Ve ri yor yan gı nı, dur muş da açık si ne le re, 
Sü rü hâlin de ge zer ken sa yı sız tey yâ re.
Top tü fek ten da ha sık, gül le ya ğan mer mi ler...
Kah ra man or du yu sey ret ki bu teh di de gü ler! 
Ne çe lik tab ya lar is ter, ne si ner has mın dan; 
Alı nır kal’â mı göğ sün de ki kat kat iman? 
Han gi kuv vet onu, hâ şâ, ede cek kah rı na râm? 
Çün kü te’sisi İla hi o me tin is tih kâm. 

Sa rı lır, in di ri lir mev kii müs tah kem ler, 
Be şe rin az mi ni tev kif ede mez sun’i be şer; 
Bu gö ğüs ler se Hu dâ’nın ebe di ser had di; 
‘O be nim sun’i be di’im, onu çiğ net me’ de di.
Asım’ın nes li...di yor dum ya...ne sil miş ger çek: 
İş te çiğ net me di nâ mu su nu, çiğ net mi ye cek.

Şü he dâ göv de si, bir bak sa na, dağ lar, taş lar...
O, rü kû ol ma sa, dün yâ da eğil mez baş lar, 
Vu ru lup ter te miz al nın dan, uzan mış ya tı yor, 
Bir hi lâl uğ ru na, yâ Rab, ne gü neş ler ba tı yor! 
Ey, bu top rak lar için top ra ğa düş müş as ker! 
Gök ten ec dâd ine rek öp se o pâk al nı de ğer.
Ne bü yük sün ki ka nın kur ta rı yor tev hi di...
Bedr’in ars lan la rı an cak, bu ka dar şan lı idi.

Sa na dar gel mi ye cek mak be ri kim ler kaz sın? 
‘Gö me lim gel se ni ta ri he’ de sem, sığ maz sın.
Herc ü merc et ti ğin ed vâ ra da yet mez o ki tâb...
Se ni an cak ebe diy yet ler eder is ti âb.

‘Bu, ta şın dır’ di ye rek Kâ’be’yi dik sem ba şı na; 
Ru hu mun vah yi ni duy sam da ge çir sem ta şı na; 
Son ra gök kub be yi al sam da, ri dâ na mıy le, 
Ka na yan lâh di ne çek sem bü tün ec râ mıy le; 
Mor bu lut lar la açık tür be ne çat sam da ta van, 
Ye di kan dil li Sü rey yâ’yı uzat sam ora dan; 
Sen bu âvi ze nin al tın da, bü rün müş ka nı na, 
Uza nır ken, ge ce meh tâ bı ge tir sem ya nı na, 
Tür be dâ rın gi bi tâ fec re ka dar bek let sem; 
Gün dü zün fecr ile âvi ze ni leb riz et sem; 
Tül le nen mağ ri bi, ak şam la rı sar sam ya ra na...
Yi ne bir şey ya pa bil dim di ye mem hâ tı ra na.

Sen ki, son ehli sa li bin kı ra rak sav le ti ni, 
Şar kın en sev gi li sul tâ nı Sa lâ had din’i, 
Kı lıç Ars lan gi bi ic lâ li ne et tin hay ran...
Sen ki, İs lam’ı ku şat mış, bo ğu yor ken hüs ran, 
O de mir çen be ri göğ sün de kı rıp par ça la dın; 
Sen ki, rû hun la be ra ber ge zer ec râ mı adın; 
Sen ki, a’sâ ra gö mül sen ta şa cak sın...Hey hât, 
Sa na gel mez bu ufuk lar, se ni al maz bu ci hât...
Ey şe hid oğ lu şe hid, is te me ben den mak ber, 
Sa na âğû şu nu aç mış du ru yor Pey gam ber.
   Meh med Akif Er soy. 

Kaynak: Meh med Er tuğ rul Düz dağ’ın Meh med Âkif 
Hak kın da Araş tır ma lar, (Mar ma ra Üni ver si te si İla hi
yat Fa kül te si Vak fıMeh med Âkif Araş tır ma la rı Mer
kezî Ya yı nı, İs tan bul 1987) ad lı ki ta bın dan alın mış tır.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. e  Ya nı tı nız yan lış ise “Sö mür ge ci lik ten Dün ya 

Sa va şı na Av ru pa’’ ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz.

2. d Ya nı tı nız yan lış ise “Sö mür ge ci lik ten Dün ya 
Sa va şı na Av ru pa’’ ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz

3. e Ya nı tı nız yan lış ise “Os man lı Dev le ti’nin Çö kü
şü: I. Dün ya Sa va şı” ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz

4. d Ya nı tı nız yan lış ise “Os man lı Dev le ti’nin Çö kü
şü: I. Dün ya Sa va şı” ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz

5. e Ya nı tı nız yan lış ise “Em per ya list Re ka bet Ve 
Çı kar Ça tış ma la rı I. Dün ya Sa va şı’nda Cep he
ler” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz

6. c Ya nı tı nız yan lış ise “Em per ya list Re ka bet Ve 
Çı kar Ça tış ma la rı” ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz

7. e Ya nı tı nız yan lış ise “I. Dün ya Sa va şı’nda Cep
he ler” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz

8. a Ya nı tı nız yan lış ise “I. Dün ya Sa va şı’nda Cep
he ler” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz

9. c Ya nı tı nız yan lış ise “I. Dün ya Sa va şı’nda Cep
he ler” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz

10. c Ya nı tınz yan lış ise “I. Dün ya Sa va şı’nda Cep he
ler” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz

Sı ra Siz de 1
Os man lı Dev le ti ik ti sa di ve si ya si ha ya tın bir bi riy le kay
naş tı ğı bu an la yış de ği şi mi sü re cin de yer ala ma mış tır. 
Zi ra fel se fe si nin te me lin de “in sa nı ya şat ki dev let ya şa
sın’’ il ke si ni ko yan bir dev le tin gün de min de sırf eko no
mik ge liş me adı na baş ka in san la rın eme ği ni, de ğe ri ni 
sö mür mek yer ala maz dı. Os man lı Dev le ti ku ru luş gün
le rin den iti ba ren ida re si al tı na al dı ğı her yer de top la dı ğı 
ver gi ge li rin den da ha faz la ya tı rım yap ma sıy la gün dem 
ol muş bir si ya si ya pı dır. İda re si al tı na al dı ğı top rak lar
da ki in san la rın di ni ne, di li ne/kül tü rü ne, ya şam bi çi
mi ne mü da ha le et me den, fark lı lık la rı zen gin lik ola rak 
de ğer len di ren bir an la yış sür dür müş tür. Eko no mi yi her 
şe yin te me li ne ko yan bir an la yı şa sa hip ol ma dı ğı için 
ön ce eko no mik ola rak çö küş ya şa mış, dış borç la rın zor
la ma sıy la eko no mik ba ğım sız lı ğı nı kay bet miş tir. Bi rin
ci Dün ya Sa va şı ’nın so nun da da si ya si öm rü nü ta mam
la ya rak ta rih sah ne sin de ki ye ri ni al mış tır.
 
Sı ra Siz de 2
Böy le bir ti ca ret iliş ki le ri ze mi nin de Os man lı Dev le
ti’nde sa na yi nin ge liş me si, ül ke eko no mi si ne kat kı sağ
la ma sı müm kün ola maz. Dev le ti yö ne ten le rin ön ce li ği  
eko no mik ol mak tan çok si ya si dir. 
Os man lı yö ne ti ci le ri XIX. as rın ilk ya rı sın da ön ce ki as
ke rî ba şa rı sız lık la rın so nu cun da Rus ya ve İn gil te re gi bi 
iki önem li ra ki bi nin kar şı sın da zor du rum day dı. An cak 
Mı sır Va li si Meh met Ali Pa şa’nın is ya nı sı ra sın da ça re
siz ka lıp Rus ya ve İn gil te re’den yar dım is te mek du ru
mun da ka la cak tır. Eko no mik ka pi tü las yon lar ve ril miş
tir. An cak bu nun kar şı lı ğın da dev le tin kur ta rıl dı ğı na 
ina nıl mak ta dır. İn gil te re’ye ve ri len ta viz ler kar şı sın da 
Tür ki ye’de sa na yi nin ge li şe bil me si, tüc car ke si mi oluş
ma sı ve ayak ta kal ma sı müm kün gö rün me mek te dir.
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Sı ra Siz de 3 
Sa rı ka mış dağ la rı na kar dan ya pıl mış bu hey kel ler 
“Kar da Açan Çi çek ler” adı ve ri len bu ça lış ma Sa rı ka
mış’ta ha ya tı nı kay be den Os man lı as ker le ri ni sim ge le
mek te dir. Sa rı ka mış Ha re kâ tı’n da olum suz ik lim şart
la rı nın ya nı sı ra ye ter siz gı da, gi yim şart la rı ve za ma na 
uy ma yan plan lar do la yı sıy la Os man lı as ker le ri nin ço
ğu si lah at ma dan do na rak öl müş ler di. En ver Pa şa cep
he ko mu ta nı nın olum suz tav rı na kar şın onu az le de rek 
ha re kâ tı ken di si yö net miş, ko mu ta et ti ği bir lik le rin 
bir kıs mı Sa rı ka mış ön le ri ne ka dar ula şa bil miş se de 
Rus la rı iki ta raftan ku şa ta cak ha re ka tı yap mak müm
kün ol ma mış tır. Böl ge de ki as ke rî var lı ğın bu çok risk li 
plan çer çe ve sin de eri me si ba har da Rus kuv vet le ri nin 
he men hiçbir en gel le kar şı laş ma dan Ana do lu iç le ri ne 
iler le me si ne se bep ola cak tır.
 
Sı ra Siz de 4 
Churc hill’e gö re, bo ğaz la ra gi ri şi le cek bir ha re kât la, 
İs tan bul Müt te fik le rin kon tro lü al tı na gi re cek, As ya 
Tür ki ye’sin de ki kuv vet le rin Av ru pa cep he sin de fa ali
yet gös te ren kuv vet ler le bağ lan tı sı ke si le cek ve böy le ce 
Kafkas Cep he si’n de bu lu nan Rus kuv vet le ri nin yü kü 
ha fifle ti le rek Os man lı Dev le ti ba rış yap ma ya mec
bur edi le cek ti. Ay rı ca, he nüz sa va şa gir me miş Bal kan 
Dev let le ri de Müt te fik Dev let ler sa fı na çe ki le bi le cek ti. 
Os man lı Dev le ti’nin Al man ya ya nın da sa va şa ka tıl ma
sıy la zor du rum da ka lan İn gil te re ve Fran sa, Rus ya ile 
doğ ru dan te ma sa ge çip sa vaş güç le ri ni ar tır mak, Os
man lı Dev le ti’nin Sü veyş Ka na lı ve Hint Yo lu üze rin
de ki bas kı sı nı kal dır mak, ay rı ca Or ta Av ru pa’ya sı zan 
Al manAvus tur ya or du la rı nı ar ka dan çe vi re bil mek 
için bu ha re kâ tı ge rek li gör müş ler di. Do la yı sıy la, Al
man ya kar şı sın da bu na lan Çar lık Rus ya’sı nın sa vaş 
gü cü nü tak vi ye et mek ama cıy la ulaş tı rıl mak is te nen 
yar dım yi ne bo ğaz lar dan ya pı la bi le cek ti.
Bo ğaz lar dan ge çe cek iti laf güç le ri doğ ru dan Os man lı 
Dev le ti’ nin baş ken ti olan İs tan bul’a ula şa rak ele ge çi
re cek ler dir. Böy le ce Os man lı Dev le ti sa vaş tan çe kil miş 
ola cak, iki ateş ara sın da ka la cak Al man ya’da kı sa sü re
de tes lim ola cak tı. Do la yı sıy la İti laf Dev let le ri nin çok 
yön lü plan la rı nın da ha baş tan ya rım kal ma sı na se bep 
olan Ça nak ka le Cep he si sa va şın uza ma sı na ve kay bın 
art ma sı na yol aç tı ğı için ba rış gö rüş me le ri sı ra sın da 
Türk ler ay rı ca ce za lan dı rıl mak is ten miş tir. 

Sı ra Siz de 5 
Yir min ci yüz yı lın ba şın da böy le bir du rum da ya pı lan 
uy gu la ma la rın en ha fi fi bu un sur la rı top la ma kamp la
rı na al mak tır. Os man lı Dev le ti, Ça nak ka le Ka ra Mu
ha re be le ri sı ra sın da do ğu da Rus la ra yol gös te ri ci lik 
ya pan, ko mi ta la rıy la sa vun ma sız hal ka şid det uy gu la
yan Er me ni va tan daş la rı ve çe te le ri nin sal dı rı sı na da 
ma ruz kal mış tır. Çe te le re des tek ol ma ma la rı için bu 
va tan daş la rı ül ke nin cep he ler den uzak baş ka bir vi la
ye ti ne gön de rip ora da is kan et mek son de re ce in sa ni 
bir yak la şım dır. Bı rak tık la rı eş ya la rın gü ven ce al tı na 
alın ma sı, git tik le ri yer ler de te mel ih ti yaç la rı nın yi ne 
dev let ta ra fın dan kar şı lan ma sı önem li bir hu sus tur. 
Söz ko nu su na kil sı ra sın da gö re vi ni ih mal eden le rin 
ce za lan dı rıl mış ol ma sı dev le tin yap tı ğı iş le min doğ ru
lu ğu na inan dı ğı nı ve sa mi mi ye ti ni gös te rir ma hi yet te
dir. El bet te ki na kil va sı ta la rı ye ter siz dir. Sa vaş şart la rı 
do la yı sıy la em ni yet her yer de ye ter li de ğil dir. Yi ye cek, 
içe cek im kân la rı kı sıt lı dır. Böy le bir za man da bu iş lem 
ya pıl ma sa iyi olur du de ni le bi lir. An cak dev le ti o uy gu
la ma ya mec bur eden dav ra nış la rı da dik ka te ala rak de
ğer len dir me yap mak ge re kir. 
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Mon dros Mü ta re ke si’nin Os man lı Dev le ti ve Türk mil le ti nin var lı ğı için na sıl 
bir teh li ke oluş tur du ğu nu açık la ya bi le cek, 
As ker ve si vil Türk mil le ti nin ül ke nin dört bir ya nın da bu teh li ke ye kar şı ne tür 
ted bir ler al dı ğı nı açık la ya bi le cek, 
Mus ta fa Ke mal Pa şa ve Mil lî Mü ca de le ön der le ri nin Mü ca de le yi dün ya ya du yu
rur ken han gi de mok ra tik esas lar dan ha re ket et ti ği ni açık la ya bi le cek, 
Türk İs tik lal Har bi’nin safha la rı nı ta kip ede cek ve ver di ği lo jis tik des tek ile mil
le tin fe da kar lı ğı nın sı nır la rı nı ayırt ede bi le cek bil gi ve be ce ri le re sa hip ola cak
sı nız.
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ŞARK ME SE LE Sİ’NİN UY GU LA MA YA KON MA SI: 
MON DROS MÜ TA RE KE Sİ  
Ön ce ki bö lüm ler de an la tıl dı ğı üze re, I. Dün ya Sa va şı, em per ya list güç le rin nü fuz 
mü ca de le si ol du ğu ka dar, he defte ki ül ke le rin de ade ta var ol ma ve ya yok ol ma ma 
mü ca de le si idi. Var ol ma mü ca de le si için de bu lu nan la rın ba şın da ise şüp he siz Os
man lı Dev le ti ge li yor du. An cak Os man lı Dev le ti hak kın da ki hü küm bir asır ön ce 
1815’te ve ril miş ve Os man lıya “Has ta Adam!” teş hi si kon muş tu. Bü yük dev let ler 
ta ra fın dan “Has ta Adam”ın mi ra sı nı pay laş mak ko nu su ise “Şark Me se le si” ola rak 
ad lan dı rıl mış tı. Os man lı açı sın dan I. Dün ya Sa va şı’nı son lan dı ran Mon dros Mü
ta re ke si (Ateş kes ant laş ma sı) bir ne vi Şark Me se le si ’nin ger çek leş me si an la mı na 
ge li yor du. 

Mü ta re ke Hü küm le ri ve Uy gu la ma: Os man lı Dev le ti’nin 
Fii len Bi ti ri li şi 
Mon dros Mü ta re ke si, Ra uf Bey (Or bay) baş kan lı ğın da ki Os man lı he ye ti ile İti
laf Dev let le ri adı na Ak de niz Fi lo su Ko mu ta nı İn gi liz Ami ral Calt horp he ara sın
da 30 Ekim 1918’de im za lan dı. Ateş kes met ni, 25 mad de den iba ret olup çok ağır 
şart lar ta şı yor du. Bu na gö re; İti laf Dev let le ri, Ça nak ka le ve İs tan bul Bo ğaz la rıy la 
To ros tü nel le ri ni iş gal ede cek ti (md:1,10). Os man lı su la rı ve Ka ra de niz’de bu lu
nan tor pil ler gös te ri le cek ve te miz le ne cek ti (md:2,3). İti laf Dev let le ri ’ne men sup 
sa vaş esir le ri ve Er me ni esir ve tu tuk lu lar der hal tes lim edi le cek (md:4), Os man lı 
Or du su ter his edi le cek, el de ki si lah ve mü him mat tes lim edi le cek, kü çük ge mi ler 
dı şın da do nan ma İti laf Dev let le ri gö ze ti mi ne bı ra kı la cak tı (md:5,6). Ku zey ba tı 
İran ve Kafkas ya’da ki Os man lı kuv vet le ri sa vaş tan ön ce ki sı nır la ra çe ki le cek, gü
ney de ki ateş kes sı nır la rı dı şın da ki Os man lı kuv vet le ri der hal İti laf kuv vet le ri ne 
tes lim edi le cek (md:11,16, 17) ve bü tün ha ber leş me ağı İti laf me mur la rı nın kon
tro lü ne bı ra kı la cak tı (md:12). Ant laş ma nın en ağır mad de si ise İti laf Dev let le ri ’ne 
“gü ven li ği teh dit ede cek bir du rum or ta ya çık tı ğın da” ül ke nin di le di ği yö re le ri ni 
iş gal im kâ nı ta nı yan ve Os man lı Dev le ti’nin hü küm ran lık hak kı nı fii len bi ti ren 
ye din ci mad de si idi.

Öte yan dan, 24. mad de ye gö re; 6 vi la yet te ka rı şık lık çık tı ğı tak dir de bu vi la
yet le rin her han gi bir kıs mı iş gal edi le bi le cek ti. As lın da bu mad de nin ar ka sın da 
“Şark Me se le si”nin he defle rin den bi ri ola rak İti laf Dev let le ri ’nin Do ğu Ana do lu 
böl ge sin de bir Er me ni Dev le ti kur ma ni yet le ri sak lı bu lu nu yor du. Ni te kim ateş

Mondros’tan Lozan’a Türkiye

Vilayat-ı Sitte: Osmanlı 
dönemi idari taksimatında 
Van, Elazığ, Diyarbakır, 
Erzurum, Sivas ve Bitlis, 
vilayetleri;günümüzde Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’nun 
hemen tamamını içine alan 
kısım.



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I126

ke sin İn gi liz ce met nin de söz ko nu su 6 vi la yet ten al tı Er me ni Vi la ye ti ola rak bah
se dil miş ti. 

Söz ko nu su mad de ler den olu şan bir du ru ma ra zı olan bir dev le tin fii len var ol du ğu 
dü şü nü le bi lir mi? tar tı şı nız.

Açık ça an la şı la ca ğı üze re, Os man lı Dev le ti sa vaş son ra sın da bir ta raf ve bir 
dev let ola rak gö rün me si ne rağ men Mü ta re ke hü küm le ri ne gö re, fii len dev let ol
ma özel lik le ri ni kay bet miş ya ni yok sa yıl mış du rum da dır. Eğer İti laf Dev let le
ri ge rek li gör dük le ri va kit, is te dik le ri yer le ri iş gal ede bil me hak kı na sa hip ise o 
dev le tin elin den or du su ya ni ken di ni sa vun ma kud re ti alın mış, ha ber leş me si ne 
el ko nul muş, eko no mi si de ne tim al tı na alın mış ise ar tık o dev le tin hü küm ran lık 
hak kın dan ya ni bir dev let ol ma sın dan bah se di le mez. İş te Mü ta re ke ile Os man lı 
Dev le ti’nin hu ku ki du ru mu ve için de bu lun du ğu fii lî du rum bu idi. Türk mil le ti 
şim di ye ka dar ta ri hin de gör me di ği şe kil de dev let siz ve va tan sız bı ra kıl ma ile kar şı 
kar şı yay dı. 

Ni te kim mü ta re ke son ra sı iş gal ler baş la dı. As lın da bu iş gal ler da ha ön ce de 
bah se dil di ği gi bi, sa vaş sı ra sın da ya pı lan giz li ant laş ma la rın da bir ba kı ma uy gu
la ma ya kon ma sı an la mı ta şı yor du. 400.000 ki şi lik Os man lı Or du su, baş ta Mus ta fa 
Ke mal Pa şa ol mak üze re ba zı pa şa la rın kar şı çık ma sı na rağ men 50.000’e in di ril
di. Ön ce İn gi liz ler, Mu sul ve İs ken de run’u iş gal et ti ler, Bo ğaz lar ve İs tan bul’a İti
laf do nan ma la rı de mir at tı. Kı sa sü re de iş gal ler ge niş le di. İn gi liz ler; Ba tum, Kars, 
An tep, Ma raş, Ha tay ve Kon ya’yı, Fran sız lar; Dört yol, Ada na, Mer sin ve Af yon ka
ra hi sar is tas yo nu nu, İtal yan lar ise; An tal ya, Bur dur, Muğ la, Mar ma ris, Bod rum, 
Fet hi ye ve Kon ya is tas yo nu nu iş gal et ti ler. 

Da ha ön ce 1915 Lon dra ve 1917 St. Je an de Ma uri en ne giz li ant laş ma la rıy la 
İtal yan lara va at edi len İz mir ve Men de res’in ku zey kı sım la rı na Yu nan ların çı ka
rıl ma he sap la rı baş la dı. Yu nan Baş ba ka nı Ve ni ze los da 18 Ocak 1919’da Pa ris’te 
top la nan Ba rış Kon fe ran sı’n da Wil son Pren sip le ri ne da ya na rak Ba tı Ana do
lu’nun Yu na nis tan’a ve ril me si ni is te di. Ame ri ka, İn gil te re ve Fran sa 6 Ma yıs’ta 
Yu na nis tan’ın bu is te ği ni ka bul et ti ler. Öy le an la şı lı yor ki, o gün ler de İti laf po li
ti ka sı na yön ve ren İn gil te re, ken di men fa ati nin de bir ge re ği ola rak Do ğu Ak de
niz’de güç lü bir İtal ya is te me di ğin den Yu nan la rı ter cih edi yor du. İtal ya’nın kar şı 
çık ma sı so nu cu de ğiş tir me di ve 15 Ma yıs 1919’da ar ka la rın da İn gi liz ve Fran sız 
des te ği ol du ğu hâl de Yu nan kuv vet le ri İz mir’e çık tı. İz mir Met ro po li ti Hri sos
to mos elin de bü yük bir haç la Yu nan ko mu tan ve as ker le ri ni kut sa dı ve on la rı 
Türk ka nı dök me ye ça ğır dı. An cak Türk hal kı bu iş ga le bü yük tep ki gös ter di. 
Ga ze te ci Os man Nev res (Ha san Tah sin) ta ra fın dan sı kı lan ilk kur şun dan son ra 
ben zer di re niş ler de vam et ti. Bu di re niş ler kar şı sın da pa nik ya şa yan Yu nan iş gal 
kuv vet le ri İz mir’de as ker si vil, ço luk ço cuk de me den kat lia ma gi riş ti. Os man lı 
va tan da şı Rum ve Er me ni ler’in bü yük bir bö lü mü de iş gal le re al kış tut tu. Da ha 
dü ne ka dar, asır lar sü ren Os man lıTürk ida re sin de var lık la rı nı ve kim lik le ri ni 
ko ru yage len Yu nan la rın Ana do lu’da ki Türk var lı ğı na kast eden ve gün den gü ne 
iç kı sım la ra ya yı la rak kat lia ma dö nü şen iş gal ha re ket le ri bü tün yurt ta bü yük bir 
üzün tü ve in fi al ya rat tı. İti laf Dev let le ri söz de ateş kes ant laş ma sı nın hü küm le ri
ni uy gu la dık la rı nı söy le se ler de as lın da ger çek he def, Şark me se le si ya ni Ana do
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lu’da Türk si ya si hâ ki mi ye ti ne son ver mek idi. İz mir’in iş ga li bu ger çe ği bü tün 
çıp lak lı ğı ile or ta ya se ri yor du. Mü ta re ke ve son ra sı baş la yan iş gal ler özel lik le 
İz mir’in iş ga li, Türk düş man la rı nı ümit len di rir ken, Türk mil le ti nin ba ğım sız 
ya şa ma ve mil lî mü ca de le az mi ni kam çı la dı.

Si ya si ve As ke rî Şah si yet le rin Mü ta re ke ye Ba kı şı
Mon dros Mü ta re ke si, as lın da bir ça re siz lik ve tes li mi ye tin ifa de si idi. Os man lı 
dev let adam la rı mü ta re ke şart la rı nı çok ağır bul sa lar da ken di le ri ne gö re ba zı te
sel li ler arı yor lar dı. Os man lı Dev le ti adı na ant laş ma yı im za la yan Ra uf Bey (Or
bay), ant laş ma sı ra sın da ve son ra ki ge liş me ler için İn gi liz Ami ra li ne çok faz la 
gü ven miş ti. Sad ra zam İz zet Pa şa, mü ta re ke nin im za lan ma sın dan son ra mem nu
ni yet ifa de le ri ni hem de le ge le re hem de Ami ral Calt hor pe’a gön der di ği tel grafta 
bil dir di. 

Ni te kim Pa di şah Vah det tin de mü ta re ke nin met ni ni öğ ren di ği za man: “Şart
la rın çok ağır ol ma sı na rağ men ka bul ede lim, biz son ra İn gi liz le rin hoş gö rü sü ne 
na il ola ca ğız” di ye bil mek te idi. Sa ray ve Os man lı hü kû met çev re sin de mü ta re ke ye 
kar şı ben zer yak la şım lar ağır lık ka za nır ken pek çok ko mu tan mü ta re ke hü küm
le ri nin Türk’ün ölüm fer ma nı ni te li ğin de ol du ğu nun ke sin lik le far kın day dı. Bu 
gün ler de Yıl dı rım Or du la rı Grup Ko mu tan lı ğı ’na ata nan Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya 
gö re; “Os man lı Dev le ti bu mü ta re ke ile ken di si ni ka yıt sız ve şart sız düş man la ra 
tes lim et me ye ra zı ol muş tu”.

Fotoğraf 5.1

Mütareke 
döneminin padişahı 
ve sadrazamı 
da mütareke 
sonrasında elde 
edilecek İngiliz 
dostluğundan 
ümitliydiler.

S. Mehmed 
Vahidüddin H.1341 
M. 1918-1922
55x65 Tuval/Yağlı 
Boya

Ahmet İzzet Furgaç



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I128

Ama Mus ta fa Ke mal Pa şa hiç bir za man 
ümit siz li ğe düş me di ve sü rek li mil le ti is tik
lal yo lun da mo ti ve et ti. 13 Ka sım 1918’de 
İti laf Dev let le ri ’nin sa vaş ge mi le riy le İs
tan bul su la rı na de mir at tık la rı gün Mus
ta fa Ke mal, “gel dik le ri gi bi gi der ler” ta ri hî 
ifa de si ile Türk le rin mu hak kak is tik la li ni 
ko ru ya ca ğı ve za fe re ula şa cak la rı müj de
si ni ver miş ti. 6. Or du Ko mu ta nı Ali İh san 
Pa şa (Sa bis), mü ta re ke hü küm le ri ni uy gu
la mak tan ka çın mış ve du ru mu pro tes to 
et miş idi. 9. Or du Ko mu ta nı Ya kup Şev ki 
Pa şa’nın da mü ta re ke ye mu ha lif mil lî teş
ki lat lan ma fa ali yet le ri, İn gi liz le ri ra hat sız 
et miş ve hü kû met ta ra fın dan İs tan bul’a ça
ğı rıl mak du ru mun da kal mış tı. Bu nun gi bi, 
Fev zi Pa şa, Kâ zım Ka ra be kir Pa şa, Ali Fu
ad Pa şa, İs met Pa şa gi bi şah si yet le rin, Mus
ta fa Ke mal Pa şa ile bir lik te Şiş li’de ki bu gün 

mü ze olan ev de top lan tı lar ya pa rak Mon dros Mü ta re ke si son ra sı Türk mil le ti nin 
içi ne düş tü ğü du rum kar şı sın da mil lî kur tu luş ça re le ri ara dık la rı nı bi li yo ruz. 

As ke rî ve si ya si alan da bu tür ge liş me ler olur ken Türk hal kı da Mon dros ve 
son ra sın da baş la yan iş gal ler kar şı sın da ol duk ça te dir gin ve mu hak kak bir şey ler 
yap mak ge rek ti ği ne ina nı yor du. Özel lik le İz mir’in iş ga li, gaflet te olan ba zı in san
la rı da uyar ma ya yet miş ti. Bir ta raftan mil lî teş ki lat lan ma lar la va tan sa vun ma sı na 
ha zır la nı lır ken bir ta raftan da mi ting ve pro tes to lar ile ka muo yu oluş tu rul ma ya ve 
Türk mil le ti nin hak sız lı ğa uğ ra tıl dı ğı an la tıl ma ya ça lı şı lı yor du. 

Şim di, Mon dros Mü ta re ke si ve iş gal ler kar şı sın da mil lî teş ki lat lan ma fa ali yet
le ri ile, mil lî var lı ğa kast eden si ya si ya pı lan ma la ra ana hat la rıy la bak tık tan son ra 
Türk hal kı nın iş gal le re gös ter di ği tep ki le re te mas et mek is ti yo ruz. 

TÜRK MİL LE Tİ NİN MÜ TA RE KE VE İŞ GAL LE RE 
TEP Kİ Sİ: MİL LÎ TEŞ Kİ LAT LAN MA LAR
Mü ta re ke nin ne ler ge ti re ce ği nin far kın da olan ve Os man lı Hü kû me ti ’nin ses siz 
ve pa sif kal dı ğı nı gö ren Türk hal kı, teş ki lat lan ma da ge cik me di. He men her ta rafta 
özel lik le iş gal teh li ke si bu lu nan yö re ler de, ge nel adı Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le
ri olan mil lî teş ki lat lar ku rul ma ya baş lan dı. Mil lî Mü ca de le ha re ke ti nin ze mi ni ni 
oluş tu ra cak olan ve za man için de he men her il ve il çe de ba zen fark lı isim ler le 
ku ru lan bu ce mi yet ler ma hal le ve köy le re va rın ca ya ka dar teş ki lat lan mış idi ler. 
“Mü da fa ai Hu kuk” kav ra mın dan da açık ça an la şı la ca ğı üze re, bu teş ki lat lan ma 
ha re ke ti, sa vun ma amaç lı olup her şe yin ba şın da hür ve ba ğım sız ya şa ma hak kı nı, 
va ta nı ko ru ma ga ye si ni ta şı yor du. Çün kü mü ta re ke son ra sı iş gal ler le bir lik te, va
tan coğ raf ya sı nın Ba tı sı Yu nan’a peş keş çe kil me ye, Do ğu’da Er me ni dev le ti oluş
tu rul ma ya ça lı şı lı yor, kı sa ca sı Şark Me se le si uy gu la ma ya ko nu yor du. Bu teh li ke 
kar şı sın da ön ce le ri, “ma hal lî” ni te lik li olup, bü yük bir kıs mı Si vas Kon gre si’nden 
son ra tek bir ça tı al tı na alı na cak olan mil lî ce mi yet le rin bel li baş lı la rı na kı sa ca 
de ği ne lim; 
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Kars Mil li İs lam Şu ra sı; 9. Or du Ko mu ta nı Ya kup Şev ki Pa şa’nın des tek ve 
yar dı mı ile 5 Ka sım 1918’de ku rul muş ve ya pı lan kon gre ler son ra sın da 17 Ocak 
1919’da Ce nu bî Gar bî Kafkas Hü kû meti Mu vak ka te si adıy la ge çi ci bir hü kû met 
oluş tu rul muş ise de bu hü kû met, Ni san’da Kars’ı iş gal eden İn gi liz ler ta ra fın dan 
da ğı tıl mış tır. 

Yi ne Do ğu Ana do lu’yu sa vun ma amaç lı ola rak 4 Ara lık 1918’de Vi la yat-ı Şar-
kıy ye Mü da fa a-i Hu kuk-ı Mil liye Ce mi ye ti ku rul muş tur. Mer ke zi İs tan bul’da olan 
bu ce mi yet Er zu rum ve di ğer do ğu il le rin de şu be ler aç mış tır. 

Trak ya’da Yu nan iş gal ha zır lık la rı ve Mav ri Mi racı la rın id di ala rı na kar şı Ca fer 
Tay yar Bey’in yar dım ve des te ği ile 1 Ara lık 1918’de Trak ya Pa şae li Mü da fa a-i He-
yet-i Os ma ni ye Ce mi ye ti ku rul du. 

İz mir’in Yu nan’a ve ril me teh li ke si ne kar şı, 17. Ko lor du Ko mu ta nı Nu ret tin Pa
şa’nın yar dım ve des te ği ile Türk ay dın la rı ta ra fın dan 1 Ara lık 1918’de İz mir Mü da-
fa a-i Hu kuk-ı Os ma ni ye Ce mi ye ti ku rul du. Bu ce mi yet, İz mir’in Türk lü ğü ko nu sun
da dün ya ka mu oyu nu ay dın lat ma gay re ti için de ol muş tur. Mart 1919’da dü zen le di ği 
kon gre ile İz mir ve va tan üze rin de oy na nan oyun la ra kar şı ge re kir se si lah lı mü ca
de le ye gi re cek le ri ni İti laf Dev let le ri ’ne ve ka mu oyu na du yur muş tur. Bu ce mi yet le 
iş  bir li ği hâ lin de Redd-i İl hak pren si bi ni sa vu nan İz mir Mü da fa a-i Va tan He ye ti de 
ku rul muş tu. İz mir’in iş ga lin den ön ce bü yük bir mi ting dü zen le yen bu ce mi yet Ba tı 
Ana do lu’da mil lî di re niş ru hu nun oluş ma sın da ön cü lük et miş tir. 

Yu nan iş ga li ne kar şı Ba tı Ana do lu’da bu teş ki lat lan ma lar olur ken, Trab zon 
mer kez li bir Rum Pon tus dev le ti teh li ke si ne kar şı Trab zon Mu ha fa za-i Hu kuk-ı 
Mil liye Ce mi ye ti, Çu ku ro va böl ge si nin Fran sız la ra ve ri le ce ği teh li ke si ne kar şı bu 
böl ge nin hak la rı nı sa vun mak ama cıy la Ada na Mü da fa a-i Hu kuk-ı Mil li ye Ce mi-
ye ti ku rul muş tu. 

Mü ta re ke son ra sı iş gal ve ya iş gal teh li ke si kar şı sın da olu şan ha re ket le ri bir ara
ya ge tir mek ama cıy la 29 Ka sım 1918’de Mil lî Kon gre adıy la ye ni bir teş ki lat lan ma 
or ta ya çık mış tır. 6 Ara lık 1918 ve Ocak 1919’da ge niş ka tı lım lı kon gre ler dü zen
le yen ve ya yın fa ali yet le ri ne önem ve ren Mil lî Kon gre, İz mir’in iş ga li ne yö ne lik 
ya pı lan pro tes to ve mi ting le rin or ga ni zas yo nun da rol al mış tır.

Ata türk’ün Nu tuk’ta bah set ti ği bu ce mi yet le rin ya nı sı ra, iş gal ler ve özel lik le 
İz mir’in iş ga li ni mü tea kip, iş gal teh li ke si ne ya kın yer ler den baş la mak üze re, Ana
do lu’nun he men her il ve il çe sin de Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri ku rul muş tur. 
Si vas Kon gre si ka rar la rı çer çe ve sin de tek bir ça tı al tın da top la nan bu ce mi yet ler 
için de Ana do lu ka dın la rı da teş ki lat lan ma ya git miş ler di. Türk ta ri hi nin bü tün
lü ğü için de bak tı ğı mız da, Ba cı yânı Rum Ana do lu’nun va tan ol ma sın da ne yap
mış sa Ana do lu Ka dın la rı Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi yet le ri’nin de Ana do lu’nun va tan 
kal ma sın da ay nı şe yi yap tı ğı nı ra hat lık la ifa de ede bi li riz.

Türk mil le ti bir ta raftan teş ki lat la nır ken bir ta raftan da iş gal le re kar şı fii lî ola
rak tep ki si ni gös ter mek te ge cik me di. Mü ta re ke son ra sı baş la yan iş gal ler, iş gal 
böl ge le rin de ta biî ki kay gı ve en di şe ya rat tı. Yu ka rı da bah si ge çen ce mi yet ler va
sı ta sıy la tep ki ler or ta ya kon ma ya baş lan dı. An cak İz mir’in iş ga li ateş len me yi bek
le yen fi ti li he men ateş le miş ol du. 

İz mir’in iş gal edi le ce ği ha be ri bi le bü yük in fia le yol aç mış ve her ta raftan tep
ki ler gel me ye baş la mış tı. Bu tep ki le ri, Yzb. Smith ra po run da şu ifa de ler le di le ge
ti ri yor; “Sa bah sa at iki, Ma yıs 15’te Yu nan ların ka ra ya as ker çı ka ra cak la rı ha be ri 
Türk ler ara sın da du yul du. Ha ber ku dur muş bir alev gi bi ya yıl dı”. İş gal le bir lik te 
baş ta İz mir’e ya kın ve ha be ri er ken öğ re nen Ba tı Ana do lu’da ki şe hir ve ka sa ba lar 
ol mak üze re Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu’ya va rın ca ya ka dar mi ting ve pro tes
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to lar ile tep ki ler çığ gi bi ar ta rak de vam et ti. İş gal den he nüz 4 sa at son ra De niz li 
san ca ğı top ye kûn aya ğa kalk mış idi. De niz li müftü sü Ah med Hu lu si Efen di’nin 
ci hat ilan et me si Ana do lu ay dı nı nın ar tık İs tan bul’dan pek bir şey bek le me di ği nin 
de işa re ti ol muş tur. Bu tep ki ler le bir ta raftan, Mon dros mü ta re ke si ve iş gal le rin 
Türk le ri va tan sız bı rak ma yı amaç la dı ğı hu su su vur gu la na rak Türk mil le ti Mil lî 
Mü ca de le yö nün de şu ur la nır ken bir ta raftan da İti laf Dev let le ri ’ne ve dün ya ya 
Türk le rin uğ ra dı ğı hak sız lık du yu ru la rak ka muo yu oluş tu rul ma ya ça lı şı lı yor du. 

Mil lî Var lı ğa Düş man ve Mil lî Mü ca de le Aleyh ta rı Fa ali yet ler
Mü ta re ke son ra sın da Türk mil le ti is tik la li ni ko ru ma ve var ol ma mü ca de le si ne 
gir di ğin de, ba zı azın lık lar da o za ma na ka dar ek me ği ni ye di ği su yu nu iç ti ği, kim
li ği ni mu ha fa za edegel di ği va tan da şı bu lun du ğu dev le ti aley hi ne ta vır al mak tan 
ve iş gal ci ler le iş  bir li ği içi ne gir mek ten ken di le ri ni alı ko ya ma dı lar. Hat ta bu ko nu
da teş ki lat lan ma ya bi le git ti ler. Rum lar, Pat rik ha ne nin ba şı nı çek ti ği Et nik-i Eter ya 
ve Mav ri Mi ra ör güt le ri ile Do ğu Trak ya, Ba tı Ana do lu ve İs tan bul’u Yu na nis tan’la 
bir leş tir mek is ti yor, öte yan dan Ka ra de niz böl ge sin de bir Rum Pon tus Dev le ti kur
ma yı amaç la yan Pon tus ad lı ör güt le si lah lı pro pa gan da ya pıp te rör es ti ri yor lar dı. 
Ta bii ki esas he def Me ga li İde a’yı ger çek leş tir me ye yö ne lik idi. Mil leti sa dı ka ola
rak bi li nen Er me ni ler de bu la nık su da ba lık av la mak mi sa li, em per ya list le rin ma
şa sı ola rak Do ğu Ana do lu ve Çu ku ro va böl ge sin de iş gal ci ler le iş  bir li ği yap mış lar
dır. Er me ni ler va tan da şı bu lun du ğu dev le ti ne ve o za ma na ka dar hu zur ve ba rış 
için de ya şa dı ğı Müs lü man kom şu la rı na kar şı si lah lı çe te fa ali yet le ri ne gi re bil miş
ler di. Hın çak ve Taş nak ad lı Er me ni si lah lı ör güt le ri Do ğu Ana do lu’yu Er me nis
tan’a kat mak is ti yor ve hat ta ile ri ki he defle ri ola rak Ha zar’dan An tal ya’ya uza nan 
ve baş ken ti nin Er zu rum ola ca ğı Bü yük Er me nis tan’ı ha yal edi yor lar dı. Öte den be ri 
Fi lis tin’de bir dev let kur ma ni yet le ri ni or ta ya ko yan Ya hu di ler de Al yans-İs ra i lit 
ad lı si lah lı bir iz ci teş ki la tı oluş tur muş lar, Tür ki ye’de ki im ti yaz la rı nı ko ru ya bil mek 
ama cıy la da ay rı ca Ma ka bi Ce mi ye ti adın da bir der nek kur muş lar dı. 

Azın lık la rın bu tür fa ali yet le ri nin ya nı sı ra gaflet, ile ri yi gö re me mek ve ya em
per ya list le rin te si rin de kal mak gi bi ba zı se bep ler den do la yı ba zı Türk ve Müs lü
man la rın da Mil lî Mü ca de le’ye za rar ve ri ci tu tum ve dav ra nış ta bu lun duk la rı ve 
bu mak sat la der nek kur duk la rı gö rü le bil miş tir. Bu cüm le den ol mak üze re, Kür-
dis tan Tea li Ce mi ye ti, İn gi liz Mu hip ler Ce mi ye ti ve Wil son Pren sip le ri Ce mi ye ti’ni 
ör nek ve re bi li riz. 

M. KE MAL PA ŞA’NIN SAM SUN’A ÇI KI ŞI, 
TEŞ Kİ LAT LAN MA VE KON GRE LER
Da ha ön ce de bah se dil di ği üze re, Mus ta fa Ke mal Pa şa, İs tan bul’da bu lun du ğu sü
re de di ğer si lah ar ka daş la rı Kâ zım Ka ra be kir, Ali Fu ad, Ra uf ve İs met Bey ler le 
bir lik te Şiş li’de yap tık la rı top lan tı lar da va ta nın için de bu lun du ğu du rum kar şı
sın da Türk mil le ti nin kur tu luş ça re le ri ni arı yor lar dı. Va ta nın kur tu lu şu nun an
cak Ana do lu’dan baş la tı la cak bir ha re ket le müm kün ola ca ğı ka na ati ne va ran bu 
kad ro fır sa tı nı bu lup ta yin le ri ni Ana do lu’ya yap tırt ma nın yol la rı nı ara dı lar. Mus
ta fa Ke mal ve ar ka daş la rı nın Ana do lu’ya geç me ha zır lık la rı sı ra sın da is te ni len fır
sat doğ muş, Sam sun ve çev re sin de ki asa yi şi sağ la mak için Mus ta fa Ke mal Pa şa, 
30 Ni san 1919’da as ke rî ve si vil yet ki ler le Do ku zun cu Or du Mü fet tiş li ği ’ne ta yin 
olun muş tur. Bu nun gi bi, Kâ zım Ka ra be kir Pa şa da Te kir dağ’da ki 14. Ko lor du Ko
mu tan lı ğı’n dan Do ğuda ki 15. Ko lor du’ ya atan ma sı nı sağ la mış ve 3 Ma yıs 1919’da 
Er zu rum’a gel miş, 20. Ko lor du Ko mu ta nı Ali Fu at Pa şa da Ana do lu’ya geç miş ti. 
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Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın bu ta yi ni mü fet tiş lik böl ge sin de ki asa yi şi sağ la mak 
ola rak gö rün se de esas ama cı Mil lî Mü ca de le’yi baş lat mak idi. Baş ta Ali Fu at (Ce be
soy), Fev zi (Çak mak) ve Ce vat (Ço ban lı) ol mak üze re Ge nel kur may ’da ki va tan se
ver su bay la rın da kat kı la rı ile ta yin ha zır lık la rı ta mam la yan Mus ta fa Ke mal, İs tan
bul’dan ay rıl ma dan Hü kû met ve Sa ray ’la gö rüş me ler yap tı. Pa di şah la ya pı lan son 
gö rüş me yi Mus ta fa Ke mal Pa şa şöy le di le ge tir mek te dir; “Yıl dız Sa ra yı’nın ufak bir 
sa lo nun da Vah det tin’le ade ta diz di ze de ne cek ka dar ya kın otur duk. Sa ğın da dir se ği ni 
da ya mış ol du ğu bir ma sa ve üs tün de bir ki tap var. Sa lo nun Bo ğa zi çi’ne doğ ru açı-
lan pen ce re sin den gör dü ğü müz man za ra şu: Bir bi ri ne pa ra lel hat lar üze ri ne düş man 
zırh lı la rı ...top lar san ki Yıl dız Sa ra yı’na doğ rul muş!... Vah det tin hiç unut ma ya ca ğım 
şu söz ler le ko nuş ma ya baş la dı: ‘Pa şa, Pa şa, şim di ye ka dar dev le te çok hiz met et tin, 
bun la rın hep si ar tık bu ki ta ba gir miş tir (eli ni de min bah set ti ğim ki ta bın üs tü ne bas-
tı ve ila ve et ti) ta ri he geç miş tir.’ O za man bu nun bir ta rih ki ta bı ol du ğu nu an la dım. 
Dik kat le ve sü kûn la din li yor dum: ‘Bun la rı unu tun’ de di. ‘asıl şim di ya pa ca ğın hiz met 
hep sin den mü him ola bi lir. Pa şa, pa şa, dev le ti kur ta ra bi lir sin!’”. 

Mus ta fa Ke mal bu gö rüş me nin ak şa mı 16 Ma yıs’ta ya nın da ka rar gâh he ye ti 
ol du ğu hâl de Ban dır ma va pu ru ile Sam sun’a ha re ket et ti. Bu ra da, Mus ta fa Ke
mal Pa şa’nın Sam sun’a ta yi nin de ki se bep le ri yal nız ca Or du Mü fet ti şi gö re vi ile 
sı nır la mak, her hâl de doğ ru ol ma ya cak tır. Mil lî Mü ca de le Dö ne mi’n de de adı ge
çe cek ba zı va tan se ver şah si yet le rin bu ta yin işin de yar dım cı ol ma la rı ve özel lik le 
Pa di şa h’ın “Pa şa, pa şa, dev le ti kur ta ra bi lir sin” ifa de le ri göz ar dı edi le cek hu sus lar 
de ğil dir. Ta bii ki Mus ta fa Ke mal Pa şa’da ki “dev let” kav ra mı, Pa di şah’ın kas tet ti ği 
mev cut “dev let” an la yı şı nı ve dü ze ni kur tar mak de ğil, mil lî ira de ye da ya lı ye ni bir 
dev let kur ma idi. O’nda ki bu dü şün ce çok es ki den be ri var olan ve bu gün ler de 
za man ve me kân uy gun ol du ğu tak dir de or ta ya çı ka cak bir sır gi bi sak lı bu lu nu
yor du. Mus ta fa Ke mal, bu dü şün ce ler le Ana do lu va tan coğ raf ya sın da Türk mil le
ti ni teş ki lat lan dı ra rak, Türk is tik la li ni ko ru mak ve ye ni den do ğuş için Mil lî Mü
ca de le’yi baş lat mak üze re 19 Ma yıs’ta Sam sun’a çık tı. Ta bi ki ya pı la cak iş ler ko lay 
de ğil di. Çok bü yük zor luk lar bu lu nu yor du. Bü yük Nu tuk’ta da be lirt tik le ri üze re; 
Os man lı Dev le ti ’nin için de bu lun du ğu grup I. Dün ya Sa va şı’n da ye nil miş, Os man-
lı or du su her ta rafta ze de len miş, Şart la rı ağır bir Mü ta re ke im za lan mış, or du nun 
elin den si lah ve cep ha ne le ri alın mış, mil let yor gun ve fa kir du rum da. Mil le ti sa va şa 
sü rük le yen ler ken di ha yat la rı nı kur tar ma kay gı sı na dü şe rek mem le ket ten kaç mış-
lar, Pa di şah ve hü kû met ise aciz ve kor kak idi. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa, Sam sun’a çı kar çık maz ül ke nin her ta ra fın da ki as ke rî ve 
mül kî er kân ile ir ti ba ta ge çe rek hal kı Mil lî Mü ca de le fik ri et ra fın da bir leş tir me ye 
ça lış tı. Bu ara da yap tı ğı in ce le me ler de, böl ge de ki asa yi şi Türk ler de ğil, Rum la rın 
boz du ğu, özel lik le İn gi liz des tek li Pon tusçu la rın ni yet le rin den ve te rör fa ali yet le
rin den vaz geç tik le ri tak dir de böl ge de asa yi şin dü ze le ce ği ni il gi li le re ra por et miş
ti. Bu gün ler de ki şart lar çer çe ve sin de Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın Sam sun’da kal ma sı 
uy gun ol ma dı ğın dan, Ana do lu’nun da ha iç kı sım la rı na git mek ve mil let le da ha 
ya kın te mas ta bu lu na bil mek için 25 Ma yıs’ta ka rar gâ hıy la Hav za’ya gel di. Bu ra da 
ko nuş tu ğu Hav za lı la ra mem le ke tin için de bu lun du ğu du rum dan kur ta rı la ca ğı na 
da ir ümit ver di. Hav za’dan si vil ve as ke rî yö ne ti ci le re gön der di ği bil di ri de de vam 
et mek te olan iş gal le re kar şı mi ting ve pro tes to la rın sür dü rül me si ni is te di. 
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Amas ya Ge nel ge si
Hav za’dan son ra Mus ta fa Ke mal Pa şa 
12 Ha zi ran’da, 18 ar ka da şıy la bir lik te 
Amas ya’ya gel di ve ça lış ma la rı na bu ra
da de vam et ti. Bu sı ra lar da top lan mak ta 
olan Ba lı ke sir ve Er zu rum Kon gre le ri
nin ma hal lî özel lik ta şı ma sın dan do la yı 
bü tün mil le ti içi ne ala cak mil lî bir kon
gre nin top lan ma sı nı ge rek li gö ren Mus
ta fa Ke mal, 2122 Ha zi ran ge ce si bir ge
nel ge ha zır la dı. 

Ya nın da bu lu nan Ali Fu ad, Re fet ve Ra uf Bey ler le bir lik te ka rar gâh he ye ti nin 
de im za la dı ğı ve Er zu rum’da bu lu nan Kâ zım Ka ra be kir ve Kon ya’da Mer sin li Ce
mal Pa şa’nın da tel grafla onay la dı ğı ge nel ge, 22 Ha zi ran gü nü as ke rî ve si vil ma
kam la ra gön de ril di. Amas ya Ge nel ge si şu esas la rı ta şı yor idi; 

1. Va ta nın ve mil le tin is tik la li teh li ke de dir. 
2. İs tan bul Hü kû me ti üze ri ne al dı ğı so rum lu lu ğun ge rek le ri ni ge re ği gi bi ye

ri ne ge ti re me mek te dir, bu du rum mil le ti mi zi yok ol muş gös ter mek te dir. 
3. Mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı kur ta ra cak tır. 
4. Mil le tin için de bu lun du ğu du rum ve şart la ra gö re ha re ke te geç mek ve hak

la rı nı yük sek ses le ci ha na du yur mak için her tür lü et ki ve de ne tim den uzak 
mil lî bir ku ru lun var lı ğı za ru rî dir. 

5. Ana do lu’nun her ba kım dan en gü ven li ye ri olan Si vas’ta mil lî bir kon gre nin 
ace le top lan ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. 

6. Bu nun için bü tün il le rin her san ca ğın dan mil le tin gü ve ni ni ka zan mış üç 
tem sil ci nin müm kün ol du ğu ka dar ça buk ye tiş mek üze re yo la çı ka rıl ma sı 
ge rek mek te dir. 

7. Her ih ti ma le kar şı bu me se le nin mil lî bir sır hâ lin de tu tul ma sı ve tem sil ci le rin 
lü zum gö rü len yer ler de se ya hat le ri ni ken di le ri ni ta nıt ma dan yap ma la rı la zım dır. 

8. Do ğu il le ri adı na 10 Tem muz’da Er zu rum’da bir kon gre top la na cak tır. Bu 
ta ri he ka dar di ğer il le rin tem sil ci le ri de Si vas’a ge le bi lir ler se Er zu rum Kon
gre si üye le ri de Si vas Kon gre si ’ne ka tıl mak üze re ha re ket ede cek tir.

Dev let mer ke zin de bir hü kû met var ken böy le bir be yan na me ne ifa de eder? tar tı şı nız.

Türk İs tik lal Sa va şı’nın ve in kı lap ta ri hi nin çok önem li bir bel ge si sa yı lan Amas
ya Ge nel ge si’n de, İs tik lal Sa va şı’nın ge rek çe le ri ve yön te mi or ta ya kon muş tur. “Mil-
le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı nın kur ta ra ca ğı”, “mil lî he yet”, “mil lî bir 
kon gre”den bah se dil me si, Türk ta ri hin de ilk de fa mil lî ira de ye ya ni de mok ra si ye da
ya lı ye ni bir ya pı lan ma nın ve ge liş me le rin ha ber ci si ola rak da kar şı mı za çı kı yor. Bu 
ba kım dan, söz ko nu su bel ge, Mil lî Mü ca de le ta ri hi nin önem li bir bel ge si ol mak la 
bir lik te Türk De mok ra si Ta ri hi açı sın dan da ay rı bir de ğer ta şı mak ta dır.

Ta bii ki bu ge nel ge İs tan bul Hü kû me ti’ni, ol duk ça ra hat sız et miş ti. Mus ta fa 
Ke mal Pa şa yet ki le ri ni aş tı ğı dü şün ce si ile İs tan bul’a ge ri ça ğı rıl dı. Mus ta fa Ke mal 
ve kad ro su bu sı ra da top la na cak Kon gre için Er zu rum’a gel miş bu lu nu yor lar dı. 
78 Tem muz ge ce si Sa ray ta ra fın dan ma ki ne ba şın da res mî gö re vin den az le dil
me si üze ri ne Mus ta fa Ke mal Pa şa as ker lik ten de is ti fa sı nı bil dir di. Mus ta fa Ke mal 
Pa şa as lın da üz gün dü. Çün kü baş la mış ol du ğu mü ca de le ya rı da ka la bi lir miy di? 
Aca ba ko mu tan lar ve ar ka daş la rı ken di sin den ay rı la bi lir ler mi idi? Ni te kim ka
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rar gâ hı nın Kur may baş ka nı Kâ zım (Di rik) Bey, kol tu ğu al tın da ki dos ya ile oda
ya gi re rek “Pa şam, as ker lik ten is ti fa et ti ği ni ze gö re, bun dan son ra be nim gö re ve 
de vam et me im kâ nım kal ma dı ev ra kı ki me tes lim et me mi emir bu yu rur su nuz” 
di ye rek ilk ör ne ği ni ver miş ti. Ama bu ör nek iki ol ma dı. Ak si ne, ar ka daş la rı ona 
bağ lı lık la rı nı or ta ya koy du lar. 15. Ko lor du Ko mu ta nı Kâ zım Ka ra be kir Pa şa, Mus
ta fa Ke mal Pa şa’yı zi ya re te gel di. Ha zır ol du ru mun da se lam ver dik ten son ra “Ko-
lor dum ve ben em ri niz de yim Pa şam” di ye rek yük sek bir ka rak ter ör ne ği ser gi le di.

Mus ta fa Ke mal Pa şa, üni for ma sın dan ve res mî gö re vin den ay rıl mış mil le tin 
bir fer di ola rak mü ca de le ye de vam ede cek ti. Bu sı ra da Er zu rum Kon gre si’nin ha
zır lık la rı de vam edi yor du.

Er zu rum Kon gre si
Er zu rum Mü da fa ai Hu kukı Mil li ye Ce mi ye ti Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı “He yeti 
Faa le” Baş kan lı ğı ’na ge tir di. Bu du rum Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı çok duy gu lan dır dı. 
Çün kü bu ce mi yet O’nu bağ rı na ba san bel ki de ilk si vil ku ru luş idi. Bun dan son
ra, Kon gre’ ye ka tıl ma prob le mi ya şan dı. Ce vat Dur su noğ lu ve Kâ zım (Yur da lan)
Bey ler mer kez de le ge li ğin den is ti fa ede rek yer le ri ni Mus ta fa Ke mal Pa şa ve Ra uf 
(Or bay) Bey’e bı rak tı lar. 
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Ba zı mu ha lif ça ba la ra rağ men Kon gre, Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı baş kan seç ti. 23 
Tem muz 1919 gü nü bir okul bi na sın da top la nan Kon gre, ça lış ma la rı nı 7 Ağus
tos’ta ta mam la dı ve çok önem li ka rar lar al dı. Bu ka rar lar, ül ke nin her ta ra fı na ve 
İs tan bul’da ki iş gal kuv vet le ri ne gön de ril di. Alı nan te mel ka rar lar özet le şöy le idi; 

1. Mev cut sı nır la rı ile va tan bir bü tün dür, hiç bir se bep ve ba ha ne ile bir bi rin den 
ay rı la maz.

2. Va tan bü tün lü ğü nün, mil lî is tik la lin, hi la fet ve sal ta na tın ko run ma sı için Ku-
va-yı mil li ye yi âmil, mil lî ira de yi hakim kıl mak esas tır.

3. H ris ti yan un sur la ra mil lî bir lik ve be ra ber li ği mi zi ve sos yal den ge mi zi bo za-
cak ay rı ca lık lar ve ri le mez. An cak ka za nıl mış hak la ra da say gı du yu la cak tır. 

4. İti laf Dev let le ri ’nin, 30 Ekim 1918’de im za la nan mü ta re ke ta ri hin de ki sı nır-
la rı mız için de ka lan top rak la rı böl me ye ça lış ma la rı na kar şı çı kı la cak tır. 

5. Mem le ke ti mi ze kar şı iş gal eme li bes le me yen her han gi bir dev le tin fen ni, sı nai 
ve eko no mik yar dı mı mem nu ni yet le kar şı la na cak tır. 

6. Mil let le rin ken di ka de ri ni ta yin et ti ği bu ta ri hi de vir de, mer ke zî hü kû me tin 
de mil lî ira de ye ta bi ol ma sı za ru ri dir. Hü kû met, der hal Mec lis-i Me bu sa nı 
top la ya rak hü kû met iş le ri nin mec li sin de ne ti mi ne alın ma sı na ça lı şı la cak tır.

Er zu rum Kon gre si bil has sa ka rar la rın son mad de si ile sal ta nat hü kû me ti ni mil lî 
ira de ye ta bi ol ma ya ça ğır mış tır. 

Kon gre ce, alı nan ka rar la rın son mad de si ge re ğin ce ay rı ca bir tem sil he ye ti 
oluş tu rul muş ve baş kan lı ğı na da Mus ta fa Ke mal Pa şa se çil miş ti. 

Kon gre, ama cı ve top la nış şek li ma hal lî ol mak la bir lik te al dı ğı ka rar lar açı
sın dan mil lî özel lik ta şı mak tay dı. Alı nan ka rar lar, İs tik lal Mü ca de le si nin ama cı 
ve yön te mi nin ana hat la rıy la or ta ya kon du ğu ve özel lik le Mi sakı Mil lî’nin şe kil
len di ği bir prog ra mı ifa de edi yor du. Bu nun da öte sin de, me tin için de za man ve 
şart la rın ge re ği ola rak “sal ta nat ve hi la fet” kav ram la rı geç mek le bir lik te, met nin 
bü tü nü ne ba kıl dı ğın da mil lî ira de nin ha kim ola ca ğı ye ni bir yö ne tim ve ge lece ğin 
ar zu edil di ği açık ça gö rül mek te dir.

Si vas Kon gre si
Amas ya Ge nel ge si’nde, Si vas’ta mil lî bir kon gre nin ya pı la ca ğı bil di ril miş ti. Mus
ta fa Ke mal ya nın da Tem sil He ye ti’nden de ba zı üye ler ol du ğu hâl de 2 Ey lül’de 
Si vas’a gel di. Kon gre, 38 de le ge ile 4 Ey lül 1919 gü nü Mek tebi Sul ta nî bi na sın da 
açıl dı. Ya pı lan oy la ma so nu cu Mus ta fa Ke mal Pa şa, kon gre baş kan lı ğı na se çil di. 
Açı lış ko nuş ma sın da Mon dros Mü ta re ke si son ra sı ül ke nin için de bu lun du ğu du
ru mu ve muh te mel teh li ke le ri di le ge ti ren Mus ta fa Ke mal Pa şa, va ta nın ve mil le
tin bö lün mez bü tün lü ğü üze rin de dur du. Çün kü ba zı ay dın lar da bi le ümit siz lik 
ha kim ol ma ya baş la mış tı. Hat ta bu yüz den man da me se le si kon gre nin en önem li 
tar tış ma ko nu su ha li ne gel miş ti. İle ri de An ka ra Hü kû me ti’nin ve Mil li Mü ca de
le’nin önem li isim le ri ara sın da yer ala cak ba zı şah si yet ler bi le bu gün ler de “eh veni 
şer” ola rak Ame ri kan man da sı na ta raftar gö rün müş ler di. Kon gre üye le ri ara sın da 
uzun sü re tar tı şı lan man da ko nu su hak kın da Mus ta fa Ke mal’in dü şün ce si ise açık 
ve ke sin idi. Er zu rum Kon gre si’nde de di le ge ti ril di ği üze re, man da as la ka bul edi
le mez di. Uzun tar tış ma lar dan son ra, Mus ta fa Ke mal Pa şa, ge rek ti ğin de Kon gre 
üye le riy le tek tek gö rü şe rek, is tik la lin baş ka sı na ema net edi le me ye ce ği ni an lat tı 
ve de le ge le ri ik na et me yi ba şar dı. So nuç ta Si vas Kon gre si man da re ji mi dü şün ce
le ri ne son ver di.



5. Ünite - Mondros’tan Lozan’a Türkiye 135

Dö ne min as ker ve si vil önem li bir kı sım şah si yet le ri nin baş ka bir dev le tin hi ma ye
si ne gir me is te ği ni tar tı şı nız

Bu Kon gre’de Er zu rum Kon gre si’nde alı nan ka rar lar ol du ğu gi bi ka bul edi le
rek ge nel leş ti ril miş ol du. Bu na gö re; Mü ta re ke’nin im za lan dı ğı ta rih te ki sı nır la rı
mız sa vu nu lu yor, Me bu sân Mec li si’nin bir an ön ce top la na rak mil lî ira de yö nün de 
ça lış ma sı is te ni yor, Tem sil He ye ti’nin ge niş le ti le rek, bü tün ül ke yi tem sil et me si 
amaç la nı yor du. Ay rı ca kon gre ka rar la rı ge re ğin ce, Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri, 
“Ana do lu ve Ru me li Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri” adıy la tek bir ça tı da top la nı
yor du. Kon gre “İra dei Mil li ye” adıy la bir de ga ze te çı kar dı. 

Si vas Kon gre si ül ke sat hın da ki bü tün mil lî ku ru luş la rı tek bir ça tı al tın da ve tek bir 
ül kü et ra fın da top la mak ta dır. 

Si vas Kon gre si, her şey den ön ce ka tı lan de le ge ler ve bü tün ül ke yi kap sa yan 
ka rar la rıy la, mil lî bir ni te lik ta şı mak ta dır. Amas ya Ta mi mi ve Er zu rum Kon gre
si’nde alı nan ka rar lar bu ra da ge niş le til miş ve Mil lî Mü ca de le’nin prog ra mı ni te li
ğin de olan “Mi sakı Mil lî” ana hat la rıy la bu ra da şe kil len miş tir. Mil lî Mü ca de le’nin 
amaç ve he defle ri nin or ta ya kon du ğu Kon gre’de, mil lî ira de ye sık ça ya pı lan atıflar, 
“İra dei Mil li ye” ad lı ga ze te nin çı ka rıl ma sı, Tem sil He ye ti’nin ge niş le til me si uy
gu la ma la rı, Türk De mok ra si ta ri hin de önem li bir ge liş me yi de ifa de et mek te dir. 

Ba tı Ana do lu Kon gre le ri
Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ön der li ğin de, Er zu rum ve Si vas Kon gre le rin de va ta nın kur
tu lu şu ça re le ri ara nır ken, Ba tı Ana do lu’nun ba zı yer le rin de de çe şit li top lan tı lar ya
pı lı yor, Yu nan iş gal le ri ne kar şı ka rar lar ve ted bir ler alı nı yor du. Bu cüm le den ol mak 
üze re, Yu nan’a kar şı mü ca de le eden Ku vayı Mil li ye’nin sevk ve ida re siy le ia şe si için 
28 Ha zi ran 1919’da Ba lı ke sir’de bir kon gre top lan dı. Ba lı ke sir ve kom şu il çe ler den 
ka tı lı mın ol du ğu bu kon gre de Bur sa es ki va li si Ha cim Mu hid din (Ça rık lı) Bey’in 
baş kan lı ğın da bir he yet se çil di ve cep he nin tak vi ye si hu su sun da ba zı ka rar lar alın dı.
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2631 Tem muz’da da ha ge niş ka tı lım lı ikin ci bir kon gre dü zen len di. Ba zı İti
laf tem sil ci le ri ne iş gal le ri kı na yan tel graflar çe kil di. Mil lî di re niş ru hu nu böl ge de 
yay mak için 1625 Ağus tos ta rih le rin de Ala şe hir’de de bir kon gre dü zen len di. Bu 
fa ali yet ler Mus ta fa Ke mal Pa şa ta ra fın dan da mem nu ni yet le kar şı lan dı. 13 Ey
lül’de Ba lı ke sir’de üçün cü bir kon gre da ha top lan dı. Ba lı ke sir ve Ala şe hir Kon gre le-
ri ola rak ta ri he ge çen bu teş ki lat lan ma fa ali yet le rin de Ha cim Mu hid din (Ça rık lı) 
Bey’in ön cü ro lü nü ifa de et me li yiz. 

Öte yan dan, Yu nan kuv vet le ri nin iler le di ği Ay dın is ti ka me tin de de teş ki lat
lan ma lar he men baş la mış tı. 78 Tem muz’da (1919) Na zil li’de bir kon gre top lan dı. 
Bu kon gre cep he nin ia şe si ve lo jis tik des tek ko nu la rın da ça lış mak üze re bir he yet 
seç ti. 23 Ey lül’de Na zil li’de ikin ci bir kon gre da ha top lan dı. Ci var san cak, ka za ve 
na hi ye ler den de le ge le rin ka tıl dı ğı bu kon gre de 45 ki şi lik bir he yet oluş tu ru la rak 
cep he nin lo jis tik iş le riy le il gi li gö rev tak si mi ya pıl dı.

Ba lı ke sir kon gre le ri hak kın da ge niş bil gi için Müc te ba İl gü rel’in “Mil lî Mü ca de le’de 
Ba lı ke sir Kon gre le ri” (Ata türk Araş tır ma Mer ke zi Ya yı nı, An ka ra 1999) ad lı ki ta bı
na ba ka bi lir si niz. 

Son Os man lı Mec lis-i Me bu sa nı’nın Top lan ma sı ve Mi sak-ı 
Mil lî 
Si vas Kon gre si ka rar la rı nın ül ke de bü yük et ki si ol du. Hal kın ve ay dın la rın bü yük bö
lü mü ger çek le ri gö rür ken, Da mat Fe rit Hü kû me ti iti bar kay bet ti ve so nuç ta hü kû met 
düş tü. Ye ri ne Ali Rı za Pa şa ka bi ne si ku rul du. Ali Rı za Pa şa, ül ke men faa ti için He yeti 
Tem si li ye ile te ma sa geç me nin ge rek li li ği ne ina nı yor du. Bu mak sat la hü kû met üye si Sa
lih Pa şa’yı Mus ta fa Ke mal Pa şa ile gö rüş mek üze re Amas ya’ya gön der di. 2022 Ekim 
1919 ta rih le rin de ya pı lan gö rüş me ler so nun da bir pro to kol im za lan dı.

Ta ri he Amas ya Pro to ko lü ola rak ge çen bu ka rar la rın en baş ta ge len ne ti ce si, İs
tan bul Hü kû me ti’nin He yeti Tem si li ye’yi res men ta nı mış ve ka rar la rı nı dik ka te 
al mış ol ma sı dır. Pro to ko le gö re, Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’na gi de cek he ye tin se çi
min de He yeti Tem si li ye’nin ter cih le ri dik ka te alı na cak, Mec lisi Me bu san’ın bir 
an ön ce top lan ma sı sağ la na cak, Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri İs tan bul Hü kû
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me tin ce hu ku ken ta nı na cak idi. Bu ka rar lar çer çe ve sin de he men uy gu la ma ya ge
çil di. Se çim ler ya pıl dı ve Mec lisi Me bu san 12 Ocak 1920’de İs tan bul’da top lan dı. 
Mus ta fa Ke mal’in di rek ti fi ile ha re ket eden Mil lî Mü ca de le yan lı sı mil let ve kil le ri 
Fe lah-ı Va tan gru bu nu kur du lar. Bu gru bun da gay ret le ri ile son Os man lı Mec li si
nin en önem li ic raa tı 28 Ocak 1920’de Mi sak-ı Mil lî’yi ka bul et me si ol muş tur. Bi
lin di ği üze re, Mi sak-ı Mil lî Er zu rum ve Si vas Kon gre le rin de şe kil len miş idi. Mil lî 
Mü ca de le’nin he defle ri ni or ta ya ko yan 6 mad de lik bu fev ka lâ de önem li bel ge de 
özet le şöy le de ni li yor du; 

Mad de 1: Os man lı Dev le tin de sa de ce Arap la rın ço ğun lu ğu oluş tur du ğu iş gal 
al tın da ki yer le rin ka de ri hal ko yu ile be lir len me li dir. Mü ta re ke hat tı nın için de ve 
dı şın da di nen, ör fen, eme len bir, bir bir le ri ne kar şı lık lı hür met ve fe dâ kar lık his
siy le do lu, hak la rı na say gı lı, Os man lıİs lâm ço ğun lu ğun ya şa dı ğı yer ler hiç bir se
bep le ay rıl maz bir bü tün dür.

Mad de 2: Da ha ön ce hal kın ser best oyu ile ana va ta na ka tıl ma yı ka bul et miş 
bu lu nan El vi yei Se la se (Kars, Ar da han, Ba tum) için ge re kir se tek rar hal kın oy la
rı na baş vu rul ma sı ka bul edi le cek tir.

Mad de 3: Ba tı Trak ya(Pa şae li)nın, hu ku ki sta tü sü de böl ge hal kı nın oyu ile tes
pit edil me li dir. 

Mad de 4: Hü kû met ve Hi la fet mer ke
zi olan İs tan bul şeh ri ile Mar ma ra De ni
zi’nin gü ven li ği her tür lü teh li ke den ko
run muş ol ma lı dır. Bu esas sak lı kal mak 
kay dıy la Bo ğaz la rın dün ya ti ca ret ve 
ulaş tır ma sı na açıl ma sı hak kın da bi zim
le öte ki bü tün il gi li dev let le rin or tak la şa 
ve re cek le ri ka rar mu te ber sa yı la cak tır.

Mad de 5: Müt te fik dev let ler ile düş
man lar ara sın da ya pı lan ant laş ma lar ge
re ğin ce azın lık la rın hak la rı ci var ül ke
ler de bu lu nan Müs lü man hal kın da ay nı 
hak lar dan fay da lan ma sı şar tıy la ta ra fı
mız dan ko ru na cak tır.

Mad de 6: Da ha çağ daş bir dev let ola rak 
ge li şe bil me miz için tam ba ğım sız lık esas
tır. Bu se bep le si ya si, ad lî ve ma lî alan da 
ge liş me mi zi ön le ye cek sı nır la ma la ra (ka pi
tü las yon la ra) kar şı yız. Borç la rı mı zın öden
me si de bu esa sa ay kı rı ola maz.

Ül ke nin var lı ğı na, sı nır la rı na sa hip çık mak la bir lik te tar tış ma ola cak yer ler de hal
ko yu nu be lir le yi ci ka bul eden bu yak la şı mı na sıl de ğer len dir me li yiz? Tar tı şı nız

İs tik lal Sa va şı’nın da ge rek çe le ri ni or ta ya ko yan bu hü küm le ri ana liz et ti ği
miz de üç te mel nok ta da top lan dı ğı nı gö rü yo ruz. Bi rin ci si; sı nır lar, İs tan bul ve 
Mar ma ra’nın gü ven li ği me se le si. İkin ci si; Azın lık lar ve bu na bağ lı ola rak Ana do
lu dı şın da ki Türk ve Müs lü man la rın hak la rı nın ko run ma sı me se le si. Üçün cü sü 
ise; Eko no mik he defler ya ni ka pi tü las yon la rın as la ka bul edi le me ye ce ği ko nu su. 
Mil lî Mü ca de le’nin hak lı ge rek çe le ri ni ve ama cı nı or ta ya ko yan bu prog ram, ay
nı za man da Lo zan Ant laş ma sı’n da da te mel mü za ke re ko nu la rı nı oluş tu ra cak tır.
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Bu ka rar lar ta bii ki baş ta İn gi liz ler ol mak üze re İti laf Dev let le ri ’ni ol duk ça ra
hat sız et ti. Ya pı lan bas kı lar so nu cu Ali Rı za Pa şa Hü kû me ti is ti fa et ti. Ye ri ne 8 
Mart’ta, yi ne İn gi liz le rin hoş kar şı la ma dı ğı Sa lih Pa şa ka bi ne si ku rul du. Bu nun 
üze ri ne, 16 Mart 1920 sa ba hı İs tan bul res men iş gal edil di. Yağ ma ve soy gun la rın 
ya nı sı ra Şeh za de ba şı’nda ka ra kol da uyu yan 15 si lah sız Türk as ke ri şe hit edil di. 
Mil li yet çi me bus lar tu tuk la na rak Mal ta’ya sü rül dü. Ba zı me bus lar ka ça rak An ka
ra’ya gel di ler. İs tan bul’un iş ga li bü tün va tan sat hın da üzün tü ve tep ki ler le kar şı
lan dı, ül ke ça pın da ya pı lan mi ting ler le iş gal pro tes to edil di.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin Açı lı şı
İs tan bul’un iş ga li, Mec lisi Me bu sa nın da ğı tıl ma sı, da ha ön ce mec li sin An ka ra’da 
top lan ma sı nı sa vu nan Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı hak lı çı kar mış tı. Mev cut du ru mu 
de ğer len di ren Mus ta fa Ke mal Pa şa, va kit kay bet me den Tem sil He ye ti adı na 19 
Mart 1920’de il gi li ida ri ve as ke rî ma kam la ra gön der di ği ta mim de “ola ğa nüs tü 
yet ki le re sa hip bir mec li sin An ka ra’da top lan ma sı” için ge rek li ha zır lık la rın ya
pıl ma sı nı is te di. Usu lü ne uy gun ya pı lan se çim ler ve İs tan bul’dan ka tı lan mev cut 
me bus la rın oluş tur du ğu üye ler le Bü yük Mil let Mec li si 23 Ni san 1920 Cu ma gü nü, 
Ulus mey da nın da şim di mü ze ola rak kul la nı lan bi na da dua lar la açıl dı. Mec li sin 
fa ali yet le ri ni ay rı bir baş lık al tın da in ce le ye ce ği miz den bu ra da bu ge liş me le re kar
şı or ta ya çı kan tep ki le ri ele ala ca ğız.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine Kar şı Tep ki ler ve Alı nan 
Ted bir ler
Yu ka rı dan be ri an la tıl dı ğı üze re, Kon gre ler den baş la yan mil lî teş ki lat lan ma sü re
ci TBMM’nin açıl ma sıy la ye ni bir ya pı lan ma ya bü rün müş, bir ta raftan iş gal le re 
kar şı sa vun ma ted bir le ri alı nır ken bir ta raftan da ta rih, ye ni Türk dev le ti nin do
ğu mu na şa hit olu yor du. Ta bii ki, bu du rum baş ta iş gal ci dev let ler ol mak üze re, İs
tan bul Hü kû me ti’ni ve di ğer şer odak la rı nı ol duk ça ra hat sız edi yor du. Onun için, 
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baş la yan millî ha re ke ti bü yü me den boğ ma
nın yol la rı nı ara dı lar. İn gi liz giz li ser vi si, 
de ği şik yol ve yön tem ler le Mil lî Mü ca de le 
ha re ke ti ni kır ma ya ça lı şı yor, iş gal ci Yu nan 
kuv vet le ri, ha zır la dık la rı bro şür ler ve di ğer 
yol lar la Mus ta fa Ke mal Pa şa ve Ku vayı Mil
li ye aley hin de pro pa gan da ya pı yor du. Da mat 
Fe rit hü kû met le ri ise bu aleyh te fa ali yet le
rin ne re dey se mer ke zî du ru mu na gel miş ti. 
İs tan bul Hü kû me ti, Şey hü lis lam Dür ri za de 
Ab dul lah ta ra fın dan ha zır la nan fet va ya da
ya na rak, Mil lî Mü ca de le’yi baş la tan la rı “âsi” 
ilan et miş, bi le rek ve ya bil me ye rek bu pro
pa gan da la rın et ki si al tın da ka lan yer ler de is
yan lar gö rül me ye baş lan mış tı. Düz ce Hen
dek Ada pa za rı, Ye ni han, Yoz gat Bo ğaz lı yan, 
Af yon, Kon ya yö re le rin de ba zı şa hıs la rın ba şı nı çek ti ği is yan lar çık tı. Koç gi ri ve 
Mil li Aşi re ti ve An za vur ayak lan ma la rı da bun la ra ek len di. Ta ma men İs tan bul 
Hü kû me ti ve İti laf Dev let le ri ’nin tah ri ki ile or ta ya çı kan bu ayak lan ma lar, An ka ra 
Hü kû me ti ta ra fın dan sis tem li bir şe kil de bas tı rıl dı. Dür ri za de’nin fet va sı na kar şı, 
An ka ra Müftü sü Rı fat Efen di’nin ön cü lü ğün de 153 din gö rev li si nin im za sı nı ta
şı yan fet va, Mil lî Mü ca de le’nin hak lı lı ğı nı or ta ya koy ma ve hal kı ay dın lat ma açı
sın dan çok et ki li ol du.

Hı ya neti Va ta ni ye Ka nu nu yü rür lü ğe gir di. As ker ka çak la rı nı ön le me ka nu
nu nu uy gu la mak için İs tik lal Mah ke me le ri ku rul du. Alı nan ted bir ler le ayak lan
ma lar bas tı rıl dı ve uzun sü ren kar deş kav ga sı so na er di. TBMM’nin oto ri te si art tı. 
Bu ge liş me ler İs tan bul yö ne ti mi nin ger çek yü zü nü or ta ya çı ka rır ken, Türk mil le ti 
düş man kar şı sın da bü tün gü cü nü se fer ber ede bil me im kâ nı na ka vuş tu.

Tür ki ye’yi Pay laş ma Pro je si: Sevr Ant laş ma sı
Türk mil le ti, Mon dros Mü ta re ke si so nu cu ken di si ne bi çi len ke fe ni giy me mek ve 
ye ni den di ril me nin mü ca de le si için de bu lu nur ken, İti laf Dev let le ri de bir an ön ce, 
sa va şı kay be den dev let ler le ant laş ma lar ya pa rak em per ya list ni yet le ri ni ger çek leş
tir mek is ti yor lar dı. Bu nun için 18 Ocak 1919’da Pa ris’te top lan mış lar ve ta kip eden 
ay lar da, Al man ya, Avus tur ya, Bul ga ris tan ve Ma ca ris tan ile ant laş ma lar im za la
mış lar sı ra Tür ki ye’ye gel miş ti. Os man lı Dev le ti, ge niş top rak la rı ve baş ta pet rol 
ol mak üze re eko no mik kay nak la rı ile sö mür ge ci ül ke le rin iş ta hı nı ka bar tı yor du. 
İti laf Dev let le ri, de ği şik za man lar da Tür ki ye’yi pay laş ma ta sa rı la rı nı gö rüş müş ler, 
1926 Ni san 1920’de İtal ya’nın San Re mo ka sa ba sın da tas la ğa son şek li ni ver miş
ler ve bu ka rar la rı nı da 11 Ma yıs’ta Os man lı he ye ti ne ilet miş ler di. Tev fik Pa şa’nın 
ba şın da bu lun du ğu he yet, “tek lif edi len ba rış şart la rı nın ba ğım sız bir dev le tin ka
bul ede bi le ce ği tür den ol ma dı ğı nı” söy le ye rek iti raz lar da bu lun muş sa da Sal ta nat 
Şu ra sı hü küm le ri uy gun bul mak mec bu ri ye tin de kal dı. Da mat Fe rit her ne olur sa 
ol sun ant laş ma yı im za la mak ni ye tin de idi. An ka ra Hü kû me ti ise bu ant laş ma tas
la ğı na ke sin lik le kar şı ol du ğu nu bil dir me si üze ri ne, İti laf Dev let le ri, An ka ra’yı söz 
ko nu su ant laş ma yı ka bu le zor la mak için 22 Ha zi ran’da Yu nan kuv vet le ri ni ha re
ke te ge çir di ler. Öte yan dan, Da mat Fe rit Hü kû me ti’nin gön der di ği tem sil ci ler 10 
Ağus tos 1920’de Pa ris’in Sevr sem tin de ant laş ma yı im za la dı lar.
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Şark Me se le si’ni ger çek leş tir me yi 
ya ni Ana do lu’da Türk si ya si hâ ki mi ye
ti ne son ver me yi amaç la yan bu söz de 
“ba rış ant laş ma sı”, mec lis ve pa di şah 
ta ra fın dan onay lan ma dı ğın dan, sa de
ce bir pro je ola rak kal mış tır. 1815’te 
adı ko nan ve o ta rih ten iti ba ren, em
per ya liz min Tür ki ye üze rin de ki ni yet
le ri ni ser gi le yen bu pro je ye gö re, kâ ğıt 
üze rin de Or ta Ana do lu’da kü çük bir 
Tür ki ye’den söz edi li yor sa da as lın
da, pra tik te böy le bir dev le tin ya şa ma 
im kâ nı bu lun ma dı ğın dan Ana do lu’da 
Türk var lı ğı na son ve ril miş ola cak tı. 
433 mad de lik olan bu ant laş ma nın te
mel hü küm le ri şöy le idi;

Tür ki ye’ye İs tan bul ile Or ta Ana do
lu’da An ka ra ve Kas ta mo nu vi la yet le ri ni kap sa yan kü çük bir coğ raf ya bı ra kı lı yor
du. İs tan bul baş kent ka la cak an cak ulus la ra ra sı bir sta tü sü bu lu na cak tı. Bo ğaz lar 
ulus la ra ra sı bir ko mis yo nun ta sar ru fun da ola cak. Ba tı Ana do lu’nun bü yük kıs mı 
ile Do ğu Trak ya Yu na nis tan’a ve ri le cek. Do ğu Ana do lu’da ba ğım sız bir Er me nis
tan ve onun gü ne yin de özerk bir Kür dis tan ku ru la cak. Çu ku ro va böl ge si Si vas ve 
Ma lat ya Fran sız, Ak de niz böl ge si ve Kon ya ci va rı İtal yan nü fuz böl ge si ne ay rı la
cak. Or du sa de ce iç gü ven li ği sağ la ya cak öl çü de ola cak. Ka pi tü las yon lar ge niş le
ti le rek ye ni den yü rür lü ğe ko na cak. Ül ke den ay rıl mış gay ri müs lim ler dö ne bi le cek 
ve Os man lı Hü kû me ti bun la rın za rar la rı nı öde ye cek. Os man lı Hü kû me ti İti laf 
Dev let le ri’nin ona yı dı şın da eko no mik ka rar lar ala ma ya cak tı.
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Söz de “ba rış ant laş ma sı” adı al tın da yer alan bü tün bu hü küm ler, Türk mil le ti 
için bir ölüm fer ma nın dan baş ka bir an lam ifa de et mi yor idi. Bu yüz den, An ka ra 
Hü kû me ti, İs tan bul Hü kû me ti’nin im za la ya ca ğı hiç bir ant laş ma yı ka bul et me ye ce
ği ni ilan et miş ti. An ka ra Hü kû me ti’nin “Mi sakı Mil lî” dı şın da bir çö zü mü ka bul 
et me si müm kün de ğil di. As lın da Mi sakı Mil lî, o za ma nın şart la rın da ko lu ka na dı 
bu da na bu da na, yal nız ca göv de si kal mış ve göv de si nin de par ça lan ma sıy la yok ola
cak bir mil le tin fer ya dı ve hak lı di re ni şin den baş ka bir şey de ğil di. Sevr Ant laş ma
sı’nın ya ra lı ve maz lum bir mil le ti ölü me mah kûm et mek ten baş ka bir an la mı yok tu. 

AS KERÎ GE LİŞ ME LER
Amas ya’dan baş la yıp TBMM’nin açıl ma sıy la so nuç la nan ül ke yi kur tar ma ya yö
ne lik si ya si ge liş me ler ve bu nun kar şı sın da İti laf Dev let le ri’ nin ve İs tan bul Hü kû
me ti’nin çe şit li si ya si ma nev ra la rı sü rer ken, Mon dros Mü ta re ke si son ra sı baş la
yan iş gal ler de ge niş le ye rek de vam edi yor du. Aşa ğı da ay rın tı lı ola rak ele alı na ca ğı 
üze re, Do ğu’da Er me ni, Gü ney’de Fran sız, Ba tı’da da Yu nan iş gal le ri ne kar şı mü
ca de le ve ri li yor du. Öte yan dan İtal yan ve İn gi liz iş gal le ri de ya yı lı yor du. Bi lin
di ği üze re, Türk or du su I. Dün ya Sa va şı’n da ağır ka yıp la ra uğ ra mış tı ve ge ri de 
ka lan kad ro da Mü ta re ke ge re ğin ce ter his edi le cek idi. Ya ni bu gün ler de iş gal le re 
kar şı ko ya bi le cek güç lü bir or du ve Mü ta re ke şart la rın dan do la yı hu ku ki ze min 
de bu lun mu yor du. Ger çi ba zı ko mu tan lar, ge le cek teh li ke yi fark edip, mü ta re ke 
hü küm le ri ni müm kün ol du ğun ca uy gu la ma yı er te le yip ba zı ted bir ler al mış lar dı. 
An cak, el de ki kuv vet ler le ye te rin ce sa vun ma ya pı la ma ya ca ğı or ta da idi. İş te Türk 
mil le ti ça re siz kal dı ğı böy le bir or tam da, ül ke nin he men her ye rin de ken di li ğin
den gö nül lü mi lis kuv vet ler oluş tu ra rak si lah lı sa vun ma ira de si ni or ta ya koy du. 
Mil lî Mü ca de le ta ri hi miz de “Ku vâyı Mil li ye ola rak ad lan dı rı lan bu si lah lı gö nül
lü kuv vet le rin te şek kü lün de, ba zı yö ne ti ci le rin ve su bay la rın önem li rol le ri ol du. 
Os man lı Ge nel kur ma yı’nın da des te ğiy le Dü zen li Or du ’ya ge çiş za ma nı na ka dar 
ya ni EkimKa sım 1920’ye ka dar aşa ğıyu ka rı 1,5 yıl lık sü re de, iş gal le re kar şı ko
yan bel ki de tek güç “Ku vâyı Mil li ye” idi. 

Ku va-yı Mil li ye Dö ne mi
Ön ce lik le iş gal teh li ke si ne ya kın yer ler ol mak üze re he men ül ke nin her ta ra fın
dan te şek kül eden bu kuv vet le re; “ku vâyı mil li ye”, “müf re ze”, mü ca hi dîn”, “gö
nül lü”, “alay”, “mil lî ta bur”, “mil lî bö lük” gi bi isim ler ve ril miş tir. Dü zen li or du ya 
ge çiş le bir lik te bu kuv vet le rin bir kıs mı dü zen li or du içi ne alı nır ken, ba zı la rı da 
ken di li ğin den da ğıl mış tır. 

Do ğu Cep he si 
Mon dros Mü ta re ke si’nin il gi li hü küm le ri ne gö re da ğıl ma yan tek or du, Kâ zım Ka
ra be kir Pa şa’nın ko mu ta sın da ki 15. Ko lor du idi. Ka ra be kir Pa şa, böl ge üze rin de 
Eri van mer kez li Er me nis tan’ın emel le ri ni bil di ğin den as ker le ri ni ter his et me miş 
ve sa vun ma ted bir le ri al ma ya baş la mış tı. Bi lin di ği üze re, Şark me se le si çer çe ve
sin de İti laf Dev let le rin den des tek gö ren Er me ni ler, I. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Rus
lar la iş  bir li ği için de Do ğu Ana do lu’da ba zı yer le ri iş gal et miş, TürkMüs lü man 
köy ve ka sa ba la rı nı ya kıp yık mış lar dı. Bu nun da öte sin de Pa ris Ba rış Kon fe ran
sı’ na baş vu ra rak Gi re sunMer sin çiz gi si nin do ğu sun da ka lan Ana do lu coğ raf ya
sı nın ne re dey se ta ma mı nın ken di le ri ne ve ril me si ni is te miş ler di. Er me ni lerin bu 
emel le ri doğ rul tu sun da, sal dı rı la rı nın ve bas kı la rı nın art ma sı üze ri ne 9 Ha zi ran 
1920’de TBMM “se fer ber lik” ilan et miş ve 15. Ko lor du, Şark Cep he si Ko mu tan lı
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ğına çev ril miş tir. Ol tu’yu iş gal edip sal dı rı la rı na ar tı ran Er me ni le re kar şı Kâ zım 
Ka ra be kir Pa şa ko mu ta sın da ta ar ru za ge çen Türk or du su 28 Ey lül’de Sa rı ka mış, 30 
Ekim’de Kars’ı iş gal den kur ta rıp 7 Ka sım’da Güm rü’ye gir miş tir. Türk or du sun dan 
bü yük dar be yi yen Er me ni ler ateş kes is te mek mec bu ri ye tin de kal mış ve 3 Ara lık 
1920’de ya pı lan Güm rü Ant laş ma sı’y la, Tür ki ye’nin is tek le ri ni ka bul et mek du ru
mun da kal mış lar dır. Tür ki ye açı sın dan Er me ni me se le si ni ka pa tan ve TBMM’nin 
ilk as ke rî ba şa rı sı olan Güm rü Ant laş ma sı ile 1878’den iti ba ren Rus iş ga lin de ka
lan Kars ve ha va li si ge ri alı na rak Tür ki ye’nin Do ğu sı nır la rı gü ven lik al tı na alın
mış ol du. Böy le ce, Do ğu’da ki kuv vet le ri mi zin Yu nan kuv vet le ri ne kar şı kay dı rıl
ma im kâ nı da doğ muş ol du. Bu ant laş ma dan he men son ra TBMM Gür cis tan’a bir 
no ta ve re rek, bir Türk yur du olan üç san ca ğın (Kars, Ar da han, Ba tum) Tür ki ye’ye 
ia de si ni is te di. Gö rüş me ler so nun da Gür cü hü kû me ti bu san cak la rı Tür ki ye’ye bı
rak mak zo run da kal dı. An cak kı sa bir sü re son ra Bol şe vik Rus ya’nın Gür cis tan 
ve Er me nis tan’ı iş gal et me si üze ri ne du rum de ğiş miş ve 16 Mart 1921 Mos ko va, 
13 Ka sım 1921 Kars Ant laş ma la rıy la, Ba tum dı şın da ki yer ler Tür ki ye’ye ka tıl mış 
ol du. Do ğu Cep he si’n de bu as ke rî fa ali yet ler de vam eder ken ay nı za man da Türk 
eği tim ta ri hin de iz bı ra ka cak de re ce de yo ğun bir eği timkül tür fa ali ye ti de yü rü
tül müş tür. TBMM’ne ilk za fer le ri he di ye eden ve Do ğu Ana do lu’da “Şark Fa ti hi” 
ola rak anı lan Kâ zım Ka ra be kir Pa şa, cep he ko mu ta nı ola rak as ke rî fa ali yet le ri nin 
ya nı sı ra böl ge nin eği tim ve kül tür ala nın da kal kın ma sı için de fev ka la de hiz met
ler de bu lun muş tur. Sa vaş ve Er me ni te rö rü so nu cu ye timök süz kal mış bin ler ce 
TürkMüs lü man ço cu ğu nun eği ti mi ni sağ la ya rak on la rı ha ya ta ka zan dır mış idi. 

Gü ney Cep he si
Mü ta re ke son ra sı, 1919 Ocak ayın dan iti ba ren Fran sız lar Çu ku ro va böl ge si ni, İn
gi liz ler ise An tep, Ur fa, Ma raş’ı iş ga le baş la dı lar. 15 Ey lül 1919 ta ri hin de var dık la rı 
an laş ma ya gö re İn gi liz ler Fi lis tin ve Irak’a, Fran sız lar da Su ri ye ve Lüb nan’a man
da ter dev let ola rak yer leş me ka ra rı alın ca İn gi liz ler iş gal et tik le ri yu ka rı da ki Türk 
şe hir le ri ni Fran sız la ra bı rak tı lar. Ekim so nu ve Ka sım’ın ba şın da Ma raş, Ur fa ve 
An tep’te Fran sız iş ga li baş la dı. Fran sız lar iş gal et tik le ri yer ler de hal ka gö rül me dik 
zu lüm ya pı yor du. Özel lik le yer li Er me ni le rin fır sa tı ga ni met bi lip, si lah lı çe te ler le 
Türk le re yö ne lik kat li am la rı na Fran sız la rın göz yum ma sı hat ta el al tın dan teş vik 
et me si, Türk le ri nefsi mü da faa ya mec bur et ti. Kı sa sü re de Er me ni ve Fran sız la ra 
kar şı Ku vayı Mil li ye te şek kül et ti, mil lî cep he ler ku rul du. Er me ni çe te le ri ne ve 
Fran sız iş ga li ne kar şı halk ye di den yet mi şi ne mü ca de le ye baş la dı. 

Ada na’da “Tu fan Bey” un va nıy la Yüz ba şı Os man, mil lî kuv vet le riy le Fran sız la
ra kar şı önem li ba şa rı lar ka zan dı. Ma raş’ta Süt çü İmam, Türk ka dın la rı na sar kın tı
lık et me ye kal kan Fran sız as ker le ri ne si lah la kar şı lık ve re rek Ma raş lı la rın mü ca de le 
bay ra ğı nı aç tı. An tep’te “Şa hin Bey” tak ma ad lı teğ men Sa id ve da ha son ra Kı lıç 
Ali Bey ko mu ta sın da ki Ku vayı mil li ye kah ra man lık lar ser gi le di. Fran sız lar ca 10 ayı 
aş kın sü re ku şat ma al tın da tu tu lan An tep âde ta des tan yaz dı. 1112 ya şın da ki ço
cuk lar bi le va tan sa vun ma sın da fii len gö rev al dı lar. Bu mü ca de le de 6000 ev la dı nı 
kay be den An tep, 9 Şu bat 1921’de ça re siz lik ten tes lim ol du. An tep li le rin gös ter di ği 
ta rih te ör ne ği az bu lu nan bu di re ni şi TBMM 6 Şu bat 1921’de çı kar dı ğı ka nun ile 
“Ga zi” un va nı ve re rek tak dir et ti. Ur fa lı la rın da Yüz ba şı Ali Sa ib Bey’in ko mu ta
sın da ver dik le ri mü ca de le Fran sız la ra bu top rak la rın sa hip siz ol ma dı ğı nı gös ter di. 
Fran sız lar 10 Ni san 1920’de Ur fa’yı bo şalt mak mec bu ri ye tin de kal dı lar. Ga zi An
tep’in ya nı sı ra Ma raş ve Ur fa’nın kah ra man lık la rı da Cum hu ri yet Tür ki ye’sin de, 
Ma raş’a “Kah ra man”, Ur fa’ya “Şan lı” sı fat la rı tak dir edi le rek ta ri he geç miş ol du.
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Gü ney do ğu’da Fran sız la ra kar şı ka za nı lan bu ba şa rı lar, TBMM’ye bü yük bir ma
ne vi güç ver di. İn gi liz le rin oyu nu na gel dik le ri ni an la yan Fran sız lar da Türk’ün va
ta nı nı elin den al ma nın müm kün ola ma ya ca ğı nı kav ra dık la rın dan Sa kar ya za fe ri ni 
mü tea kip TBMM Hü kû me ti’y le An ka ra Ant laş ma sı’ nı (20 Ekim 1921) im za la ya rak, 
Ha tay dı şın da iş gal et ti ği yer le ri bo şalt mış ve müt te fik le rin den ay rıl mış tır.

Ba tı Cep he si 
Yu ka rı da bah se dil di ği üze re, İti laf Dev let le ri’ nin hi ma ye sin de İz mir’e çı kan Yu nan 
kuv vet le ri bu hat tan Ana do lu iç le ri ne doğ ru iş gal le ri ni ge niş le tir ken, 29 Ma yıs 
1919’da da Ay va lık’ı iş gal ede rek Ba tı Ana do lu’nun ku ze yin den ikin ci bir kol ile 
iler le me yi plan la dı lar. 18 Ma yıs ak şa mı na ka dar İz mir ve Ur la ya rı ma da sı na ha
kim olan Yu nan lar 26 Ma yıs’ta Ma ni sa’yı iş gal edip Ge diz va di si is ti ka me tin de 
iş gal le ri ni ge niş let me ye baş la dı lar. Ta kip eden gün ler de Tur gut lu, Ti re, Sa ru han lı 
Yu nan la rın eli ne geç ti. He def Ay dın şeh ri idi. İn gi liz le rin de ona yı ile 27 Ma yıs’ta 
Ay dın iş gal edil di. 4 Ha zi ran’da da Yu nan kuv vet le ri Na zil li ye gir di. Na zil li’de ki 
yer li Rum lar, Yu nan la rı kar şı la dı lar ve “Kah rol sun Türk ler” di ye so kak so kak ba
ğır dı lar. Za ten İz mir’in iş ga lin den iti ba ren, İz mir, Ay dın ve di ğer iş gal edi len yer
ler de yer li Rum la rın bü yük bö lü mü Yu nan lar la iş  bir li ği için dey di. 

Yu nan kuv vet le ri bu iş gal le rin de, güç lü bir di re niş le kar şı la şa cak la rı nı tah min 
et mi yor lar dı. Fa kat da ha İz mir’e ayak bas tık la rın dan iti ba ren si lah lı di re niş le kar
şı laş mış lar, Türk mil le ti nin he men teş ki lat la na rak vü cu da ge tir di ği gö nül lü mil lî 
kuv vet ler ve sa yı la rı çok azal mış el de mev cut ba zı as ke rî bir lik ler Yu nan he sap
la rı nı al tüst et miş ti. Ay va lık’ta 172. Alay Ko mu ta nı Ali Bey (Çe tin ka ya) ko mu ta
sın da ki Türk kuv vet le ri bü yük di re niş gös ter di ler. Bu di re niş, İs tik lal Sa va şı’n da 
bir or du bir li ği nin ilk si lah lı mu ka ve me ti ola rak ka bul edi lir. Ber ga ma’da Al bay 
Ka zım Bey (Özalp) Yu nan kuv vet le ri ni uzun sü re oya la dı.

Sa ray köy lü Mol la Be kir et ra fı na top la dı ğı va tan per ver köy lü genç ler le ile ri de Sa
ray köy Müf re ze si ola rak ge li şe cek mi lis kuv ve tin te me li ni at tı. Kor ku te li, Ha fız pa şa, 
Bu cak ka za ve na hi ye le rin den cep he ye gö nül lü ler koş tu. Muğ la lı lar da Mu ta sar rıf 
Hil mi Be y’in des te ğiy le gö nül lü bir lik oluş tu ra rak Ay dın cep he si ne gön der di ler. De
niz li Müftü sü Ah met Hu lu si Efen di, Mu ta sar rıf Fa ik Bey ve 57. Tü men Ko mu ta nı 
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M. Şe fik Bey’in (Aker) böl ge de çok önem li hiz met le ri ol du. Is par ta lı lar da Ha fız 
İb ra him’in (De mi ra lay) ön cü lü ğün de oluş tur duk la rı Is par ta Mü ca hit le ri’yle Ay dın 
cep he si ne koş tu lar. 27 Ha zi ran (1919) gü nü Umur lu’da top la nan mil lî kuv vet le rin 
sa yı sı 2500’ü bul muş tu. Sa yı la rı 5000 ci va rın da olan ve si lah yö nün den de üs tün bu
lu nan Ay dın’da ki Yu nan iş gal kuv vet le ri ne kar şı 29 Ha zi ran’da baş la tı lan ta ar ruz 30 
Ha zi ran’da Ay dın’ın ge ri alın ma sıy la so nuç lan dı. Bu ba şa rı mo dern si lah ve tec hi za ta 
sa hip üs tün sa yı lı Yu nan iş gal kuv vet le ri ne kar şı Ba tı Ana do lu’da Ku vayı Mil li ye’nin 
ilk za fe ri ol ma sı do la yı sıy la fev ka la de önem li dir. Fa kat tak vi ye bir lik ler ge ti ren Yu
nan lar da ha son ra Ay dın’ı tek rar iş gal et ti ler. Bü tün bu ge liş me ler den son ra, Ku vayı 
Mil li ye Na zil li is ti ka me ti ne çe kil di. Yu nan la rın Bul dan’a ka dar iler le me le ri Ku vayı 
Mil li ye ru hu nu iyi ce alev len dir di. Umur lu’da ye ni bir cep he oluş tu rul du. De mir ci 
Meh met Efe ve di ğer ba zı efe ler va tan sa vun ma sı için cep he ye koş tu lar. 

Tem muz or ta la rın da Yu nan iler le yi şi dur du rul du. Ağus tos or ta la rın da De niz
li’nin ba tı sın da Yu nan’a kar şı güç lü bir cep he ku rul du. Bu ra da ki Türk kuv vet le ri
nin sa yı sı 2900’ü bul muş tur. Bu nun %80’in den faz la sı nı gö nül lü ler oluş tu ru yor
du. Bu gö nül lü ler; Ta vas, Ar paz, Çal, Na zil li, Ye ni pa zar, Ka ra ca su, Ho naz, Ko çar lı, 
Ka ra ha yıt, Bul dan, Ku yu cak, Or tak çı, Pir li bey, Ba de mi ye, Men de gü me ve ci var
dan ge len gö nül lü ler idi. Ay rı ca Yö rük Ali Efe, Sö ke li Ali Efe, İs ma il Efe, Mes tan 
Efe ler de kı zan la rıy la mü ca de le ye ka tıl mış lar dı. Yu nan la rın De niz li ’yi teh dit et
me ye baş la ma sıy la Ana do lu’nun da ha iç kı sım la rın dan gö nül lü ler akın akın cep
he ye koş ma ya baş la dı. Bun lar dan Is par ta, Bur dur, Af yon mın tı ka la rın dan ge len 
Is par ta Mü ca hit le ri, De mi ra lay, Çe li ka lay gö nül lü le ri, Emir dağ ci va rın da te şek kül 
eden El mas Peh li van Müf re ze si, adın dan cep he de sık ça bah se di len ler dir. Ta bi ki 
bu ra da gö nül lü mi lis kuv vet le rin isim le ri ni tek tek ver me im kâ nı yok tur. An cak 
şu nu ra hat lık la ifa de ede bi li riz ki cep he ge ri sin de ki he men bü tün il ve il çe ler de, 
“mil lî ta bur”, “mil lî bö lük” ve baş ka ad lar la mil lî kuv vet ler ku rul muş tur.

Ay dınDe niz li is ti ka me tin de bu ge liş me ler olur ken bir baş ka iş gal ko lu Ay va
lık Ber ga maSo ma is ti ka me tin de ge li şi yor du. 5 Ha zi ran’da Ak hi sar’ın, 13 Ha zi
ran’da Ber ga ma’nın iş gal edil me si üze ri ne, bu mın tı ka da da ye ni bir cep he oluş tu. 
Baş ta Ba lı ke sir Mü da fa ai Hu kuk Ce mi ye ti üye le ri ol mak üze re 61. Tü men Ko
mu ta nı Al bay Ka zım (Özalp), Ak hi sar lı Par ti Peh li van, Ha fız Hü se yin ve yö re
de ki di ğer ni za mi bir lik ko mu tan la rı nın bu böl ge de mil lî di re niş ru hu nun oluş
ma sın da fev ka la de hiz met le ri ol du. Tem muz 1919’dan son ra So maBer ga ma ve 
Ak hi sar cep he le rin de Ku vayı Mil li ye’nin et ki si git tik çe art ma ya baş la dı. Ku vayı 
Mil li ye Yu nan kuv vet le ri ne bü yük dar be ler vur du. An cak şu bir ger çek idi ki dü
zen siz kuv vet ler le, ni za mi bir bir lik kar şı sın da uzun sü re mü ca de le yi sür dür mek 
pek müm kün de ğil di. Ni te kim 1920 or ta la rı na ge lin di ğin de Yu nan iş gal le ri Bur
saUşakDe niz li hat tı na ka dar iler le miş bu lu nu yor lar dı. 

Dü zen li Or du Dö ne mi
Bu du rum da, dü zen li or du ya geç me ça lış ma la rı baş la dı. Ku vayı Mil li ye’nin tas fi
ye si mev cut as ke rî ge liş me le rin bir mec bu ri ye ti ise de as lın da si ya si şart lar da dü
zen li or du nun ku rul ma sı nı ge rek li kı lı yor du. Çün kü ye ni bir dev le te doğ ru gi di
şin ilk ve önem li adı mı ola rak TBMM ku rul muş tu. Mec li sin si ya si var lı ğı nı ka bul 
et ti re bil me si ve oto ri te si ni te sis ede bil me si ay nı za man da as ke rî gü cü nün var lı
ğıy la ala ka lı idi. Bir baş ka ifa de ile hü kû met ola bil mek, em ni ye ti ve gü ve ni sağ la
ya bil mek ve hü kû me tin ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek için kuv ve te sa hip ol mak 
ge re ki yor du. Bu hu sus Mec lis’te de sık ça di le ge ti ril miş tir. Mil let ve ki li Ham dul lah 
Sup hi Bey Mec lis te ki bir ko nuş ma sın da; “Ha ki ka ten bir or du ya ma lik ol duk tan 
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son ra, hü kû me ti kur dum de me ye TBMM’nin hak kı ola cak tır” di ye rek, hü kû met 
ol mak la dü zen li or du ya sa hip ol mak ara sın da ki bağ lan tı yı di le ge tir miş tir. 

Ya pı lan ha zır lık lar so nun da 1920 Ekim ayın dan iti ba ren Ku vâyı Mil li ye’nin 
tas fi ye si baş la dı. 9 Ka sım’da Ba tı Cep he si; Ba tı ve Gü ney Cep he si ol mak üze re iki
ye ay rıl dı. 10 Ka sım’da Al bay İs met (İnö nü) Ba tı Cep he si, 11 Ka sım’da Al bay Re fet 
(Be le) Gü ney Cep he si ko mu tan lı ğı na atan dı lar. 

Mus ta fa Ke mal, her iki cep he ko mu ta nı na “sü rat le mun ta zam or du ve bü yük 
sü va ri küt le si vü cu da ge tir mek” için ke sin emir ler ver di. Ta kip eden gün ler de, Et
hem Bey gi bi ba zı di re niş ler ol mak la be ra ber Ku vayı Mil li ye tas fi ye edi lip dü zen
li or du ge liş me ye baş la dı. Dü zen li or du ile Yu nan kuv vet le ri ne kar şı Ba tı Cep he
si’n de ba şa rı lar git tik çe art tı. Şim di, he nüz ye ni ku ru lan or du nun mu ha re be le ri ni 
kı sa ca ele ala lım. 

İnö nü Mu ha re be le ri 
Et hem Bey ayak lan ma sı nı fır sat bi len Yu nan kuv vet le ri, İti laf Dev let le ri’nin da
yat tık la rı Sevr’i ka bul et ti re bil mek ve bu ant laş ma dan pay la rı na dü şe ni ala bil mek 
için 6 Ocak’ta (1921) Bur saUşak böl ge le rin den Es ki şe hirAf yon is ti ka me ti ne ha
re ke te geç ti. Türk kuv vet le ri ken di si nin üç ka tı ci va rın da olan Yu nan bir lik le ri ni 
9 Ocak’ta İnö nü ci va rın da kar şı la dı. Yu nan kuv vet le ri bu ra da çe tin Türk di re ni şi 
kar şı sın da du ra ma mış ve za yi at ve re rek 11 Ocak’ta es ki mev zi le ri ne ge ri çe kil mek 
mec bu ri ye tin de kal mış tır. Bu ba şa rı, TBMM’de ve baş ta Nu tuk ol mak üze re dö
ne min kay nak la rın da I. İnö nü Za fe ri ola rak ad lan dı rıl mış tır. Yu nan lar ise bu nu 
bir ye nil gi ola rak ka bul et me yip, bu ha re kâ ta “ta aru zi ke şif” adı nı ver miş ler dir. 
Fa kat or ta da, in kâr edi le me ye cek bir ger çek var dı ki o da bu ha re kât ta Yu nan la rın 
8 su bay ve 49 eri öl müş, 9 su bay ve 145 eri de kay bol muş tu. Dü zen li Türk or du su
nun Ba tı Cep he si’n de ilk ba şa rı sı ola rak ka bul edi len bu mu ha re be ve za fe rin Türk 
ve dün ya ka mu oyun da fev ka la de et ki si ol du. Bu za fer le 2. Vi ya na ye nil gi sin den 
iti ba ren sü rek li ge ri çe ki len bir mil le tin ve or du su nun as la hak et me di ği bir ezik
lik psi ko lo ji si ni üze rin den at ma fır sa tı doğ muş tu. Ana do lu’da coş ku lu kut la ma lar 
ol du, ül ke nin her ta ra fın dan TBMM’ne teb rik tel grafla rı yağ ma ya baş la dı. Mo ral 
ve psi ko lo jik ge ti ri le ri nin ya nı sı ra bu ba şa rı ile TBMM Hü kû me ti’nin Lon dra 
Kon fe ran sı na da ve ti sağ lan mış tır.

Fotoğraf 5.13

İki cephe komutanı, 
başkomutanın iki 
yanında

Kaynak: ATAM 
Arşivi.



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I146

Yu nan kuv vet le ri, bu boz gu nun et ki si ni üzer le rin den at mak için Lon dra Kon
fe ran sı ’nın so nu cu nu bek le me den tek rar sal dı rı ya geç ti ler. 23 Mart’tan iti ba ren 
Bur sa’dan İnö nü ve Uşak’tan Af yon is ti ka me ti ne ha re ke te geç ti ler. Türk kuv vet
le ri böy le bir sal dı rı ola ca ğı nı da ha ön ce bil di ğin den ha zır lık lıy dı. Ba tı Cep he
si Ko mu ta nı İs met Bey, Yu nan kuv vet le ri ni İnö nü’de kar şı la ma yı plan la dı. 30 
Mart’a ka dar Yu nan lar üs tün lük le ri ni sür dür müş ve Ye ni şe hir, Bo zü yük, Bi le cik 
ve Dum lu pı nar düş man eli ne geç miş tir. Bu ara da, Re fet Bey’in ko mu ta et ti ği Gü
ney Cep he si’n de Dum lu pı nar ve As lı han lar mev zi le rin de Türk kuv vet le ri ge ri çe
kil mek du ru mun da kal mış tı. Ya pı lan ha zır lık lar so nu cu Türk or du su 31 Mart’ta 
kar şı sal dı rı ya geç ti ve Yu nan lar o ge ce boz gu na uğ ra ya rak ge ri çe kil mek zo run da 
kal dı lar. İs met Bey’in ifa de siy le Yu nan kuv vet le ri bin ler ce ölü ve re rek mu ha re be 
mey da nı nın Türk or du su na terk et miş idi. Ge ri çe ki len Yu nan bir lik le ri Türk kuv
vet le rin ce Bur sa’ya ka dar sü rül dü. Ama bu çe ki liş sı ra sın da Yu nan lar, Türk şe hir 
ve köy le ri ni ate şe ver di ler, Bi le cik, Bo zü yük ve Sö ğüt kül yı ğı nı hâ li ne gel di. Bu 
böl ge de ki ca mi le rin he men ta ma mı ya kıl dı. Ne ga rip tir ki, bu Yu nan ha re kâ tı sı
ra sın da, gayrimüs lim le rin özel lik le Rum ve Er me ni ler’in ço ğun lu ğu iş gal ci Yu nan 
kuv vet le riy le iş  bir li ği yap mak tan ge ri dur ma dı lar. Bu mu ha re be de Türk or du su 
da çok sa yı da şe hit ver di. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın “İn kı lap ta ri hi mi zin bir say fa sı 
İkin ci İnö nü Za fe ri i le ya zıl dı” de di ği bu ba şa rı nın Türk ve dün ya ka mu oyun da 
fev ka la de et ki le ri ol du ve bu za fer; si ya si, as ke rî ve psi ko lo jik açı dan İs tik lal Sa va
şı’nın bun dan son ra ki sey ri ni olum lu yön de et ki le di. 

Kü tah ya ve Es ki şe hir Mu ha re be le ri
Dum lu pı nar ve As lı han lar mu ha re be le ri son ra sın da Yu nan kuv vet le ri ye ni bir 
ha re kâ tın ha zır lı ğı na gir di ler. Yu nan lar, İnö nüKü tah yaDö ğer mev zii ni tut muş 
olan Türk kuv vet le ri ni gü ney den ku şat mak üze re 8 Tem muz’da ile ri ha re kâ ta geç
ti ler. 1418 Tem muz’da Kü tah yaNa suh çal mev zi le rin de şid det li çar pış ma lar ol du. 
An cak sa yı ve si lah ba kı mın dan çok üs tün olan Yu nan kuv vet le ri kar şı sın da Türk 
kuv vet le ri ge ri çe kil me nin doğ ru ola ca ğı nı dü şü ne rek 18 Tem muz’da Es ki şe hir’in 
do ğu sun da Se yit ga zi hat tı na çe kil di. 21 Tem muz’da Yu nan lar Es ki şe hir is ti ka me
ti ne ta ar ru za geç ti. Bu böl ge de çok şid det li çar pış ma lar ol du so nuç ta Türk kuv
vet le ri 25 Tem muz’da Sa kar ya ge ri si ne çe kil mek du ru mun da kal dı. Bu ha re kât 
so nun da Es ki şe hir, Kü tah ya, Af yon ka ra hi sar Yu nan lar’ın eli ne geç ti. Ta bii ki bu 
ge liş me ler yurt ta ve Mec lis te bü yük mo ral kı rık lı ğı na ve tep ki le re yol aç tı. Hat ta, 
Mec lisin An ka ra’dan Kay se ri’ye ta şın ma sı bi le di le ge ti ril di. Baş ko mu tan lık üze ri
ne yö nel ti len eleş ti ri ler kar şı sın da Mus ta fa Ke mal, ka rar lı ve ma kul açık la ma la rı 
ile mo ral le ri ve gü ven duy gu su nu güç lü tut ma yı ba şar dı. 

Mec lis, 5 Ağus tos’ta ka bul et ti ği ka nun la Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya üç ay sü rey
le Baş ko mu tan lık yet ki le ri ni ver di. Mus ta fa Ke mal, ilk işi ola rak Te kâ lifi Mil li ye 
emir le ri ni ya yın la dı. Bu emir le re gö re, her ka za da bi rer ko mis yon ku rul du. Be de
li da ha son ra öden mek üze re, or du nun ih ti ya cı olan ia şe ve gi yim mal ze me le ri
nin %40’ına, nak li ye va sı ta la rı nın %20’si ne ve sa va şa el ve riş li araç la ra el ko nul du. 
As lın da Te kâ lifi Mil li ye, za ten 10 yıl dır sü rek li sa vaş hâ lin de olan bir mil le tin, 
var ola bil mek için ar tık en son im kân la rı nı se fer ber et me an la mı na ge li yor du. Bu 
ha zır lık la rın ya nı sı ra, Do ğu Cep he si’n den ve Mer kez Or du su’ndan seç kin ba zı 
bir lik ler de Ba tı Cep he si ’ne kay dı rıl ma ya baş lan dı. Bü tün bu ha zır lık lar, An ka ra 
is ti ka me tin de iler le mek te olan Yu nan iş gal kuv vet le ri ne kar şı sa vun ma yı kuv vet
len di rip ar ka sın dan ta ar ruz için idi. Ya ni, bı ça ğın ke mi ğe da yan dı ğı nok ta da ye ni
den di ri li şin des ta nı ola cak Sa kar ya Mey dan Mu ha re be si ’ne ha zır lık tı.
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Sa kar ya Mey dan Mu ha re be si 
Ya pı lan ha zır lık lar dan son ra Baş ko mu tan Mus ta fa Ke mal Pa şa, Ge nel Kur may 
Baş ka nı Fev zi Pa şa (Çak mak) ile Po lat lı’da ki Ba tı Cep he si ka rar gâ hı na git ti. Bu 
gün ler de ken di si ni Bi zans’ın va ri si ka bul eden Yu nan Kra lı XII I. Kons tan tin İz
mir’e ge le rek baş ko mu tan sı fa tıy la or du su na An ka ra’yı he def gös ter di. Es ki şe hir 
Se yit ga zi is ti ka me tin de ha re ke te ge çen Yu nan or du su 23 Ağus tos’ta Sa kar ya’da 
Türk or du suy la te ma sa geç ti. Bu ta rih ten son ra 22 gün 23 ge ce sü re cek olan Sa
kar ya Mey dan Mu ha re be si ’ni 3 aşa ma da ele al mak doğ ru olur. 2331 Ağus tos ara
sın da Yu nan lar sü rek li ta ar ruz da bu lu nup Türk kuv vet le ri nin güç lü bir di re niş le 
kar şı lık ver di ği çar pış ma lar. İkin ci aşa ma 15 Ey lül ara sı dır ki bu sü reç te Yu nan lar 
ba zı te pe le ri ele ge çir miş ve Türk ler aley hi ne ba zı ge liş me ler ol muş tur. Bu gün
ler de Mu ta fa Ke mal Pa şa’nın as ker lik li te ra tü rü ne gi ren; “Hattı Mü da fa a yok tur 
sat hı mü da fa a var dır. O sa tıh bü tün va tan dır. Va ta nın her ka rış top ra ğı va tan
da şın ka nıy la ıs lan ma dık ça terk edi le mez” sö zü Türk or du su nun te mel stra te ji si 
ol muş tur. Son aşa ma ola rak gö re bi le ce ği miz 6 12 Ey lül, ar tık Türk kuv vet le ri nin 
üs tün lü ğü ele alıp ta ar ru za geç ti ği gün ler dir. 10 Ey lül’de baş la yan Türk ta ar ru zu na 
da ya na ma yan, Yu nan or du su pe ri şan bir şe kil de da ğıl mış ve 13 Ey lül’de Sa kar
ya’nın do ğu su nu ta ma men bo şalt mış tır. 13 Ey lül gü nü Mu ha re be mey da nı nı dür
bü nüy le gö zet le yen Ka zım Bey’in (Özalp) şu de ğer len dir me le ri düş ma nın için de 
bu lun du ğu du ru mu açık ça göz ler önü ne ser mek te dir; 

“Ta ras sut dür bü nün den son du ru mu tet ki ke ko yul dum. Sa kar ya’nın ba tı sın da 
de re ke na rın da ve bil has sa Ka vun cu köp rü sü nün ba tı sın da, ge ce par lak gö rü len 
düş ma nın or du gah ateş le ri iyi ce azal mış tı. Ana do lu’nun or ta sı na ka dar gu rur la 
iler le miş ve bü yük ümit ve ha yal le ri nin ta hak kuk ede ce ği ne tam inan mış ken, Yu
nan lar için bek len me dik elim bir du rum or ta ya çık mış tı: Yu nan esir le ri, cep le
rin den toz ve top rak la ka rış mış ar pa ve buğ day çı ka rıp aç lık la rı nı bel li ede cek 
şe kil de yi yor lar dı. Bi zim as ker le ri mi zin mer ha me ten uzat tık la rı ku ru ek mek ve 
pek si met kı rık la rı nı, min net ve şük ran la ka pı şı yor lar dı. Bir kaç ay ev vel Bur sa’dan 
Bi le cik’e ge çen ve bi zim bas kı nı mı za uğ ra yan düş man kam yon la rın da bu lu nan, 
yer li Rum la rın he di ye ola rak gön der dik le ri çi ko la ta ve bis kü vi ler şim di bu esir ler 
için bir rü ya idi. 13 Ey lül sa ba hı, düş ma nın bir kıs mı pe ri şan bir hâl de Sa kar ya’nın 
ba tı sı na geç miş, ge çe me yen ler Sa kar ya’da bo ğul muş, ölü le ri ya ra lı la rı ve has ta la rı 
da mu ha re be mey da nın da ve ge ri le rin de dö kül müş bu lu nu yor du... Düş man ya ra
lı la rı kol la rın da Kı zı lay amb le mi ta şı yan sıh hi ye as ker le ri mi zin in san ca yar dım
la rıy la sed ye ler le sar gı yer le ri ne gö tü rü lü yor lar dı. Mu ha re be mey da nın da ölü ve 
ya ra lı lar dan baş ka, ka ma sı alın mış ve ya alın ma mış, te ker lek le ri kı rık ve ya sağ lam 
top lar... Dö kül müş hâl de pi ya de ve top çu cep ha ne le ri, ga ze te ler, mek tup lar, el bi
se ler... Özet le bir çok si lah, cep ha ne, eş ya ve mal ze me bı ra kıl mış tı. Asıl boz gun 
man za ra sı Sa kar ya’nın ba tı sın da gö rü lü yor du”. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ifa de siy le “Sa kar ya Mel ha mei Küb ra sı” ye ni Türk 
dev le ti nin ta ri hi ne, ci han ta ri hin de en der olan bü yük bir mey dan mu ha re be si 
ola rak geç miş tir. Ka zım Bey’in yu ka rı da ki tes pit le rin den de açık ça an la şı la ca ğı 
üze re, Türk as ke ri ya ra lı Yu nan as ker le ri ne in sa ni yar dım yap mak tan ge ri dur
maz ken, boz gu na uğ ra yıp Af yon is ti ka me ti ne ka çan Yu nan or du su, ye nil gi si nin 
acı sı nı si vil halk tan çı ka rır ca sı na geç ti ği köy le ri ate şe ver miş ve hal kı kat let mek
ten ge ri dur ma mış tır.
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Bu sa vaş ta Türk or du su 7’si tü men ko mu ta nı ol mak üze re 3282 şe hit, 13.618 
ya ra lı ve 415 esir; Yu nan lar ise su bay ve er 15.000 ölü ve 25.000 ci va rın da ya ra lı 
ver miş ler dir. Türk or du su nun şe hit le ri ara sın da çok sa yı da su bay ve özel lik le ye
dek su bay bu lu nu yor du. 

Sa kar ya Za fe ri’nin Türk ve dün ya ka mu oyun da fev ka la de yan kı la rı ol du. Za
fer Ana do lu’nun her ta ra fın da coş ku lar la kut lan dı. Mil le tin ve or du nun sar sıl mış 
olan mo ra li ye ri ne gel di. Bu as lın da 1683’ten be ri haç lı lar kar şı sın da ya şa nan ge ri 
çe kil me nin dur ma sı an la mı na ge li yor du. Ta bii ki bu tab lo, Sevr’i ger çek leş tir mek 
is te yen le rin ümit le ri nin de kı rıl ma sı de mek ti. Bu yüz den Fran sa, İti laf dev let le
ri için de ilk ön ce An ka ra Hü kû me ti’nin ba şa rı la rı nı ka bul eden ül ke ol du ve 20 
Ekim 1921’de im za la nan An ka ra Ant laş ma sı ile sa vaş tan çe kil di. Fran sız lar la im
za la nan bu ant laş ma ile Ha tay me se le si ha riç aşa ğıyu ka rı bu gün kü Su ri ye sı nır
la rı çi zil miş ol du. İn gil te re’nin 22 Ekim 1921’de esir le rin mü ba de le si ant laş ma
sı nı im za la ma sı, An ka ra Hü kû me ti’ni res men ta nı ma sı an la mı na ge li yor du. Öte 
yan dan Sa kar ya Za fe ri ile Türk le rin son za fe ri ka za na cak la rı hak kın da kuş ku la rı 
kal ma yan Sov yet Şu ra sı na bağ lı Kafkas Dev let le ri (Gür cis tan, Er me nis tan, Azer
bay can), Sov yet Rus ya’nın ara cı lı ğı ile 13 Ekim’de Kars Ant laş ma sı nı im za la dı lar. 
Za fe rin bir so nu cu ola rak Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya 19 Ey lül 1921’de “Ga zi” un van 
ve “Ma re şal” rüt be le ri ve ril di.
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Sa kar ya Za fe ri, bü tün va tan sat hın da 
za fer şen lik le riy le kut lan dı ve ka za nı lan 
bu mo ral ile düş ma nın Ana do lu’dan 
atıl ma sı için top ye kûn mad dima ne vi 
se fer ber lik baş la dı. Aşa ğı yu ka rı bir yıl
lık ha zır lık ne ti ce sin de em per ya liz min 
des tek ver di ği Yu nan iş gal kuv vet le ri ne 
son dar be yi vur mak için Bü yük Ta ar ru
z’un ari fe si ne ge lin di. 

Bü yük Ta ar ruz ve Mu dan ya 
Mü ta re ke si
Sa kar ya’da bü yük boz gu na uğ ra yan Yu
nan kuv vet le ri, Es ki şe hirAf yon hat
tı na ka dar ta kip edi le bil miş ti. Çün kü 
bu gün ler de ki Türk or du su ge rek sa yı 
ge rek se lo jis tik im kân lar iti ba rıy la Yu
nan or du su na ke sin dar be yi vur mak 
için he men ta ar ru za ge çe cek du rum da 
de ğil di. Za ten mev sim de kı şa yak la şı
yor du. Bu yüz den cid di bir ha zır lık ya
pıl dık tan son ra ta ar ru zun ya pıl ma sı uy
gun gö rül müş tü.

As ke rî ge liş me le ri ye te rin ce bil me
yen ama his le riy le ha re ket eden ba zı çev re ler bu du ru mu eleş ti rir ken, Mus ta fa 
Ke mal Pa şa, bir ta raftan eleş ti ri le re ce vap ve ri yor, bir ta raftan da giz li lik için de or
du yu ile ri de dü şü nü len ta ar ru za ha zır lı yor du. Öte yan dan, Sevr’i ger çek leş tir mek 
için Yu nan’dan ümi di ni ke sen İti laf Dev let le ri za ra rın ne re sin den dö nü lür se kâr 
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mi sa li bir an ön ce söz de ba rış plan la rı ile Tür ki ye’yi an laş ma ze mi ni ne çek mek is
ti yor lar dı. Bu mak sat la 22 ve 26 Mart 1922’de her iki ta ra fa da mü ta re ke tek li fin de 
bu lun du lar. Ken di le ri ne to par lan ma im kâ nı ve re cek bu tek li fi Yu nan lar he men 
ka bul et miş, Tür ki ye ise pren sip ola rak ba rış tan ya na ol du ğu nu be lirt mek le bir
lik te, mü ta re ke için hak lı ola rak Ana do lu’nun bo şal tıl ma sı nı şart koş muş tur. Şu ur 
al tı na Sevr he de fi yer leş miş olan İti laf Dev let le ri ise bu şar tı ka bul et me miş ler dir. 

Türk or du su nun ta ar ruz için ha zır lık la rı bü tün hı zıy la de vam edi yor du. Yu nan 
kuv vet le ri nin önem li bir bö lü mü Af yon ka ra hi sarDum lu pı nar ara sın da bu lu nu
yor du. Bir di ğer kuv ve ti ise Es ki şe hir böl ge sin dey di. Bu nun dı şın da Men de res 
böl ge sin de ve İz nik Gö lü ci va rın da kuv vet le ri var dı. Ya ni düş man kuv vet le ri Mar
ma ra’dan Men de res’e ka dar uza nı yor du. Mus ta fa Ke mal Pa şa, da ha ön ce ça ğır
mış ol du ğu Ge nel kur may Baş ka nı Fev zi Pa şa ile 27 Tem muz ak şa mı Ak şe hir’de 
bu luş tu. Ya pı lan gö rüş me de ha zır la nan plan ge re ğin ce 15 Ağus tos’a ka dar ta ar
ruz ha zır lık la rı nın ta mam lan ma sı ka rar laş tı rıl dı. Ama dik kat çek me mek için 28 
Tem muz gü nü ya pı la cak bir fut bol ma çı ve si le siy le di ğer ko mu tan lar da Ak şe hir’e 
ça ğı rıl dı. Ta ar ru zun bü tün ay rın tı la rı gö rü şü le rek ka ra ra bağ lan dı.

Fotoğraf 5.17
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Bü yük bir giz li lik için de Türk or du su ha zır lık la rı nı ta mam lı yor du. Yu nan la rın 
fark et me me si için at ve ka tır la rın ayak la rı na ke çe ler bağ lan mış tı. Or du nun bü tün 
yor gun lu ğu na ve im kân sız lık la ra rağ men kı sa sü re de o böl ge nin en yük sek te pe si 
olan Ko ca te pe’ye in ti ka li ve ar ka sın dan ta ar ru za geç me si bu gün bi le an la şıl ma sı güç 
olan bü yük bir ba şa rı ola rak gö zük mek te dir. Bü yük Ta ar ruz, 26 Ağus tos 1922 sa ba
hı Türk or du su nun top çu ate şiy le baş la dı. Yu nan kuv vet le ri, top, ağır ma ki ne li tü fek 
ve uçak ba kı mın dan üs tün du rum da idi. Cep ha ne, ta şıt ve sağ lık mal ze me le ri açı
sın dan da üs tün lük le ri var dı. Mus ta fa Ke mal Pa şa, Ge nel kur may Baş ka nı Fev zi, Ba tı 
Cep he si Ko mu ta nı İs met, I. Or du Ko mu ta nı Nu ret tin, 2. Or du Ko mu ta nı Ya kup 
Şev ki Pa şa lar la bir lik te sa va şı yö net mek üze re Ko ca te pe’dey di. Ga zi’nin yö net ti ği ta
ar ru zun ilk gü nü Yu nan cep he si ya rıl dı ve er te si gün Af yon kur ta rıl dı. Mağ lup düş
man kuv vet le ri nin bü yük bö lü mü 30 Ağus tos’ta As lı han lar ci va rın da ku şa tıl mış ve 
Ga zi’nin ida re et ti ği Dum lu pı nar Mey dan Mu ha re be si’nde düş ma nın ana kuv vet le ri 
im ha edi le rek pek çok esir alın mış tır. Çok geç me den Yu nan Baş ko mu ta nı Tri ko pis 
esir alın dı. Tri ko pis’in, Ga zi Pa şa’nın hu zu run da bir mi sa fir gi bi ka bul edi li şi, bi ze 
1071’de Al pars lan’ın Ro men Di yo jen’e kar şı tav rı nı ha tır lat mak ta dır. 

Yu nan or du su 5 gün gi bi kı sa sü re de boz gu na uğ ra dı. Pe ri şan olan düş ma nın 
dur ma sı na ve to par lan ma sı na fır sat ver me mek için Baş ko mu tan Mus ta fa Ke mal 
Pa şa, 1 Ey lül 1922’de her kes çe bi li nen o meş hur em ri ni ver di: “Or du lar ilk he de fi-
niz Ak de niz’dir, İle ri!”. Türk or du su, İz mir’e doğ ru hız la çe ki len Yu nan or du su nu 
ta kip et me ye baş la dı. 

Bugün bu coğ raf ya nın Ege ola rak isim len di ril me si si zi şa şırt ma sın. Os man lı Dö ne
mi’n de bu coğ raf ya bir bü tün ola rak Ak de niz ola rak ad lan dı rıl mak tay dı. Bu ra da ki 
ada lar da Ak de niz ada la rı ola rak bi li ni yor du. 

Yu nan kuv vet le ri bu çe ki liş sı ra sın da, geç ti ği bü tün yer le ri ya kıp yı kı yor ve 
ço luk ço cuk de me den si vil hal kı kat le di yor du. Hat ta sırf bu mak sat la yer li Rum 
ve Er me ni ler den olu şan ve sa yı sı 3000’i bu lan tah rip ta bur la rı oluş tur muş lar dı. 

Yu nan or du su nu ta kip eden Türk kuv vet le ri 1 Ey lül 1922’de Uşak’a gir di. Ar
ka sın dan Es ki şe hir (2 Ey lül), Na zil li, Si mav, Sa lih li, Ala şe hir, Gör des (3 Ey lül), 
Ku la (4 Ey lül), Ba lı ke sir, Bi le cik (6 Ey lül), Ay dın (7 Ey lül), ve Ma ni sa (8 Ey lül) 
Yu nan iş ga lin den kur ta rıl dı. Ni ha yet Türk sü va ri le ri 9 Ey lül öğ le den ön ce İz mir’e 
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gir di. Bir gün son ra 10 Ey lül’de Bur sa Türk kuv vet le ri nin eli ne geç ti. Ta kip eden 
gün ler de Bur sa ci va rı ve Mar ma ra Böl ge si’n de ki Yu nan iş gal kuv vet le ri Türk kuv
vet le ri kar şı sın da ge ri çe kil mek ve iş gal et tik le ri yer le ri bo şalt mak mec bu ri ye tin de 
kal dı lar. Ana do lu’da hiç ümi di kal ma yan ve bir an ön ce kaç ma nın he sa bı nı ya pan 
Yu nan lar bu sı ra da çe kil dik le ri yer le ri ate şe ver mek ten de ge ri dur ma dı lar. Ma ni
sa’da 18.000 ya pı dan an cak 500’ü ayak ta ka la bil di, ge ri si kül ol du. İz mir’de ate şe 
ve ril miş ti.

Türk mil le ti nin ola ğa nüs tü fe da kâr lı ğı ve Baş ko mu tan’ın üs tün ba şa rı sıy la ka
za nı lan bu Türk za fe ri nin in san man tı ğı nı zor la yan yön le ri var dır. Bu gün Af yon
ka ra hi sarİz mir ka ra yo lu 325 km. ka dar dır. Ta ar ruz is ti ka me ti de rete pe he sap
lan dı ğın da İz mir’e olan uzak lık 350 km.yi ge çer. Türk or du su bu yo lu aşa ğıyu ka rı 
1112 gün de kat et miş tir. Bu da gün de or ta la ma 30 km. yol alın dı ğı nı gös te rir. 
Üs te lik as la ye ter li gı da sı ve gi ye ce ği ol ma dan, Yu nan or du suy la sa va şa sa va şa. 
Do ğal ola rak in san man tı ğı bu sü ra tin ve ba şa rı nın sır rı nı çöz mek te zor lan mak
ta dır. Tek bir izah yo lu ola bi lir o da Türk as ke ri nin va ta nı nı ve is tik la li ni ko ru ma 
aş kıy la ne le ri yap ma ya muk te dir ol du ğu dur. 

Bü yük Ta ar ru z’un ba şa rıy la so nuç lan ma sın dan son ra, Ana do lu’da Yu nan as
ke ri kal ma mış tı. An cak, Trak ya hâ len iş gal al tın day dı. İti laf Dev let le ri ’nin ara ya 
gir me si ile ateş kes gö rüş me le ri 3 Ekim 1922’de Mu dan ya’da baş la dı. Sert tar tış ma
lar ile ge çen gö rüş me ler den son ra 11 Ekim gü nü Mu dan ya Mü ta re ke si im za lan dı. 
Bu na gö re; 15 Ekim’den iti ba ren ça tış ma lar du ra cak, Yu nan lar 15 gün için de Do ğu 
Trak ya’yı bo şal ta cak lar ve 30 gün zar fın da Trak ya Türk me mur la rı na dev re di le
cek ti. Ba rış ant laş ma sı im za la nın ca ya ka dar İti laf kuv vet le ri mik tar la rı nı ar tır ma
mak şar tıy la bu lun duk la rı yer ler de ka la bi le cek ler dir. Mu dan ya Mü ta re ke si, Türk 
İs tik lal Sa va şı’nın Türk za fe riy le so nuç lan dı ğı nı gös te ren ilk dip lo ma tik ve si ya si 
bel ge ol ma sı ba kı mın dan fev ka la de önem li dir. Mü ta re ke yurt için de bü yük coş ku 
ile kar şı lan mış tır. 

İs tik lal Sa va şı’nın Lo jis tik Kay nak la rı
Yu ka rı dan be ri ana hat la rıy la ele al dı ğı mız İs tik lal Sa va şı fev ka la de zor şart lar da 
ve ril di. Bu zor luk, iki te mel nok ta da top la nı yor idi. Bi rin ci si; nü fus me se le si, İkin
ci si; eko no mik du rum. Bu iki me se le yi doğ ru an la ma dan ve ya ve ri len mü ca de le
nin ze mi ni ne, bu ko nu la rı koy ma dan, İs tik lal Sa va şı nı doğ ru an la ya bil mek pek 
müm kün gö zük me mek te dir. 

Bi lin di ği üze re, 1911 Trab lus garp ve ar ka sın dan Bal kan Sa va şı’n dan iti ba ren 
Tür ki ye ne re dey se ke sin ti siz ola rak 1011 yıl sü rek li sa vaş hâ lin dey di. Ta bii ki, bu 
sa vaş lar in san kay nak la rı nı ne re dey se tü ken me nok ta sı na ge tir di. I.Dün ya Sa va
şı’n da, özel lik le Ça nak ka le’de 1617 ya şın da ki ço cuk lar cep he ye koş ma du ru mun
da kal dı. Bu yaş sı nı rı İs tik lal Sa va şı’n da 1213’e ka dar in di. An tep sa vun ma sın da 
fii len gö rev alan An tep li Meh met, İs ma il he nüz 1213 ya şın da idi ler. Ba tı Cep he
sin de elin de si la hı atın üs tün de cep he den cep he ye ko şan ve TBMM’nin 30 Ocak 
1921 ta rih li otu ru mun da kah ra man lı ğı ko nu edi ni len Ne za hat Ha nım (Bay sel) da 
he nüz 12 ya şın da idi. Da ha bu nun gi bi pek çok Ay şe’ler, Meh met’ler ör nek gös te
ri le bi lir. Do ğu Cep he si’n de, Ka zım Ka ra be kir Pa şa’nın sa hip çık tı ğı; de ği şik açı lar
dan mü ca de le nin için de hiz met ve ren ço cuk sa yı sı nın had di he sa bı yok tu. İs tik lal 
Sa va şı’n da şe hit olan la rın yaş ana li zi ni yap tı ğı mız da, mu vaz zaf as ker lik ya şı nın 
üs tün de olan la rın sa yı sı çok tur. İn san kay nak la rı mı zın git tik çe eri di ği bu dö nem
de, cep he ge ri sin de tar la da eki ni kal dı ra cak ve ya ölen ki şi nin ce na ze na ma zı nı 
kı la cak er kek nü fus bul mak ta bi le zor luk lar ya şan dı. Fi rar se bep le ri ni ra por eden 
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ba zı as ker lik şu be baş kan la rı nın fi ra rın en baş ta ge len se be bi nin “kim se siz li ğin
den mah su lâ tı nı orak ede me me si” ola rak gös te ril me si ol duk ça dü şün dü rü cü dür. 
Çün kü eli si lah tu ta bi len ler cep he ye koş tu ğun dan; cep he ge ri sin de, yaş lı, has ta, 
ço luk ço cuk kal mış ve tar la sı nı ha sat ede bi le cek kar nı nı do yu ra bi le cek, üre tim 
ya pa bi le cek in san gü cü çok ye ter siz di ve ya ne re dey se kal ma mış tı. İş te İs tik lal Sa
va şı bu şart lar da ve ril miş tir. İn san kay nak la rı açı sın dan ar tık en son im kân lar de
ğer len di ril mek te idi. Cum hu ri yet ku rul duk tan son ra 10. Yıl Mar şı’nda; “10 yıl da 
15 mil yon genç ya rat tık her yaş tan” di ye övü nül me si nin ta ri hî se bep le ri ni de bu 
ger çek ler de ara mak ge re ki yor.

İn san kay nak la rı ye ter li dü zey de ol ma yan ve yıl lar dır sa vaş hâ lin de aç lık ve se fa
le tin için de bu lu nan bir mil le tin ta bii ola rak eko no mi si de çök müş idi. TBMM’nin 
açı lı şın dan iti ba ren en önem li me se le si, sa vun ma yı ya pa bi le cek mad di kay nak la rı 
bu la bil mek ol muş tu. Bu kay nak la rın ba şın da şüp he siz hal kın ba ğış la rı ge li yor du. 
Za ten im kân la rı azal mış olan bir mil let bu se fer va tan için elin de avu cun da ne 
var sa ver me ye ça lı şı yor du. Ge nel lik le o böl ge de bu lu nan Mü da fa ai Hu kuk Ce
mi yet le ri va sı ta sıy la yar dım lar top la nı yor, bun lar il gi li ma kam la ra ulaş tı rı lı yor
du. Ba ğış la rın ya nı sı ra, kay nak la rı ar tı ra bil mek için çe şit li uy gu la ma la ra gi ril di. 
Mev cut ba zı ver gi ler ar tı rıl dı ve ok tru va ver gi si (kon trol) gi bi ver gi ler ih das edil di. 
1920 Ey lül ve Ka sım ay la rın da çı ka rı lan Men’-i müs ki rat, Men’-i is ra fat ka nun la rı 
ile ke yif ve is ra fın önü ne ge çi le rek ta sar ruf ya pıl ma ya ça lı şıl dı. Du yunı Umu mi ye 
ve Re ji Am bar la rın dan is ti fa de edil me ye ça lı şıl dı. İş gal al tın da ki İs tan bul’dan giz li 
yol lar la Ana do lu’ya si lah ve mal ze me te mi ni yol la rı aran dı. Da ha ön ce bah se di len 
Te kâ lifi Mil li ye Emir le ri ile ih ti yaç du yu lan hal kın elin de ki mal ze me le rin %40’na 
el ko nul muş tu. Ta bii ki bü tün bun la ra rağ men, açık la rın ka pa tı la bil me si, sa vun
ma ih ti yaç la rı nın kar şı la na bil me si müm kün de ğil di. Tür ki ye’nin ken di kay nak la
rı nın öte sin de dı şa rı dan ya pı la cak yar dım la ra da şid det le ih ti ya cı var dı. 

Dış yar dım lar hu su sun da o za ma nın si ya si şart la rı için de Sov yet ler Bir li ği’nden 
yar dım im kân la rı araş tı rıl dı. Mus ta fa Ke mal Pa şa, bu mak sat la Ha lil Pa şa’yı Mos
ko va’ya gön der di. An cak, he nüz ih ti lal dan çık mış, kıt lık ve aç lı ğın hat safha ya ulaş
tı ğı Sov yet le rin yar dım ya pa cak du ru mu da yok tu. Bu gün ler de, Sov yet le re bağ lı 
muh tar bir cum hu ri yet olan Bu ha ra Cum hu ri ye ti’nin Cum hur baş ka nı Os man Bey 
(Ko ca oğ lu), yar dım ya pa bi le cek le ri ni Le nin’e bil dir miş ve Os man Bey’in ifa de si ne 
gö re 100 mil yon al tın rub le Tür ki ye’ye gön de ril mek üze re Mos ko va’ya tes lim edil
miş ti. Bu mik tar, o za ma nın ra yi ci ne gö re 59 mil yon tu tu yor du. 1920’den 1922’ye 
ka dar de ği şik za man lar da Mos ko va’dan pey der pey gön de ri len yar dım la rın top la mı 
T11.028.012 ci va rın da olup, ge ri ka lan T47.971.988’nin akı be ti bi lin me mek te dir. 

Sov yet ler den ge len as ke rî yar dım la rın baş lı ca la rı ise şun lar dır:
•	 Çe	şit	li	ta	rih	ler	de	sağ	la	nan	top	lam	10	mil	yon	rub	le	pa	ra,
•	 39275	adet	tü	fek,	327	adet	ma	ki	ne	li	tü	fek,	62.986.000	tü	fek	mer	mi	si,
•	 54	top,	1000	atım	lık	top	ba	ru	tu,
•	 4000	adet	el	bom	ba	sı,	4000	şa	rap	nel	mer	mi	si,
•	 1500	kı	lıç	ve	20000	gaz	mas	ke	si...	gi	bi.
Mil li Mü ca de le yıl la rın da An ka ra Hü kû me ti’ne dı şa rı dan ge len yar dım la rın en 

an lam lı sı Hint kö ken li Müs lü man la ra ait tir. Bu gün kü Pa kis tan’ı oluş tu ran Hin dis
tan Müs lü man la rı Tür ki ye’nin em per ya liz me kar şı ver di ği mü ca de le ye ka yıt sız kal
ma mış, 1921 so nun dan 1923 Ekim’ine ka dar, de ği şik za man lar da Tür ki ye’ye yar dım 
gön der miş ler dir. 1924 yı lın da da sa vaşze de ler için Gü ney As ya Müs lü man la rın dan 
7000 İn gi liz li ra sı na ya kın pa ra gön de ril di ği ni bi li yo ruz. Bu böl ge den ve Hint Müs
lü man la rın dan gön de ri len yar dım la rın top la mı T1.035.608 ve 130.250 İn gi liz li ra sı
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na ulaş mış tır. Bü yük Ta ar ruz’ dan he men ön ce ge len bu pa ra nın çok az bir mik ta rı nı 
kul la nan Mus ta fa Ke mal, ge ri ka la nı nı Cum hu ri yet’in ila nın dan son ra ku ru lan ilk 
mil lî ban ka olan Tür ki ye İş Ban ka sına ser ma ye ola rak tah sis et miş tir. 

Üçün cü önem li dış yar dım ay nı za man da An ka ra Hü kû me ti’ni ilk ta nı yan ga
lip dev let olan Fran sa’dan gel miş tir. Mü ta re ke dö ne min de iş gal et miş ol duk la rı 
An tep, Ur fa, Ma raş, Ada na ve Mer sin’de Müs lü manTürk hal kın mil lî di re ni şi ile 
kar şı la şa rak bü yük ka yıp lar ve ren Fran sız lar, İn gil te re ile nü fuz böl ge le ri nin pay
la şı mın dan da za rar lı çık tı ğı için sa va şı dur du rup ba rış gö rüş me le ri nin baş la tıl
ma sı nı is te miş ler di. Sa kar ya Za fe ri’nden son ra Fran sız lar ile 20 Ekim 1921’de An
ka ra Ant laş ma sı im za lan dı. Fran sız lar Ana do lu’dan çe ki lir ken önem li mik tar lar da 
si lah ve cep ha ne yi An ka ra Hü kû me ti’ne tes lim et ti. Bun lar ara sın da 10089 tü fek, 
1505 san dık tü fek mer mi si ve 10 adet uçak var dı. Da ha son ra Fran sa, An ka ra’nın 
pi ya sa ko şul la rı için de her tür lü si lah ve mal ze me yi sa tın al ma sı na ko lay lık gös
ter di.

Türk dün ya sın dan Azer bay can ve Kıb rıs Türk le ri de el le rin den ge len yar dı mı 
yap ma ya ça lış tı lar. Ba ğım sız lı ğı nı el de eden Azer bay can Cum hu ri ye ti 2 yı la yak
la şan ba ğım sız lık sü re sin ce ve da ha son ra Sov yet le re bağ lan dık tan son ra, de ği şik 
za man lar da yar dım lar gön der di. 2 Ekim 1920’de top lam de ğe ri 1.500.000 Fran sız 
fran gı ci va rın da bir yar dı mın An ka ra’ya ulaş tı rıl dı ğı nı bi li yo ruz. Bu nun dı şın da 
Azer bay can, Er zu rum’da ye tim Türk ço cuk la rı na har can mak üze re 500 adet yüz
lük Os man lı al tı nı da ha gön der di. Bu gün ler de, ken di le ri de ateş hat tın da ol ma
la rı na rağ men Kıb rıs Türk le ri de ka rın ca ka ra rın ca top la dık la rı yar dım la rı Hi lali 
Ah mer va sı ta sıy la An ka ra’ya ulaş tır dı lar. 

Bü tün bun la rın öte sin de, An ka ra Ant laş ma sı ile sa vaş tan çe ki len Fran sa ve Yu
nan lar la men fa at ça tış ma sı na gi ren İtal ya, de ği şik za man lar da An ka ra Hü kû me ti
ne as ke rî araçge reç ve mal ze me yar dım la rın da bu lun muş lar dır. 

Türk İs tik lal Har bi sü re cin de ge rek iç ge rek se dış kay nak lar dan sağ la nan yar dım
lar hak kın da top lu bil gi için Alp te kin Mü der ri soğ lu’nun “Kur tu luş Sa va şı’nın Ma li 
Kay nak la rı (Ata türk Araş tır ma Mer ke zi Ya yın la rı An ka ra 1990) ad lı ki ta bı nı oku
ya bi lir si niz.
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Özet
Mü ta re ke hü küm le ri ne gö re; İti laf dev let le ri, Ça nak ka
le ve İs tan bul Bo ğaz la rıy la To ros tü nel le ri ni iş gal ede
cek ti (md:1,10). Os man lı su la rı ve Ka ra de niz’de bu lu
nan tor pil ler gös te ri le cek ve te miz le ne cek ti (md:2,3). 
İti laf Dev let le ri’ ne men sup sa vaş esir le ri ve Er me ni esir 
ve tu tuk lu lar der hal tes lim edi le cek (md:4), Os man
lı Or du su ter his edi le cek, el de ki si lah ve mü him mat 
tes lim edi le cek, kü çük ge mi ler dı şın da do nan ma İti laf 
Dev let le ri gö ze ti mi ne bı ra kı la cak tı (md:5,6). Ku zey
ba tı İran ve Kafkas ya’da ki Os man lı kuv vet le ri sa vaş tan 
ön ce ki sı nır la ra çe ki le cek, gü ney de ki ateş kes sı nır la rı 
dı şın da ki Os man lı kuv vet le ri der hal İti laf kuv vet le ri ne 
tes lim edi le cek (md:11,16, 17) ve bü tün ha ber leş me ağı 
İti laf me mur la rı nın kon tro lü ne bı ra kı la cak tı (md:12). 
Ant laş ma ’nın en ağır mad de si ise İti laf Dev let le ri ’ne 
“gü ven li ği teh dit ede cek bir du rum or ta ya çık tı ğın da” 
ül ke nin di le di ği yö re le ri ni iş gal im kâ nı ta nı yan ve Os
man lı Dev le ti’nin hü küm ran lık hak kı nı fii len bi ti ren 
ye din ci mad de si idi. 
Öte yan dan, 24. mad de ye gö re; 6 vi la yet te (Vi la yâtı 
sit te: Os man lı dö ne mi ida ri tak si ma tın da Van, Ela zığ, 
Di yar ba kır, Er zu rum, Si vas ve Bit lis, vi la yet le ri;gü nü
müz de Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu’nun he men ta
ma mı nı içi ne alan coğ raf ya) ka rı şık lık çık tı ğı tak dir de 
bu vi la yet le rin her han gi bir kıs mı iş gal edi le bi le cek ti. 
As lın da bu mad de nin ar ka sın da “Şark Me se le si”nin 
he defle rin den bi ri ola rak İti laf Dev let le ri ’nin Do ğu 
Ana do lu Böl ge si’n de bir Er me ni Dev le ti kur ma ni
yet le ri sak lı bu lu nu yor du. Ni te kim ateş ke sin İn gi liz ce 
met nin de söz ko nu su 6 vi la yet ten al tı Er me ni Vi la ye ti 
ola rak bah se dil miş ti. Do la yı sıy la Mon dros mü ta re ke
si Türk le rin Av ru pa ya ka sı na geç me le rin den iti ba ren 
baş la yan ve son dö nem de şark me se le si ola rak ad lan
dı rı lan Türk le ri As ya’nın iç le ri ne ge ri gön der mek pro
je si nin uy gu la ma ya kon muş ol ma sı de mek tir. 
Mü ta re ke nin im za lan ma sı nı ta ki ben he men her ta
rafta özel lik le iş gal teh li ke si bu lu nan yö re ler de, ge nel 
adı Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri olan mil lî teş ki lat lar 
ku rul ma ya baş lan dı. Mil lî Mü ca de le ha re ke ti nin ze mi
ni ni oluş tu ra cak olan ve za man için de he men her il ve 
il çe de ba zen fark lı isim ler le ku ru lan bu ce mi yet ler ma
hal le ve köy le re va rın ca ya ka dar teş ki lat lan mış idi ler. 
“Mü da fa ai Hu kuk” kav ra mın dan da açık ça an la şı la
ca ğı üze re, bu teş ki lat lan ma ha re ke ti, sa vun ma amaç lı 
olup her şe yin ba şın da hür ve ba ğım sız ya şa ma hak kı
nı, va ta nı ko ru ma ga ye si ni ta şı yor du.

Ata türk’ün Nu tuk’ta bah set ti ği bu ce mi yet le rin ya nı 
sı ra, iş gal ler ve özel lik le İz mir’in iş ga li ni mü tea kip, iş
gal teh li ke si ne ya kın yer ler den baş la mak üze re, Ana
do lu’nun he men her il ve il çe sin de Mü da fa ai Hu kuk 
Ce mi yet le ri ku rul muş tur. Si vas Kon gre si ka rar la rı çer
çe ve sin de tek bir ça tı al tın da top la nan bu ce mi yet ler 
için de Ana do lu ka dın la rı da teş ki lat lan ma ya git miş ler
di. Türk ta ri hi nin bü tün lü ğü için de bak tı ğı mız da, Ba
cıyân-ıRumAna do lu’nun va tan ol ma sın da ne yap mış sa, 
AnadoluKadınlarıMüdafaa-iHukukCemiyetleri’nin de Ana do
lu’nun va tan kal ma sın da ay nı şe yi yap tı ğı nı ra hat lık la 
ifa de ede bi li riz. 
Ça ba la rı hem ül ke ye hem de dün ya ya du yur mak ge
rek li li ğin den ha re ket le bü tün mil le ti içi ne ala cak mil lî 
bir kon gre nin top lan ma sı nı ge rek li gö ren Mus ta fa Ke
mal, 2122 Ha zi ran ge ce si bir ge nel ge ha zır la dı. 
Amas ya Ge nel ge si şu esas la rı ta şı yor idi; 
1. Va ta nın ve mil le tin is tik la li teh li ke de dir. 
2. İs tan bul Hü kû me ti üze ri ne al dı ğı so rum lu lu ğun 

ge rek le ri ni ge re ği gi bi ye ri ne ge ti re me mek te dir, bu 
du rum mil le ti mi zi yok ol muş gös ter mek te dir. 

3. Mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı kur
ta ra cak tır. 

4. Mil le tin için de bu lun du ğu du rum ve şart la ra gö re 
ha re ke te geç mek ve hak la rı nı yük sek ses le ci ha na 
du yur mak için her tür lü et ki ve de ne tim den uzak 
mil lî bir ku ru lun var lı ğı za ru rî dir. 

5. Ana do lu’nun her ba kım dan en gü ven li ye ri olan Si
vas’ta mil lî bir kon gre nin ace le top lan ma sı ka rar
laş tı rıl mış tır. 

6. Bu nun için bü tün il le rin her san ca ğın dan mil le tin 
gü ve ni ni ka zan mış üç tem sil ci nin müm kün ol du ğu 
ka dar ça buk ye tiş mek üze re yo la çı ka rıl ma sı ge rek
mek te dir. 

7. Her ih ti ma le kar şı bu me se le nin mil lî bir sır ha lin
de tu tul ma sı ve tem sil ci le rin lü zum gö rü len yer ler
de se ya hat le ri ni ken di le ri ni ta nıt ma dan yap ma la rı 
la zım dır. 

8. Do ğu İl le ri adı na 10 Tem muz’da Er zu rum’da bir 
kon gre top la na cak tır. Bu ta ri he ka dar di ğer il le rin 
tem sil ci le ri de Si vas’a ge le bi lir ler se, Er zu rum Kon
gre si üye le ri de Si vas Kon gre si ’ne ka tıl mak üze re 
ha re ket ede cek tir.

Türk İs tik lal Sa va şı’nın ve in kı lap ta ri hi nin çok önem
li bir bel ge si sa yı lan Amas ya Ge nel ge si’n de, İs tik lal 
Sa va şı’nın ge rek çe le ri ve yön te mi or ta ya kon muş tur. 
“Mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı nın kur-



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I156

ta ra ca ğı”, “mil lî he yet”, “mil lî bir kon gre”den bah se dil
me si, mil lî ira de ye ya ni de mok ra si ye da ya lı ye ni bir 
ya pı lan ma nın ve ge liş me le rin ha ber ci si ola rak da kar
şı mı za çı kı yor. Bu ba kım dan, söz ko nu su bel ge, Mil lî 
Mü ca de le ta ri hi nin önem li bir bel ge si ol mak la bir lik te 
Türk De mok ra si Ta ri hi açı sın dan da ay rı bir de ğer ta
şı mak ta dır.
Türk Mil le ti ça re siz kal dı ğı böy le bir or tam da, ül ke nin 
he men her ye rin de ken di li ğin den gö nül lü mi lis kuv
vet ler oluş tu ra rak si lah lı sa vun ma ira de si ni or ta ya koy
du. Mil lî Mü ca de le ta ri hi miz de “Ku vâyı Mil li ye ola rak 
ad lan dı rı lan bu si lah lı gö nül lü kuv vet le rin te şek kü lün
de, ba zı yö ne ti ci le rin ve su bay la rın önem li rol le ri ol du. 
Os man lı Ge nel kur ma yı’nın da des te ğiy le Dü zen li Or
du ’ya ge çiş za ma nı na ka dar ya ni EkimKa sım 1920’ye 
ka dar aşa ğıyu ka rı 1,5 yıl lık sü re de, iş gal le re kar şı ko
yan bel ki de tek güç “Ku vâyı Mil li ye” idi. Ön ce lik le 
iş gal teh li ke si ne ya kın yer ler ol mak üze re he men ül
ke nin her ta ra fın dan te şek kül eden bu kuv vet le re; “ku
vâyı mil li ye”, “müf re ze”, mü ca hi dîn”, “gö nül lü”, “alay”, 
“mil lî ta bur”, “mil lî bö lük” gi bi isim ler ve ril miş tir. Dü
zen li or du ya ge çiş le bir lik te bu kuv vet le rin bir kıs mı 
dü zen li or du içi ne alı nır ken ba zı la rı da ken di li ğin den 
da ğıl mış tır. 
Mon dros Mü ta re ke si’nin il gi li hü küm le ri ne gö re da ğıl
ma yan tek or du, Kâ zım Ka ra be kir Pa şa’nın ko mu ta sın
da ki 15. Ko lor du idi. Ka ra be kir Pa şa, böl ge üze rin de 
Eri van mer kez li Er me nis tan’ın emel le ri ni bil di ğin den 
as ker le ri ni ter his et me miş ve sa vun ma ted bir le ri al
ma ya baş la mış tı. Bi lin di ği üze re, Şark me se le si çer çe
ve sin de İti laf dev let le rin den des tek gö ren Er me ni ler, I. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da Rus lar la iş  bir li ği için de Do ğu 
Ana do lu’da ba zı yer le ri iş gal et miş, TürkMüs lü man 
köy ve ka sa ba la rı nı ya kıp yık mış lar dı. Er me ni ler’in bu 
emel le ri doğ rul tu sun da, sal dı rı la rı nın ve bas kı la rı nın 
art ma sı üze ri ne 9 Ha zi ran 1920’de TBMM “se fer ber lik” 
ilan et miş ve 15. Ko lor du, Şark Cep he si Ko mu tan lı ğı’na 
çev ril miş tir. Ol tu’yu iş gal edip sal dı rı la rı na ar tı ran 
Er me ni le re kar şı Kâ zım Ka ra be kir Pa şa ko mu ta sın
da ta ar ru za ge çen Türk or du su 28 Ey lül’de Sa rı ka mış, 
30 Ekim’de Kars’ı iş gal den kur ta rıp 7 Ka sım’da Güm
rü’ye gir miş tir. Tür ki ye açı sın dan Er me ni me se le si ni 
ka pa tan ve TBMM’nin ilk as ke rî ba şa rı sı olan Güm rü 
Ant laş ma sı ile 1878’den iti ba ren Rus iş ga lin de ka lan 
Kars ve ha va li si ge ri alı na rak Tür ki ye’nin Do ğu sı nır
la rı gü ven lik al tı na alın mış ol du. Böy le ce, Do ğu’da ki 
kuv vet le ri mi zin Yu nan kuv vet le ri ne kar şı kay dı rıl ma 
im kâ nı da doğ muş ol du. Bu ant laş ma dan he men son
ra TBMM Gür cis tan’a bir no ta ve re rek bir Türk yur du 
olan üç san ca ğın (Kars, Ar da han, Ba tum) Tür ki ye’ye 
ia de si ni is te di. Gö rüş me ler so nun da Gür cü hü kû me ti 
bu san cak la rı Tür ki ye’ye bı rak mak zo run da kal dı. An
cak kı sa bir sü re son ra Bol şe vik Rus ya’nın Gür cis tan ve 
Er me nis tan’ı iş gal et me si üze ri ne du rum de ğiş miş ve 
16 Mart 1921 Mos ko va, 13 Ka sım 1921 Kars Ant laş ma
la rıy la Ba tum dı şın da ki yer ler Tür ki ye’ye ka tıl mış ol du. 
Do ğu sı nı rın dan son ra bü tün gü cü nü ba tı ya yö nel ten 
Tür ki ye, İnö nü Sa vaş la rıy la baş lat tı ğı dü zen li or du dö
ne mi nin so nun da Sa kar ya ve Baş ko mu tan lık mey dan 
mu ha re be le riy le iş gal kuv vet le ri ni de ni ze dö ke rek mü
ca de le nin as ke rî kıs mı nı ba şa rıy la so na er dir miş tir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. İz mir da ha ön ce giz li ant laş ma lar la İtal ya’ya bı ra
kıl ma sı na rağ men, Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’nda İn gil te
re’nin ça ba la rı so nu cu Yu na nis tan’a ve ril miş tir.

İn gil te re’nin böy le bir po li ti ka iz le me si, aşa ğı
da ki ler den han gi si nin bir gös ter ge si dir?

a. İz mir’in stra te jik öne mi nin azal dı ğı nın
b. Güç lü bir İtal ya ye ri ne ko lay ca yön len di re bi le

ce ği bir dev le tin İz mir’i al ma sı nı is te me si nin
c. İtal ya’nın İti laf Dev let le ri’nden ay rıl ma sı nın
d. Yu na nis tan’ı ko ru mak is te di ği nin
e. Mon dros Mü ta re ke si’ne gö re ha re ket et ti ği nin

2. Türk İs tik lal Sa va şı’nın ve in kı lap ta ri hi nin çok 
önem li bir bel ge si sa yı lan Amas ya Ge nel ge sin de, İs tik
lal Sa va şı’nın yön te mi aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ
ru ola rak ifa de edil miş tir?

a. İs tan bul hü kû me ti üze ri ne al dı ğı va zi fe yi ye ri ne 
ge ti re me mek te dir.

b. Va ta nın ve mil le tin is tik la li teh li ke de dir.
c. Hris ti yan azın lı ğa mil li var lı ğı mı zı bo za cak ay

rı ca lık lar ve ri le mez
d. Ya pı la cak her tür lü fa ali yet te Mon dros Mü ta re

ke si ne bağ lı ka lın ma lı dır.
e. Mil le tin is tik la li ni yi ne mil le tin azim ve ka ra rı 

kur ta ra cak tır.

3. İs tik lal Sa va şı yıl la rı nın olum suz ve ağır şart la rın da 
ba zı va tan per ver ay dın lar bir baş ka gü ce da ya na rak ül ke
yi kur tar ma yı amaç la mış lar dır. An cak Si vas Kon gre sin de 
“Man da ve hi ma ye ke sin lik le ka bul edi le mez.” mad de si ile 
bu du rum la il gi li ola rak son ka rar ve ril miş tir. 
Bu na gö re, man da ve hi ma ye fik ri nin ke sin dil le red di 
aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ulaş tı rır?

a. Böl ge sel kur tu lu şun 
b. Top rak bü tün lü ğü nün
c. Mil li bir lik ve be ra ber li ğin 
d. Tam ba ğım sız lı ğın
e. Ulus lar ara sı ba rış

4.  TBMM’nin üs tün de hiç bir güç ve ma kam yok tur.
 TBMM ka nun yap ma ve yü rüt me yet ki si ne sa hip tir.

Bu bil gi le re ba ka rak aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne
mez? 

a. Ka bi ne sis te mi ne ge çil di ği
b. Sal ta na tın yok sa yıl dı ğı
c. Ya sa ma, yü rüt me nin TBMM’ ye ait ol du ğu
d. Ha li fe nin yok sa yıl dı ğı
e. İs tan bul hü kû me ti nin yok sa yıl dı ğı 

5. Son Os man lı Me bu san Mec li si 28 Ocak 1920’de 
Mi sakı Mil lî’yi ka bul et miş tir.
Alı nan ka rar la rı

I. Sı nır lar, İs tan bul ve Mar ma ra’nın gü ven li ği
II. Azın lık lar, Ana do lu dı şın da ki Türk ve Müs lü

man la rın du ru mu
II I. Eko no mik he defler

Şek lin de grup lan dır dı ğı mız da aşa ğı da ki ler den han gi si 
eko no mik he defler ara sın da gös te ri le bi lir?

a. Si ya si, ad li ve ma li alan da ge liş me mi zi ön le ye
cek bü tün sı nır la ma lar kal dı rıl ma lı dır.

b. Ba tı Trak ya’nın, Pa şae li’nin hukuki sta tü sü de 
böl ge hal kı nın oyu ile tes pit edil me li dir. 

c. El vi yei Se la se (Kars, Ar da han, Ba tum)’de tek
rar halk oyu na baş vu ru la bi lir.

d. Mü ta re ke sı ra sın da düş man or du la rı nın iş ga
li al tın da bu lu nan kı sım la rın ge le ce ği hal kı nın 
ser best oyu ile tes pit edi le cek tir.

e. Azın lık la rın hak la rı ci var ül ke ler de bu lu nan 
Müs lü man hal kın da ay nı hak lar dan fay da lan
ma sı  şar tıy la ta ra fı mız dan ko ru na cak tır

6.

Yu ka rı da ve ri len olay la rın akı şı na gö re “?” işa re ti olan 
bö lü me aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ril me li dir? 

a. İs tan bul’un iş gal edil me si
b. Ku vayı Mil lî ye’nin ku rul ma sı
c. İz mir’in iş gal edil me si
d. Amas ya Gö rüş me le ri’nin ya pıl ma sı
e. Sevr Ant laş ma sı’nın im za lan ma sı
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7. 23 Ni san 1920 de açı lan TBMM’de şu te mel il ke
ler be nim sen miş tir: “Mec lis te top la nan mil li ira de nin 
va ta nın ge le ce ği ne ha kim ol ma sı esas tır. Tür ki ye Bü yük 
Mil let Mec li si’nin üs tün de bir kuv vet yok tur.” Bu du rum 
İs tan bul Hü kû me ti ve Pa di şah açı sın dan dü şü nül dü
ğün de ne an la ma gel mek te dir?

a. Ye ni Mec lis Pa di şa ha sa da kat le bağ lı dır.
b. Ar tık İs tan bul, Ana do lu’ya ha kim de ğil tâ bi ol

mak du ru mun da dır.
c. Sal ta nat ida re siy le Mec li sin be ra ber ça lı şa ca ğı 

vur gu lan mak is ten miş tir.
d. Ana do lu’da ya pı la cak fa ali yet ler de söz hak kı İs

tan bul Hü kû me ti’nin dir.
e. Ye ni bir Pa di şah se çil me si için ça lı şıl ma ya baş

la na cak tır.

8. 

Yu ka rı da ki di yag ram Mil li Mü ca de le dö ne min de ki 
Gü ney Cep he si ni tem sil et mek te dir.
Bu di yag ra mın “?” ile be lir ti len yer le ri ne bu cep he nin 
özel lik le ri ile il gi li aşa ğı da ki bil gi ler den han gi si ge ti ri
le mez?

a. Fran sız lar la mü ca de le edil miş tir.
b. Ku vayı Mil li ye bir lik le ri ku rul muş tur.
c. An tep, Ur fa, Ma raş kur ta rıl mış tır.
d. An ka ra Ant laş ma sı ile ka pan mış tır.
e. Sa vaş so nun da Lon dra Kon fe ran sı top lan mış tır.

9.  I. İnö nü Sa va şı’ndan son ra Mos ko va Ant laş ma sı, 
 Sa kar ya Mey dan Sa va şı’ndan son ra An ka ra 

Ant laş ma sı,
 Baş ko mu tan lık Mey dan Sa va şı’ndan son ra Mu

dan ya Ateş kes Ant laş ma sı, im za lan mış tır.
Bu ge liş me le rin tü mü bir lik te dü şü nül dü ğün de aşa ğı
da ki yar gı lar dan han gi si ne va rı la bi lir? 

a. An ka ra Ant laş ma sı Fran sa ile im za lan mış tır.
b. Her ant laş ma dan son ra bir sa vaş ya pıl mış tır.
c. TBMM hü kû me ti ba rı şı de vam lı ön plan da tut

muş tur.
d. Sa vaş ala nın da ka za nı lan za fer ler si ya si ba şa rı

lar la ta mam lan mış tır.
e. Ye ni bir dev let ku rul muş tur.

10. “Türk İs tik lal Har bi yal nız ca Ana do lu Türk lü ğü
nün de ğil tüm Türk âle mi nin, mu kad de sa tı nın or tak 
bir mü da fa ası dır” di yen bir ta rih çi bu dü şün ce si ni des
tek le mek için aşa ğı da ki ler den han gi si ni öne sü re bi lir?

a. Ana do lu ve Ru me li Mü da fayı Hu kuk Ce mi ye
ti nin ku rul ma sı

b. Bu ha ra, Azer bay can ve Kıb rıs Türk le ri nin mad
di des tek le ri

c. Teş viki sa na yi ka nu nu nun çı ka rıl ma sı
d. Dü zen li or du ya ge çil me si
e. 1921 Ana ya sa sı nın ka bul edil me si
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Okuma Parçası
YE Nİ GÜN, ES Kİ GÜN
Mü vez zi in, kes kin ve ta nı nan se si ba ğı rı yor du:
 Ye ni Gün, Ye ni Gün!.. 
Pek ya kı nım da otu ran ta nı ma dı ğı iki ki şi den bi ri, beş 
ku ruş ve rip bir Ye ni Gün al dı. Öte ki ar ka da şı ga li ba 
nük te(şa ka) yap ma yı se ven bir zat tı:
 Beş ku ru şa bir Ye ni Gün ! Ah, ba na bir “Es ki gün” ve
ri niz, si ze beş yüz ku ruş ve re yim!
Ga ze te yi alan zat ar ka da şı nın bu nük te si ni ik mal et ti:
 Ab dül ha mid di ril mez ki o es ki gün le ri gö re lim!
İş te bir kah ve ha ne önün de ge çen, fin can içi ka dar kü
çük bir mu ha ve re(soh bet) ki, için de ufuk suz bir de niz 
ka dar ge niş bir fa ci a sak lı!
Ah, o es ki gün ler, Meş ru ti yet ten ev vel ki o Ab dül ha mid 
za ma nı, o ne sa kin, ne asu de(mut lu) bir de vir di: Ha yat 
ucuz, ya şa mak ko lay, or ta lık sü ku net ti. Ne fır ka(par ti) 
mü ca de le le ri, ne me bu san(mec lis) gü rül tü le ri, ne mat
bu at(ba sın) şa ma ta la rı var dı.
Si ya set ya pa ma ya ca ğı için her kes işiy le meş gul, fır ka 
mü ca de la tı ol ma dı ğı için her kes yek di ğe riy le(bir bi riy
le) ba rı şık, mem le ket iş le riy le ka fa yor mak kim se nin 
sa la hi ye tin de(yet ki sin de) ol ma dı ğı için her kes ken di 
zev kin de idi. Ne harp le rin he zi met le ri, ne he zi met le rin 
mu ha ce ret le ri(göç), ne mu ha ce ret le rin se fa let le ri var
dı. Uzun bir sulh, ko lay bir mai şet, sa kin bir ya şa yış, 
iş te on beş se ne ev vel ki de vir! 
Hal bu ki bir de Meş ru ti yet ten son ra ki dev ri dü şü nü
nüz: Sı ra sı ra tü ne le rast gel miş bir tren gi bi bir harp ten 
çı kar ken di ğe ri ne tu tul duk. Her harp ten kur tu lun ca 
“Oh, bi raz zi ya(ışık) ve bi raz ha va” der ken, bak tık ki 
et ra fı mı zı yi ne du man ve yi ne ba rut sar mış. Fır ka kav
ga la rı kar deş le ri yek di ğe ri ne mua rız(mu ha lif), ga ze te 
mü na ka şa la rı dost la rı bir bi ri ne düş man yap tı. Ar tık ne 
zevk ler de es ki ha la vet(in ce lik), ne in san lar da es ki şe
ta ret(ne şe, mut lu luk) kal dı. Mi de ler bol gı da la ra, ku
lak lar ses li pa ra la ra has ret çe ki yor. Eğ len ce bir ef sa ne, 
kah ka ha bir sı rıt ma, ha yat bir yük ol du. İş te on beş se
ne dir ya şa dı ğı mız de vir!
Evet, tas dik ede rim. in san ru hu el bet te gü rül tü yü sü
ku ta, pa ha lı lı ğı ucuz lu ğa, mü te va li(de vam edip gi den) 
harp le ri mü te ma di(de vam lı) sul ha ter cih ede cek de ğil
dir. Yal nız his siy le, yal nız asa bıy la, yal nız mi de siy le dü
şü nen ler “Ah es ki gün ler” de mek te hak lı dır lar. 
Fa kat id ra ki niz yal nız mi de niz de, ak lı nız yal nız asa bı
nız da, vic da nı nız yal nız eti niz de de ğil se du da ğı nız dan 
dö kü le cek şük ran cüm le si, emi nim ki; şu ke li me ler dir. 
“Oh ye ni gün ler”

O es ki gün le rin bü tün si ya se ti ya şa mak im ka nı nı bi zim 
kuv vet len me miz de de ğil, biz den kuv vet li le rin bi zi ez
me me sin de gör mek ti. O za man “Aman ya şa ya lım” ye
ri ne “Aman öl dür me sin ler” di yen bir si ya se ti miz var dı. 
Bir si ya set ki iti ma dı(gü ve ni ni) nef sin den(ken din den) 
de ğil, ümi di ha riç ten alı yor du. 
Hal bu ki ye ni gün le rin si ya se ti ni gör dük: Bu “Aman öl
dür me sin ler” di ye kor ka ca ğı na, “Mut la ka ya şa ya ca ğız” 
di yen bir hay kı rış tı. Kuv ve ti ha riç ten de ğil ken di ru hu
muz da ara dık ve ken di ru hu muz da bul duk. 
Es ki gün ler de önü müz de ka ra ve ümit siz bir ati(ge le
cek), içi miz de ölüm his si ve ren bir ta rih, va ta nı mız da 
ba tak lık ta affü nüy le(bo zul muş, kö tü ko kan) esen bir 
ha va var dı. 
Hal bu ki şim di, önü müz de açık ve ni ha yet siz bir ati, 
va ta nı mız da hür ve müs ta kil bir ha va, içi miz de, et ra fı
mız da ki bo dur te pe le re ba ka rak “Ben yük se ğim” di yen, 
ba şı bu lut la ra ka rış mış bir şa hi ka nın(zir ve nin) gu ru ru 
var! 
Ye ni Gün: (Her gün bir dü şün ce): 4 Ocak 1922, No: 
662.

Kaynak: İs ma il Ha bib Se vük, O Za man lar (1920
1923), Kül tür Ba kan lı ğı ya yın la rı, An ka ra 2001, s. 155
157. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yan lış ise “Şark Me se le si nin Uy gu la

ma ya Kon ma sı: Mon dros Mü ta re ke si “ ko nu su
nu yeniden göz den ge çi ri niz.

2. e Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

3. d Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

4. a Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

5. a Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

6. a Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

7. b Yanıtınız yan lış ise “M. Ke mal Pa şa’nın Sam
sun’a Çı kı şı, Teş ki lat lan ma ve Kon gre ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

8. c Yanıtınız yan lış ise “As ke ri Ge liş me ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

9. d Yanıtınız yan lış ise “As ke ri Ge liş me ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

10. b Yanıtınız yan lış ise “As ke ri Ge liş me ler” ko nu
su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1
Mon dros Mü ta re ke si’ nin şart la rı ga lip dev let le rin fii len 
Os man lı Dev le ti’ ni yok say dık la rı nın açık gös ter ge si
dir. An cak dev le ti yö ne ten le rin bu nu dü şü ne cek du
rum da ol ma dık la rı da aşi kâr dır. Ne olur sa ol sun ken di 
po zis yon la rı nı de vam et tir mek için bu şart la rı ka bul 
et mek ve son ra sın da ga lip le rin hoş gö rü sü ne sı ğın mak 
ama cın da ol duk la rı gö rül mek te dir. Bu an la yış ta bir si
ya si ida re nin de ba ğım sız ya şa ma gi bi bir prob le mi nin 
ol ma ya ca ğı ko lay lık la an la şı lır. Dev le tin bir şe kil de 
adı nın de va mı mev cut ida re ci ler için ye ter li gö rül müş
tür. Do la yı sıy la Mon dros Mü ta re ke si Os man lı Dev le ti
’nin şek len mev cu di ye ti üze rin de uy gu la na cak tır. Dev
let fii len bit miş tir.

Sı ra Siz de 2
Baş kent te hü kû met et ti ği ni id di a eden bir si ya si ya pı ya 
kar şı or ta ya ko nu lan bu il ke ler as lın da böy le bir ya pı 
ve oto ri te nin fii len ol ma dı ğı nı dos ta düş ma na ilan eder 
ma hi yet te dir. Mer kez de bir ida re nin ol ma dı ğı ger çe
ğin den ha re ket le mil le te ül ke nin ger çek sa hi bi ol du ğun 
ha tır la tıp, ken di ka de ri ne sa hip çık ma ya da vet eden bir 
çağ rı söz ko nu su dur. 

Sı ra Siz de 3
Mü ta re ke im za lan dı ğın da hü kû met ve pa di şa hın İn gi
liz le rin hoş gö rü sü ne sı ğın ma bek len ti si var dı. Ay dın
la rın ve bir kı sım su bay la rın da Si vas Kon gre si sı ra sın
da iyi ce net le şen man da ve ya hi ma ye is te ği son de re ce 
dik kat çe ki ci bir du ru mu işa ret et mek te dir. Ül ke nin ge
le ce ğin den, mil le tin ba ğım sız ya şa ma is te ğin den ümit 
kes miş önem li bir kit le söz ko nu su de mek tir. Asır lar
dır de vam eden ye ni leş me ça ba la rı na mu ka bil ge li nen 
nok ta nın ümit le ri kır mış ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ta ri
hi bo yun ca mut la ka ba ğım sız dev let ler ida re sin de ya
şa mış bir mil let için son de re ce üzü cü bir du rum dur. 
Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın Amas ya ta mi min den iti ba ren 
ira de yi mil let te var say ma sı ve onu topye kûn ba ğım sız
lık için ha re ke te geç me ye ça ğır ma sı nın öne mi çok bü
yük tür. Böl ge sel kur tu luş ça ba la rın dan ül ke nin ve mil
le tin bir bü tün hâ lin de ba ğım sız lı ğı il ke si ne ulaş mak 
ve bu nu ba şar mış ol mak Türk mil le ti ne unu tul maz bir 
hiz met, öl mez bir ar ma ğan dır.

Sı ra Siz de 4
Ül ke nin var lı ğı na, sı nır la rı na sa hip çık mak la bir lik
te tar tış ma ola cak yer ler de hal ko yu nu be lir le yi ci ka bul 
eden yak la şı m son de re ce de mok ra tik tir, çağ daş tır. 
Mi sakı Mil lî Türk mil le ti nin ver mek te ol du ğu var oluş 
mü ca de le sin de ki kır mı zı çiz gi le ri ni ifa de et mek te dir. İs
tik lal Har bi ’nin so nu na ka dar da ıs rar la ta kip edil miş tir. 
Türk mil li yet çi le ri ül ke nin bü tün lü ğü nü ko ru ma adı na 
son de re ce has sas ol duk la rı ka dar dün ya nın ge çer li say
dı ğı ev ren sel kav ram la ra da son de re ce aşi na ol duk la rı nı 
gös ter mek te dir ler. Self de ter mi nas yon il ke si ge re ği mil
let le rin ken di ka der le ri ile il gi li ka rar la rı ken di ve re cek
le ri an la yı şı na uy gun ola rak nü fus ba kı mın dan ho mo jen 
ol ma yan yer ler de oluş tu ru la cak ya pı ile il gi li ka ra rı ora
da ya şa yan in san la rın ve re cek ol ma sı gü nü müz de da hi 
son de re ce de mok ra tik bir dav ra nış tır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Os man lı Mec li si Me bu sa nın dan Bü yük Mil let Mec li si ne ge çiş sü re cin de ki ge liş
me le ri açıklayabilecek,
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin üye le ri nin sos yal ve eğit sel ya pı sı nı de ğer len
di re bi le cek,
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de or ta ya çı kan grup lar hak kın da fi kir sa hi bi ola
bilecek,
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ilk dö ne min de ku ru lan si ya si par ti le ri ta nı
mlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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MECLİS-İ MEBUSANDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE 
GEÇİŞ
Os man lı İm pa ra tor lu ğu bü yük umut lar la gir di ği I. Dün ya Sa va şı’ndan 30 Ekim 
1918’de im za la dı ğı Mon dros Mü ta re ke si ile ay rıl mak zo run da kal mış tı. İt ti hat ve 
Te rak ki Par ti si ken di ken di ni fes het miş, İt ti hat çı ön der ler yurt dı şı na kaç mış tı. 
Tek ayak ta ka lan güç ise Mec lis-i Me bu san dı. Zi ra 1914’te ya pı lan se çim ler de, se-
çi me İt ti hat ve Te rak ki Par ti si’nden baş ka par ti gir me di ği için Mec lis-i Me bu san 
üye le ri de İt ti hat çı lar dan olu şu yor du. 21 Ara lık 1918’de pa di şah ira de si ile Mec-
lis-i Me bu san da ka pa tıl dı. Böy le ce si ya si ik ti da rın uy gu la ma la rı na kar şı du ra cak, 
onu eleş ti re cek bir güç kal ma dı. An cak bu du rum tep ki do ğur mak ta ge cik me di. 
Özel lik le ba sın or gan la rın da Mec lis-i Me bu sanın açıl ma sı nı is te yen ya zı lar çık-
ma ya baş la dı. Hat ta İz mir’in iş ga li son ra sın da top la nan Sal ta nat Şu ra sı’nda da 
Mec li si Me bu sanın top lan ma sı is ten di. Tev fik Pa şa ve Da mat Fe rit Pa şa hü kûmet-
le ri iş gal le rin sür dü ğü nü ba ha ne ede rek mec li sin top lan ma sı nı hep sav sak la dı. 
Bun lar as lın da meş ru ti sis te mi is te mi yor lar dı. Mec lis te eleş ti ri ye ta ham mül le ri 
yok tu. An cak ül ke top rak la rı nın sö mür ge leş ti ril me si ne Türk hal kı nın esir edil me-
si ne kar şı çı kan bir avuç as ker ve si vil ay dı nın ön cü lü ğün de Türk hal kı Mü da fa a-i 
Hu kuk Ce mi yet le ri adı al tın da ön ce böl ge le ri ni da ha son ra da tüm ül ke nin kur ta-
rıl ma sı nı kap sa yan bir ha re ke ti baş lat tı. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın 9. Or du Mü fet ti şi 
ola rak Ana do lu’ya geç me sin den son ra bu ha re ke tin iv me si de art tı. Er zu rum’da 
ve Si vas’ta ya pı lan Kon gre ler de mil lî sı nır lar için de va ta nın bö lün mez bir bü tün 
ol du ğu be lir ti le rek se çim le rin ya pı la rak hal kın tem sil ci le rin den olu şan Mec lis-i 
Me bu sanın top lan ma sı ve ül ke so run la rı nın bu ra da gö rü şül me si, hü kûmet le rin 
de mec lis ten güç al ma sı is ten miş ti. Da mat Fe rit Pa şa bu se se ku lak tı ka yın ca İs-
tan bul ile Ana do lu ara sın da ki ile ti şim kop tu. Ül ke âde ta iki ye ay rıl dı. Bu nun üze-
ri ne Da mat Fe rit Pa şa is ti fa et mek zo run da kal dı. Ye ri ne Ali Rı za Pa şa Sad ra zam-
lı ğa ata na rak ye ni bir hü kûmet ku rul du (2 Ekim 1919).

Ye ni hü kû met o gü ne ka dar asi ola rak ad lan dı rı lan mil lî güç ler le yüz yü ze gö-
rü şüp dü şün ce le ri ni öğ ren mek ama cıy la Ana do lu’ya bir he yet gön der di. Amas-
ya’da ya pı lan gö rüş me ler so nun da pek çok hu sus la bir lik te ka pa lı bu lu nan Mec lis-i 
Me bu sanı ye ni den aç mak için se çim le rin ya pıl ma sı na da ka rar ve ril di. Böy le ce 
İs tan bul ile Ana do lu ara sın da kop muş olan ile ti şim ye ni den ku rul du, ül ke de ki 
bir lik sağ lan dı ve se çim ça lış ma la rı baş la dı.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Siyasi Yapılanma 

(1920-1923)
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İs tan bul iş gal al tın da ol du ğu için mec li sin top la na ca ğı yer baş ta ol mak üze re 
mil lî teş ki la tın du ru mu ve Pa ris Ba rış Kon fe ran sı’n dan çı ka cak ka ra rın olum lu 
ya da olum suz ol ma sı na kar şı alı na cak ted bir le rin gö rü şül dü ğü He yet-i Tem si li-
ye ile ko mu tan lar ara sın da ki Si vas Top lan tı sı (16-29 Ka sım)’nda önem li ka rar lar 
alın mış tı. Bu top lan tı da Kon gre ler de or ta ya ko nan te mel il ke le rin ko run ma sı, or-
du nun mil lî ira de nin em rin de ol ma sı, ma li so run la rın mil lî mü ca de le yi en gel le-
me ye ce ği ko nu la rın da gö rüş bir li ği sağ lan mış tır. 

Ül ke nin ka de ri ni be lir le ye cek bu se çim ka ra rı baş lan gıç ta olum lu bir yan kı 
ya rat tı. An cak yüz ler ce yıl dan be ri Türk ler le bir lik te ya şa yan Müs lü man ol ma yan 
ke sim ler fark lı amaç lar pe şin de ol duk la rı için bu se çim le re ka tıl ma ya cak la rı nı be-
lirt ti ler. Hür ri yet ve İti laf Par ti si ile onun ya nın da yer alan ba zı par ti ler de Ku va-yı 
Mil lî ye güç le ri nin se çim le re mü da ha le ede ce ği ni do la yı sıy la ser best bir se çi min 
ya pı la ma ya ca ğı nı öne sü re rek se çim le re so ğuk dur du lar. Bun la ra rağ men se çim-
ler ya pıl dı. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa da Er zu rum’dan me bus se çil di. Se çim so nuç la rı baş ta pa-
di şah ve hü kûmet ol mak üze re mil li yet çi güç le re kar şı olan la rı mem nun et me di. 
Mec li sin açıl ma sı en gel len me ye ça lı şıl dı ise de ba şa rı lı olun ma dı. 12 Ocak 1920’de 
Mec lis-i Me bu san İs tan bul’da açıl dı. Pa di şah açı lış tö re ni ne ka tıl ma dı.

Kı sa sü re ça lış mış olan Mec lis-i Me bu sanın yap tı ğı en önem li iş 28 Ocak 
1920’de ka bul et ti ği ve 17 Şu bat 1920’de Mec lis kür sü sün den açık ça oku nup oy-
la ya rak tüm dün ya ya açık la nan ve ta ri he Mi sak-ı Mil lî (Mil lî Ant) ola rak ge çen 
bel ge yi ka bul et me si dir. 

Kar şı ha re ke te ge çen İn gi liz ler 15 Mart’ ta 150 ki şi yi tu tuk la dı lar. 16 Mart 
1920’de de fii len İs tan bul’u iş gal et ti ler. Tüm dev let ku rum la rı nı de ne tim al tı na 
al dı lar. Mec li si ba sa rak baş ta Ra uf Bey, Ka ra Va sıf Bey ol mak üze re ba zı me bus la rı 
tu tuk la dı lar. Böy le ce dev le tin ba ğım sız lı ğı na bü yük bir dar be vur du lar. Bir bil di-
ri ya yın la ya rak söz de iş ga lin ge çi ci ol du ğu nu, amaç la rı nın Sal ta na tın et kin li ği ni 
kır mak ol ma yıp, Os man lı ida re sin de ka la cak yer ler de güç len dir mek ol du ğu nu, 
taş ra da is yan çık tı ğı ya da kat li am lar ya pıl dı ğı tak dir de İs tan bul’un Türk ler den 
alı na ca ğı nı, her ke sin sal ta nat mer ke zi olan İs tan bul’dan ve ri le cek emir le re uy ma sı 
ge rek ti ği ni be lirt ti ler. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa;bu ge liş me ler üze ri ne İs tan bul ile ile ti şi min ke sil me si ni, 
iş gal ci güç le rin Ana do lu’ya as ker gön der me si ni sağ la ya cak stra te jik nok ta la rın 
tu tul ma sı nı, be lir li nok ta lar da de miryol la rı nın bo zul ma sı nı, Ana do lu’da ki İti laf 
Dev let le ri su bay la rı nın tu tuk lan ma sı nı, İs tan bul’a pa ra ve kıy met li eş ya akı şı nın 
dur du rul ma sı nı is te di. İş ga lin pro tes to edil me si ni is te di. İs tan bul’da ki İn gi liz, 
Fran sız, İtal yan, Ame ri kan tem sil ci le ri ne, ta raf sız dev let le rin Dı şiş le ri Ba kan lık la-
rı na, İn gil te re, Fran sa ve İtal ya par la men to la rı na iş ga li pro tes to eden bi rer tel graf 
gön der di. Ay rı ca 19 Mart 1920’de An ka ra’da bir mec li sin top la na ca ğı nı be lir ten 
bir de ge nel ge ya yın la dı.

TÜR Kİ YE BÜ YÜK MİL LET MEC Lİ SİNİN KU RU LU ŞU VE
ÖZEL LİK LE Rİ
Mus ta fa Ke mal Pa şa 19 Mart 1920 ta rih li ge nel ge de An ka ra’da mem le ket iş le ri ni 
ida re et mek ve de net le mek üze re ola ğa nüs tü yet ki le re sa hip bir mec li sin top la na-
ca ğı nı du yur du. Mil let ve ki li ol mak is te yen le rin de mil let ve ki li se çi mi ya sa sı hü-
küm le ri ne bağ lı ola cak la rı nı, her san cak tan 5 mil let ve ki li nin se çi le ce ği ni du yur du. 
Mil let ve kil le ri nin ikin ci seç men ler ya nın da, san cak ida re ve be le di ye mec lis le riy le 
Mü da fa a-i Hu kuk yö ne tim ku ru lu üye le ri ta ra fın dan se çi le ce ği ni, her par ti, der nek 
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ve züm re nin aday gös te re bi le ce ği ni, ba ğım sız mil let ve ki li ol mak is te yen le rin de 
aday ola bi le cek le ri ni, se çi min giz li oy ve salt ço ğun luk esa sı na gö re ya pı la ca ğı nı, 
se çim le rin en üst dü zey de ki ka mu yö ne ti ci si nin de ne ti min de ger çek leş ti ri le ce ği ni 
be lirt ti.

Ül ke nin ka de ri ni çi ze cek bu se çim ge nel ge si nin uy gu la ma ya ko nul ma sı ba zı 
güç lük le ri de be ra be rin de ge tir di. Baş ta Pa di şah ol mak üze re Os man lı Hü kû me ti 
ve onun em rin den çı ka ma yan bü rok rat lar, top lum üze rin de et kin olan ki mi ki şi-
ler ik ti da rın iz ni ol ma dan alı nan bu se çim ka ra rı na kar şı çık tı lar. Bun lar, An ka-
ra’nın bu tav rı nı bir is yan ola rak de ğer len dir di ler. Ay rı ca ül ke nin çe şit li yer le ri ni 
iş gal et miş bu lu nan İti laf Dev let le ri de iş gal al tın da bu lun dur duk la rı yer ler de se-
çim le rin ya pıl ma sı na izin ver me di ler.

Ça tal ca, Ge li bo lu, Kırk la re li ve Te kir dağ’da se çim ya pı la ma dı. Ada na, İz mir, 
İz mit, Mer sin, İs tan bul gi bi iş gal al tın da bu lu nan yer le rin ise sa de ce be lir li yö-
re le rin de se çim ya pı la bil di. Tüm güç lük le ri gö ğüs le ye rek, va ta nı nın sö mür ge-
leş ti ril me si ne, mil le ti nin kö le leş me si ne kar şı çı kan “kel le si ni kol tu ğu na ala rak” 
An ka ra’ya gel mek is te yen mil li yet çi mil let ve kil le ri nin se çil me le ri ön le ne me di. 
İs tan bul’dan da ki mi va tan per ver me bus lar ka ça rak An ka ra’ya gel di. Mec lis; 23 
Ni san 1920 Cu ma gü nü bü yük bir tö ren le sa at 13.45’te en yaş lı mil let ve ki li, Maa rif 
Mü dür lü ğü’nden emek li Si nop Mil let ve ki li Şe rif Bey’in ko nuş ma sıy la açıl dı. Şe-
rif Bey’in bu ko nuş ma sın da kul lan dı ğı Bü yük Mil let Mec li si iba re si dik ka ti çek ti.

Mus ta fa Ke mal Pa şa 24 Ni san 1920’de Mon dros Mü ta re ke si’nin im za lan ma sın-
dan 23 Ni san’a ka dar ki ge liş me le ri ve ya pı lan ça lış ma la rı an la tan uzun bir ko nuş ma 
yap tı. Mil lî sı nır lar için de her şey den ön ce ken di kuv ve ti mi ze da ya na rak var lı ğı mı-
zı ko ru ya rak mil let ve mem le ke tin ger çek saa det ve re fa hı na ça lış ma yı ön gö ren bir 
si ya se tin ya ni mil lî bir si ya se tin uy gu lan ma sı nı is te di. Ar ka sın dan da ye ni bir hü-
kû me tin ku rul ma sı nı ön gö ren şu tek li fi sun du. 1-Hü kû me tin ku rul ma sı zo run lu-
dur. 2- Ge çi ci ola rak bir hü kûmet baş ka nı seç mek ve ya Pa di şa ha bir ve kil ta nı mak 
doğ ru de ğil dir. 3-Mec lis te yo ğun la şan mil lî ira de nin doğ ru dan doğ ru ya va ta nın 

Fotoğraf 6.1
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yaz gı sı na el koy muş ol du ğu nu ka bul et mek te mel il ke dir. Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li si’nin üs tün de bir kuv vet yok tur. 4- Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ya sa ma ve 
yü rüt me yet ki le ri ni ken di sin de top lar. Mec lis ten se çi le cek ve ve kil ola rak gö rev len-
di ri le cek bir he yet hü kû met iş le ri ne ba kar. Mec lis baş ka nı bu he ye tin de baş ka nı dır. 

Bü yük Mil let Mec li si nin top lan ma sın da da vet sa hi bi ko nu mun da olan Mus ta fa Ke
mal Pa şa’nın Mon dros Mü ta re ke si’n den son ra ki ge liş me le ri bil has sa ken di fa ali yet
le ri açı sın dan son de re ce ay rın tı lı ve bel ge li bir şe kil de ak tar ma sı nı na sıl de ğer len
di re bi li riz? Tar tı şı nız.

Mus ta fa Ke mal Pa şa bu ko nuş ma da Pa di şah ve Ha li fe nin bas kı ve zor la ma dan 
kur tul du ğu za man Mec li sin dü zen le ye ce ği ka nu ni esas lar çer çe ve sin de du ru mu-
nu ala ca ğı nı da be lirt ti. Böy le bir hü kûme tin “mil lî hâ ki mi yet esa sı na da ya nan 
halk hü kû me ti” ol du ğu dik ka ti çek mek te dir.

Ay nı gün ya pı lan giz li otu rum dan son ra baş kan lık di va nı se çi mi ne ge çil di. 
Mus ta fa Ke mal Pa şa bi rin ci baş kan lı ğa (Mec lis Baş kan lı ğı na), Ce la let tin Arif Bey 
ikin ci baş kan lı ğa, Ab dul ha lim Çe le bi Efen di de bi rin ci baş kan ve kil li ği ne se çil di. 
İkin ci baş kan ve kil li ği ne ise 25 Ni san’da Ce ma let tin Efen di se çi le cek ti. Da ha son ra 
kâ tip üye ler se çi le rek baş kan lık di va nı oluş tu rul du.

Ye ni bir hü kû me tin ku rul ma sı ko nu su, 25 Ni san’da mec li sin gün de mi ni dol-
dur du. Bu nun için ön ce lik le 15 ki şi den olu şan bir La yi ha En cü me ni, ar dın dan da 
ge çi ci bir İc ra En cü me ni oluş tu rul du. 1 Ma yıs 1920’de İc ra Ve kil le ri He ye ti’nin 
olu şum bi çi mi ni be lir le yen ya sa ta sa rı sı Mec lise su nul du ve uzun tar tış ma lar dan 
son ra 2 Ma yıs 1920’de ka bul edil di. 3-4 Ma yıs’ta se çim ler ya pı la rak 11 ki şi den 
olu şan İc ra Ve kil le ri He ye ti be lir len di. Her ve kil tek tek doğ ru dan doğ ru ya mil-
let ve kil le ri ta ra fın dan se çil di. Do la yı sıy la da hü kû met üye le ri doğ ru dan doğ ru-
ya Mec li se kar şı so rum lu ol du lar. Hü kû met baş kan lı ğı nı Mec lis Baş ka nı yü rüt-
tü. Hü kû me te de İc ra Ve kil le ri He ye ti adı ve ril di. Böy le ce İm pa ra tor luk’ tan Mil lî 
Dev let’e ge çi şi sağ la ya cak ic ra or ga nı oluş tu rul muş ol du. 

Mec lis, oto ri te si ni yurt yü ze yin de ku ra bil mek için ya sal dü zen le me ler yap tı, 
İs tik lal Mah ke me le ri gi bi ola ğa nüs tü mah ke me ler kur du, iç is yan la rı bas tır mak 
mal ve can gü ven li ği ni sağ la ya bil mek için Sey yar Jan dar ma Bir lik le ri oluş tur du, 
ka muo yu oluş tu ra bil mek için ya zı lı söz lü pro pa gan da ya bü yük bir önem ver di. 

1
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Ana do lu Ajan sı’nı des tek le di, Mat bu at ve İs tih ba rat Mü dür lü ğü’nü kur du. Baş ta 
Hâ ki mi yet-i Mil li ye ol mak üze re mil li yet çi çiz gi de ya yın ya pan ga ze te le ri des tek-
le di, mil let ve kil le rin den, ay dın lar dan he yet ler oluş tu ra rak köy köy, ka sa ba ka sa ba 
mec li sin amaç la rı hal ka an la tıl dı. Böy le ce Türk hal kı nın mec li sin et ra fın da top-
lan ma sı sağ lan dı. Da ğıl mış or du nun ye ri ne ye ni bir or du kur du.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si bir de Teş ki lat-ı Esa si ye Ka nu nu (Ana ya sa) ya pa-
rak ku ru la cak dev le tin da ya na ca ğı te mel il ke le ri be lir le di.

Ana ya sa bir dev le tin te mel ya pı sı nı, dev let ör güt le ri nin bir bir le riy le olan iliş-
ki le ri ni, bi re yin te mel hak ve öz gür lük le ri ni be lir le yen po zi tif hu kuk me tin le ri dir.

Türk top lu mu Ana ya sa kav ra mıy la 1876’da Ka nun-i Esa si adıy la ta nış tı. Mil lî 
Mü ca de le baş la dı ğı sı ra da da II. Meş ru ti yet Dö ne mi’n de ya pı lan de ği şik lik ler le bu 
ana ya sa yü rür lük te idi. An cak 16 Mart 1920’de İs tan bul’un iş ga lin den son ra bu 
ana ya sa nın pek de iş le vi kal ma mış tı. Zi ra 23 Ni san 1920’de An ka ra’da ça lış ma la-
rı na baş la yan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si, ola ğa nüs tü yet ki ler le do na tıl dı ğı için 
ken di ku ral la rı nı ken di si koy ma ya baş la dı.

Fotoğraf 6.4

İkinci İnönü Zaferi 
münasebetiyle 
yapılan törende 
Meclis balkonunda.

Kaynak: Atatürk 
Araştırma Merkezi  
Arşivi.

Fotoğraf 6.5

Mustafa Kemal 
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Meclis önünde 23 
Nisan Bayram 
kutlamasında

Kaynak: Atatürk 
Araştırma Merkezi  
Arşivi.
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Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ya sa ma, yü rüt me za man za man da yar gı gö rev-
le ri ni üst le ne rek güç ler bir li ği il ke si ni be nim se miş ti. Mi sak-ı Mil lî ile be lir le nen 
va tan top rak la rı nı İti laf Dev let le ri’nin iş ga lin den kur tar ma yı, Türk mil le ti ni ba-
ğım sız lı ğa ve öz gür lü ğe ka vuş tur ma yı amaç lı yor du. Bu ama ca ulaş mak için, bir 
yan dan iş gal ci güç le re kar şı ve ri len sa va şı yön len di rir ken öte yan dan da adım 
adım ye ni dev le ti oluş tu ra cak dü zen le me le ri ya pı yor du.

Ye ni dev le tin da yan ma sı ge re ken te mel un sur lar ko nu sun da ge rek Mec lis için-
de ge rek se Mec lis dı şın da ki mi ça lış ma la rın ya pıl dı ğı, prog ram la rın ha zır lan dı ğı 
göz den kaç mı yor du. Bu prog ram la rın ha zır lan ma sın da yurt  dı şın dan esen ide-
olo jik rüz gâr la rın da et ki si var dı. Mus ta fa Ke mal Pa şa (Ata türk) Mec lis te yap tı ğı 
ko nuş ma lar da ye ni dev le tin da ya na ca ğı te mel dü şün ce nin “halk çı lık” ol du ğu nu 
be lir te rek ye ni ara yış lar da bu lu nan la rı uya rı yor du. 

Halk çı lık kav ra mı nın fik rî ge li şi mi ve Ata türk’te ki an la mı hak kın da ge niş bil gi için 
Cez mi Eras lan’ın “Ya kın Dö nem Türk Dü şün ce sin de Halk çı lık ve Ata türk” (İs tan bul 
2003) ad lı ça lış ma sı na ba ka bi lir si niz.

Ni te kim 13 Ey lül 1920’de ken di im za sı ile Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baş-
kan lı ğı’na 31 mad de den olu şan ve Ve kil ler He ye ti’nin si ya si, top lum sal, ida ri ve 
as ke rî gö rüş le ri ni özet le yen ve ida re teş ki la tı hak kın da ki ka rar la rı nı yan sı tan bir 
öne ri yi sun du. Bu bel ge 18 Ey lül 1920’de Mec lis gün de mi ne alın mış ve uzun uzun 
tar tı şıl mış tır. Tar tış ma lar so nun da ta sa rı ki mi ufak de ği şik lik ler le 20 Ocak 1921’de 
ka bul edil miş tir. 24 mad de den olu şan bu ana ya sa si ya si ya pı ve ida ri ya pı yı be lir-
le mek üze re iki ana bö lüm den olu şu yor du. Si ya si ya pı bö lü mün de (1-10. mad-
de) ege men li ğin ka yıt sız şart sız mil let te ol du ğu dü şün ce si ana ya sal hü küm hâ li ne 
ge ti ril miş ti. Yü rüt me gü cü ve ya sa ma yet ki si nin mil le tin tek ve ger çek tem sil ci si 
olan Bü yük Mil let Mec li sinde top lan dı ğı ka bul edil miş ti. Böy le ce Bü yük Mil let 
Mec li si açıl dı ğı an dan o gü ne ka dar yap tık la rı nı ya sal bir çer çe ve içi ne otur ta rak 
ege men lik an la yı şın da kök lü bir dö nü şü mü ger çek leş tir miş ti. Os man lı İm pa ra tor-
lu ğu’nun Mut lak/Meş ru ti Mo nar şi an la yı şı ye ri ne de mok ra si nin te mel öge si olan 
mil let ege men li ği an la yı şı nı oturt muş tu. Ana ya sa Tür ki ye Dev le ti, Bü yük Mil let 
Mec li si ta ra fın dan ida re olu nur ve hü kû me ti Bü yük Mil let Mec li si hü kû me ti un-
va nı nı ta şır hük mü nü ge ti re rek Os man lı Dev le ti’nin ar tık ta ri he ka rış tı ğı nı onun 
ye ri ne Tür ki ye Dev le ti’nin geç ti ği ni be lirt miş tir. Tür ki ye Dev le ti Hü kûme ti’nin de 
Bü yük Mil let Mec li si Hü kûme ti adı nı ta şı ya ca ğı nı vur gu la ya rak Os man lı Hü kû-
me ti’nin yok ol du ğu na dik ka ti çek miş tir. Ana ya sa Bü yük Mil let Mec li si üye le ri nin 
vi la yet hal kın ca se çi le ce ği ni se çi min iki yıl da bir ya pı la ca ğı nı se çi len mil let ve kil-
le ri nin se çil di ği ili de ğil tüm mil le ti tem sil ede ce ği ni, hü kûmet üye le ri nin ken di 
iç le rin den bi ri ni “İc ra Ve kil le ri Rei si” ola rak se çe ce ği ni, “İc ra Ve kil le ri nin” gö rev 
ve yet ki le ri nin bir ya sa ile be lir le ne ce ği ni, Mec lis Baş ka nı nın “İc ra Ve kil le ri nin” 
ka rar la rı nı onay la ya ca ğı nı be lir ti yor du. Ana ya sa şe ri at hü küm le ri nin yü rü tül me-
si, ge nel ya sa la rın de ğiş ti ril me si, kal dı rıl ma sı, an laş ma ve ba rış ya pıl ma sı, yurt 
sa vun ma sı gi bi gö rev le rin de Bü yük Mil let Mec li sine ait ol du ğu nu vur gu lu yor du. 
Tüm bu hü küm ler Mec lis Baş ka nı nı dev let baş ka nı ko nu mu na ge ti ri yor ve ye ni 
dev let de pa di şa hın ye ri nin ol ma dı ğı nı ör tü lü bir şe kil de be nim se miş olu yor du. 

İda ri ya pı bö lü mün de ise (11-23.mad de); Ana ya sa ül ke yi vi la yet le re, vi la yet le ri 
ka za la ra, ka za la rı da na hi ye le re ayı rı yor du. Vi la yet le re ve Na hi ye le re “Muh ta ri yet” 
ve ri yor du. An cak dış ve iç po li ti ka, şer’i, ad li ve as ke rî ko nu lar da, ulus larara sı ik-
ti sa di iliş ki ler dı şın da çı ka rı la cak ya sa lar çer çe ve sin de va kıflar, med re se ler, eği tim, 
sağ lık, ik ti sat, zi ra at, ba yın dır lık ve sos yal yar dım iş le ri nin dü zen len me sin de Vi-
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la yet Şu ra la rı na yet ki ve ri li yor du. Vi la yet Şu ra la rı se çim le olu şa cak tı. Va li, Bü yük 
Mil let Mec li sinin tem sil ci si ola rak vi la yet te bu lu na cak ve dev le tin ge nel ve or tak 
iş le ri ni ye ri ne ge ti re cek ti. Ka za lar va li nin em ri al tın da kay ma kam lar ca yö ne ti le-
cek ti. Na hi ye ler na hi ye mü dür le rin ce yö ne ti le cek. Na hi ye Mü dü rü nü Na hi ye Şu-
ra sı se çe cek ti, Na hi ye Şu ra sı da doğ ru dan doğ ru ya na hi ye hal kın ca se çi le cek ti. Na-
hi ye nin ida re he ye ti ni de Na hi ye Şu ra sı se çe cek ti. Na hi ye Şu ra sı ve ida re he ye ti nin 
yar gı sal, ik ti sa di ve ma li yet ki le ri ola cak bun la rın sı nır la rı ya sa lar da be lir le ne cek ti. 
1921 Ana ya sa sı nın ön gör dü ğü dev let dü ze ni, ye rel yö ne tim le re ve ye rin den yö ne-
tim il ke si ne bü yük bir önem ve ren adı kon ma mış bir cum hu ri yet ti.

Mec li se ve ri le cek ad ko nu su da ha Mec lis açıl ma dan 11 Ni san 1920 gü nü Vi-
la yet’te ya pı lan top lan tı da gün de me ge ti ril di. İs lam cı lar mec li sin adı nın “Mec lis-i 
Ke bir” ve ya “Mec lis-i Ke bir-i Mil li”, Türk Oca ğı yan lı la rı “Ku rul tay” Os man lı cı lar 
ise “Mec lis-i Me bu san” ol ma sı nı is ti yor du. Mil li yet çi ve in kı lâp çı mil let ve kil le ri ise 
Mec li sin adı nın “Bü yük Mil let Mec li si” ol ma sı nı is ti yor lar dı. Şe rif Bey de Mec li si 
açış ko nuş ma sın da “Bü yük Mil let Mec li sini açı yo rum” cüm le si ni kul lan mış tı. Bu-
nun la bir lik te, Mec lis “Hu kuk-u Esa si ye En cü me ni”, ha zır la dı ğı ra por da, Mec lisin 
ta nı mı nı yap tı ve Bü yük Mil let Mec li si adı nı be nim se di (15 Ağus tos 1920). Da ha 
son ra da bu na Tür ki ye ek le ne rek mec li sin adı Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ol du.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine ka tı lan üye le rin; %34,2’si si vil bü rok ra si den, 
%24’ü ser best mes lek sa hip le rin den, %13,2’si as ker ler den, %8,6’ı din adam la-
rın dan, %12,7’i ye rel yö ne tim ler de gö rev al mış üye ler den, %4’ü dok tor ve ec za-
cı lar dan, %1,2’si aşi ret re is le rin den, %1’i tek nik ele man dan olu şu yor du. Bu da 
TBMM’nin tüm halk ke si mi ni tem sil et ti ği ni gös te ri yor du.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si genç ve eği tim dü ze yi yük sek bir mec lis ti. Üye le-
ri nin %39,4’ü yük se köğ re tim, %27’si or taöğ re tim ve %22’si med re se, %3,8’i mes-
lek oku lu me zu nu dur. Mil let ve kil le ri nin %45’i fes li, %22’si kal pak lı, %18’i sa rık lı, 
%12,5’inin ba şı açık, %1,2’si yö re sel baş lık lıy dı. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine 
ka tı lan mil let ve kil le ri nin %50.1’i Türk çe dı şın da bir ya ban cı dil bi li yor du. 30 yaş 
gru bun da Fran sız ca nın, 40 ve 50 yaş gru bun da ise Arap ça ve Fars ça nın be lir le yi ci 
ol du ğu dik ka ti çe ki yor du.

Ül ke ge ne lin de ki oku ma yaz ma ora nı nı dik ka te al dı ğı mız da Bü yük Mil let Mec li sin
de ki me bus la rın eği tim du rum la rı nı na sıl yo rum la ya bi li riz? Tar tı şı nız. 

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin en be lir gin özel lik le rin den bi ri ih ti lal ci ol ma sı-
dır. Zi ra üye ler “kel le le ri ni kol tuk la rı na ala rak” An ka ra’ya gel dik le ri ni ifa de et miş-
ler dir. Da ha ilk gün ler de be nim se dik le ri Mec li sin üs tün de bir güç ol ma dı ğı dü şün-
ce si ni 20 Ocak 1921’de çı kar dı ğı Ana ya sa da ege men li ği ka yıt sız şart sız mil le te ve ren 
hük mü be nim se ye rek, Hi la fetle Sal ta na tı bir bi rin den ayı rıp al tı yüz yıl lık Os man lı 
Sal ta na tı nı 1 Ka sım 1922’de kal dı ra rak bu özel li ği ni açık ça gös ter miş tir.

Bi rin ci Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ken din den ön ce ki ler le ve ken din den son-
ra ki ler le kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar de mok rat bir özel lik ser gi le miş tir. Zi ra de ği-
şik si ya si dü şün ce le re sa hip olan mil let ve kil le ri ül ke nin ve ulu sun kur tu lu şu için 
ön gör dük le ri tüm dü şün ce le ri mec lis kür sü sün den açık ça sa vu na bil miş ler dir. 

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de et ki li si ya sal par ti ler oluş ma mış tır. Kü çük 
kü çük grup lar oluş muş tur. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine Türk ve Müs lü man ol-
ma yan la rın dı şın da kim se ka tıl ma mış tır. Bu ne den le ge rek olu şum bi çi mi ge rek se 
amaç la rı ba kı mın dan tam bir Mil lî Mec lis tir.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin üye le ri, Mec lis ten izin ala rak Mü da fa a-i Hu-
kuk der nek le rin de ça lış mış, el de si lah cep he ye ko şup as ker ler le bir lik te vu ruş muş, 
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köy köy, ka sa ba ka sa ba do la şa rak mec li sin amaç la rı nı hal kı na an lat mış, köy lü le-
rin üç ler mah ke me si ola rak ad lan dır dı ğı İs tik lal Mah ke me le rin de gö rev ala rak 
hal kın hu zu ru nu boz ma ya kal kan la rı ce za lan dır mış tır.

Mil let ve kil le ri gaz lam ba sıy la ay dın la nan, saç so bay la ısı tı lan, çev re de ki okul-
lar dan ge ti ri len tah ta sı ra lar la do na tı lan, gaz te ne ke si ni ma sa ola rak kul la nan bir 
Mec lis te ça lış mış lar, 100 li ra ma aş al mış lar dır. Mil let ve kil le ri nin bir bö lü mü öğ-
ret men oku lun da yat mış, bir bö lü mü de otel oda la rın da, han lar da kal mış lar, sa-
bah, öğ le, ak şam tabl dot tan ye mek ye miş ler dir. 

Fark lı top lum ke sim le rin den, fark lı kö ken den, fark lı dün ya gö rü şü ne sa hip in-
san lar dan olu şan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si üye le ri, fark lı lık la rı de rin leş tir me-
den Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın et ra fın da top la na rak iş gal ci güç le ri yurt tan kov muş, 
öm rü nü tü ket miş Sal ta na tı kal dı ra rak cum hu ri ye te gi den yo lu kı salt mış tır. Mil let 
ege men li ği ne da ya nan ye ni bir dev let kur muş tur. 1 Ni san 1923’te ye ni den se çim-
le rin ya pıl ma sı ka ra rı nı ala rak 16 Ni san 1923’te ça lış ma la rı nı bi tir miş tir.

TÜR Kİ YE BÜ YÜK MİL LET MEC Lİ SİNDE OLU ŞAN GRUP LAR

Ye şil Or du
İti laf Dev let le ri’nin Os man lı top rak la rı nı adım adım iş gal et me le ri, bir kı sım Os-
man lı ay dı nı nı, Ba tı em per ya liz mi ne kar şı sa va şan Bol şe vizm’e (sos ya liz me) yö-
nelt miş tir.

Si vas Kon gre si’ne ka tı lan üye ler den ba zı la rı ge le ce ğin şark ta ol du ğu nu dü şü-
ne rek, Ana do lu’da Rus ya’nın yar dı mıy la bir dev rim yap ma yı ta sar la mış lar dı. Bun-
la rın ön cü lü ğü nü de Hak kı Be hiç Bey ya pı yor du. Si vas Kon gre si son ra sın da giz li 
ör güt len me ye ge çen bu ki şi ler, Mil let Mec li si açıl dık tan son ra Ye şil Or du adı nı 
al mış lar dır. On dört mer kez üye si mil let ve ki li olan bu ör güt kı sa sü re de bü yü-
müş tür. Mil let ve kil li ği ve İc ra Ve kil li ği yet ki le rin den ya rar la na rak ra hat ça ça lı şan 
ör güt üye le ri, ör güt le ri ni da ha da ge liş tir mek için, Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın is mi ni 
de kul lan mak tan çe kin me miş ler dir. Ör güt le ri nin ku ru lu şu nu gös te rir res mî bir 
bel ge yi hü kû me te ver me dik le ri için Ye şil Or du Ce mi ye ti giz li ör güt ola rak ni te-
len miş tir. Ye şil Or du Ce mi ye ti’nin An ka ra ve Es ki şe hir’de de bi rer mer ke zi var dı.

İs lam cı sos ya liz mi sa vu nan Ye şil Or du Ce mi ye ti, Ha zi ran or ta la rın da “Ni zam-
na me si ni” ya yın la mış tır. II I. En ter nas yo na le baş vur muş fa kat olum lu-olum suz 
ya nıt ala ma mış tır. Ha zi ran ayın dan iti ba ren ko mü nizm ce re ya nı Ana do lu’ya ya-
yıl mış tır. Ye şil Or du cu lar, Et hem Bey le (Çer kez Et hem) iliş ki kur muş lar dır. Bu 
du rum Mus ta fa Ke mal Pa şa ta ra fın dan hoş kar şı lan ma mış tır. Mus ta fa Ke mal Pa-
şa ce mi yet ten ey lem le ri ni dur dur ma sı nı is te miş tir. Sos ya liz mi tek kur tu luş yo lu 
ola rak gör dü ğü nü söy le yen Et hem Bey, bu doğ rul tu da ka muo yu oluş tur mak için 
Ağus tos son la rın da “Sey ya re-Ye ni Dün ya” ad lı bir “İs lam Bol şe vik Ga ze te si” çı ka-
ra rak Ye şil Or du Ce mi ye ti’nin pro pa gan da sı nı sür dür me ye de vam et miş tir.

Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın 14 Ağus tos’ta Mec lis te yap tı ğı ko nuş ma dan son ra, sol 
ke sim ara sın da bir ay rı lık baş la mış tır. Bu ay rı lık, Ye şil Or du’ya da sıç ra mış, bir 
kıs mı Sov yet Dev ri mi’ne ben zer bir dev rim mo de li ge liş tir me ye ça lı şır ken bir kıs-
mı da ulus çu-halk çı bir dü zen kur ma mo de li oluş tur ma ya yö nel miş tir.

1920 Ey lül’üne ge lin di ğin de giz li lik te me li üs tü ne ku ru lan Ye şil Or du Ce mi-
ye ti tü müy le par ça lan mış tır. Ge nel mer ke zi oluş tu ran bir iki üye dı şın da üye le rin 
ço ğu hü kû met çe ku ru lan Tür ki ye Ko mü nist Fır ka sı’na (T.K.F.) gir miş tir. Mus ta fa 
Ke mal Pa şa, Et hem Bey’e de mek tup ya za rak, hem onun bu fır ka ya gir me si ni hem 
de de ne ti min de çı kan Ye ni Dün ya ga ze te si ni An ka ra’ya ta şı ya rak, fır ka nın ya yın 
or ga nı yap ma sı nı is te miş tir.
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Ye şil Or du’nun sol ka na dı nı oluş tu ran lar dan Na zım Bey (To kat) ise Ye şil Or-
du’nun Tür ki ye Ko mü nist Fır ka’ya dö nüş me si ne kar şı çık mış ve bu ko nu da çe şit-
li bil di ri ler ya yın la mış tır. Na zım Bey ve ba zı ar ka daş la rı Ye şil Or du’nun Tür ki ye 
Halk İş ti ra ki yun Fır ka sı’na dö nüş tü ğü nü be lirt miş ler dir. 

Halk Züm re si
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si top la nın ca ki mi mil let ve kil le ri Rus ya’da ol du ğu gi bi 
Ana do lu’da da bir Bol şe vik dev rim ger çek leş tir mek için ça lış ma la ra baş la dı. 1920 
Ağus tos’un dan baş la ya rak or ta lık ta çe şit li prog ram lar do laş ma ya baş la dı. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın sos ya liz me kar şı fa kat “kuv ve tin, kud re tin, hâ ki mi ye-
tin, ida re nin doğ ru dan doğ ru ya hal ka ve ril me si ni” ön gö ren halk çı lık yan lı sı ol ma sı 
ve “bi zim nok ta-i na za rı mız halk çı lık tır” di ye rek TBMM Hü kû me ti’nin ide olo ji si ni 
Mec liste açık ça or ta ya koy ma sı bu mil let ve kil le ri nin halk çı lık dü şün ce si çer çe ve-
sin de ör güt len me le ri ni gün de me ge tir di. TBMM’de 60-70 ki şi den olu şan bir grup 
mil let ve ki li “Halk Züm re si” adıy la or ta ya çık tı(Ey lül 1920). Yu nus Na di, Hak kı Be-
hiç, Mu hit tin Ba ha, Dr. Ad nan Bey gi bi ta nı nan isim ler de bu züm re için de yer al dı. 

Ye şil Or du’nun mil li yet çi le re ters düş me ye baş la dı ğı ve Tür ki ye sos ya liz min den 
söz edil di ği bir sı ra da or ta ya çı kan Halk Züm re si; bir de si ya si prog ram ya yın la dı 
(8 Ey lül 1920). Bu prog ra ma gö re Halk Züm re si’nin ama cı; ül ke de ka yıt sız ko şul-
suz hal kı ege men kıl mak, ça ğın ko şul la rı na ve hal kın ih ti yaç la rı na gö re ge rek li olan 
ye ni lik le ri yap mak ve ge rek li ku rum la rı oluş tur mak, İs lami yet’in kut sal esas la rı na 
da ya na rak hal kı As rı sa adet te ki mut lu lu ğa ulaş tır mak tı. Halk Züm re si; yü rüt me gü-
cü nü ve ya sa ma yet ki si ni hal kın bü yük şu ra sın da top la ya cak, Bü yük Şu ra 18 ya şı nı 
bi tir miş Li va hal kın ca ge nel oy ile se çi le cek ti. Prog ra ma gö re ül ke; coğ ra fi du ru mu 
ve ik ti sa di ko nu mu iti ba rıy la na hi ye, ka za ve li va lar ma ri fe tiy le ida re olu na cak tı. 
Halk Züm re si; eği ti min pa ra sız ol ma sı nı, kü tüp ha ne le rin ve okul la rın yay gın laş tı-
rıl ma sı nı, ül ke de oku ma mış kim se nin kal ma ma sı nı he defli yor du. Ver gi oran la rı nın 
ada let öl çü sün de be lir len me si ni, iş çi ve köy lü le rin ver gi yü kün den kur ta rıl ma sı nı 
is ti yor du. Top ra ğın de ne ti mi nin dev le te ait ol ma sı nı, top ra ğı ol ma yan la ra hü kû-
met çe ye te rin ce top rak ve ril me si ni sa vu nu yor du. Emek çi le rin ev le ri nin sağ lık ko-
şul la rı na uy gun hâ le ge ti ril me si ni, ec za ne ve has ta ne le rin hü kû me tin ida re si al tın da 
bu lun du rul ma sı nı, fa kir ço cuk la rın 16 ya şı na ka dar hü kû me tin de ne ti mi al tın da tu-
tul ma sı nı öngö rü yor du. Ada le tin; üye le ri halk ta ra fın dan se çi le cek Halk Mah ke me-
le ri ta ra fın dan ye ri ne ge ti ril me si ni is ti yor du. Halk Züm re si İt ti hat çı-İs lam cı-Sos ya-
list gö rüş le ri bir leş tir me ye ça lı şan si ya si bir olu şum ola rak gö rü lü yor du. 

Is la hat Gru bu
Is la hat (Re form) Gru bu, ege men li ğin ka yıt sız şart sız mil le te ve ril me si ni, hal kın 
ken di iş le ri ni doğ ru dan doğ ru ya ken di si nin yü rüt me si ni amaç la mak ta dır. Ya sa ma 
ile yü rüt me yet ki si nin Bü yük Mil let Mec li sinde top lan ma sı nı, Tür ki ye dev le ti nin, 
Bü yük Mil let Mec li since yö ne til me si ni, Bü yük Mil let Mec li si nin de il ler hal kın ca 
doğ ru dan doğ ru ya se çil me si ni, ya sa la rın ko nul ma sı, de ğiş ti ril me si, kal dı rıl ma sı, 
ant laş ma ve ba rı şın ya pıl ma sı ve va tan sa vun ma sı gi bi te mel yet ki le rin Tür ki ye Bü-
yük Mil let Mec li sine ve ril me si ni is te mek te dir. Bu grup Tür ki ye’nin coğ ra fi ve ik ti-
sa di iliş ki le ri ni göz önü ne ala rak ül ke nin il le re, il le rin il çe le re, il çe le rin de bu cak la ra 
ay rıl ma sı nı, ver gi le rin, ola nak öl çü sün de azal tıl ma sı nı, tu tum lu lu ğa (ta sar ru fa) en 
ge niş öl çü de özen gös te ril me si ni ve büt çe nin denk ol ma sı nı is ti yor du. En kı sa sü-
re de ulu sun bü tün bi rey le ri ni okur ya zar du ru ma ge tir me yi, her il de bir öğ ret men 
oku lu aç ma yı, ive di ola rak köy le re öğ ret men gön der me yi ta sar lı yor lar dı. Kız la rın 
öğ re ni mi ne İs lam ge le nek le ri çer çe ve sin de, er kek le rin ki ka dar özen gös te ri le ce ği ni 
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be lir ten Is la hat Gru bu, Sul ta nî okul la rı kal dı rıp il mer kez le rin de ye di şer yıl lık ida di 
okul la rı aç mak ve bu ida di le rin son iki yı lın da mes lek okul la rı na iliş kin prog ram 
uy gu la mak is ti yor du. İl le rin el ve riş li gö rü len le rin de, uy gu la ma lı ta rım okul la rı ile 
ebe ve diş çi ve kü çük sağ lık me mu ru okul la rı açı la cak tı. Kı yı ula şı mı ve bu ula şı mı 
gü ven li bir du ru ma ge tir me ye, ma den ler den ge re ği gi bi ya rar lan mak için iş çi ör-
güt len me si ne iliş kin ya sa lar çı ka rı la cak tı. Mül ki yet ve ta sar ruf hak kı nı her tür lü sal-
dı rı dan ko ru ya ca ğı nı, ge nel ih ti yaç la rı yer li ser ma ye ler le kar şı la mak için her tür lü 
or tak lık la rı ko ru ya ca ğı nı, ge rek üre tim, ge rek tü ke tim için ko ope ra tifler ku rul ma-
sı na yar dım ede ce ği ni söy lü yor du. Ba rış ta as ker lik hiz me ti ola nak öl çü sün de az bir 
za ma na sığ dı rı la cak tır. Sa vaş du ru mun da hal kın bü tün bi rey le ri va tan sa vun ma sıy-
la il gi li ödev le ri en bü yük bir öz ve riy le ye ri ne ge tir me ye çağ rı la cak tır. 

İs tik lal Gru bu
Mec lis te Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya hay ran lık du yan, ile ri gö rüş lü 30-40 ka dar mil let-
ve ki li bir ara ya ge le rek İs tik lal Gru bu’nu kur du lar. Bun lar Mec lis te “Te rak ki per-
ver-Mil li yet per ver” akı mı tem sil ede cek le ri ni açık la dı. 

Te sa nüd Gru bu
Maz har Mü fid (Hak kâ ri), Fe rid (Ço rum), İs ma il Sup hi (Bur dur), Mus ta fa (Der-
sim), Ra sim (Si vas), Yu suf İz zet Pa şa (Bo lu), Dr. Su at (Kas ta mo nu), Tah sin (Ma-
raş), Şev ket (Si nop), Ab dul ka dir Ke ma li (Kas ta mo nu), Yu suf Zi ya (Bit lis) bey le rin 
İda re He ye ti’ni oluş tur du ğu Te sa nüd Gru bu “Mu te dil mil li yet per ver” mil let ve kil-
le ri ta ra fın dan ku rul muş tu. Amaç la rı; adın dan da an la şı la ca ğı gi bi mec lis te mil-
let ve kil le ri ara sın da da ya nış ma yı sağ la ma yı amaç la mış tır.

Mec lis te en ör güt lü grup ola rak ta nın mış, par ti leş me yi dü şün me miş tir. Bu ne-
den le de si ya si prog ram yap ma mış lar dır.

Mü da fa a-i Hu kuk Grup la rı

Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu (Bi rin ci Grup)
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinde ül ke de ku ru la cak ye ni dü zen için ya sa lar Mec lis 
gün de mi ne gel dik çe mil let ve kil le ri bir bir le ri ni da ha iyi ta nı ma ya baş la dı lar. An-
cak bu ta nış ma 1920 ya zın dan iti ba ren ay rış ma la ra yol aç mış tı. 

Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ha zır la dı ğı Halk çı lık Prog ra mı’nın “Teş ki lat-ı Esa si-
ye Ka nu nu” ola rak Mec lisce be nim sen me sin den son ra, Mec liste ki hi zip leş me ler 
da ha da ço ğal dı. Bu ge liş me; ya sa ma, yü rüt me ve za man za man da yar gı gö re vi ni 
üst le nen TBMM’nin ça lış ma dü ze ni ni olum suz yön de et ki le di. 

Mec lis ça lış ma la rı nın mec lis te olu şan grup la ra da ya nı la rak da ha dü zen li bir ha-
le ge le ce ği sa nıl dı ise de bu bek len ti ger çek leş me di. Grup la rın olum suz tav rın dan 
ra hat sız olan mil let ve kil le ri de ken di ara la rın da top la nıp ye ni bir grup ku ra rak, 
mec lis ça lış ma la rı nı da ha dü zen li bir şek le sok ma ya yö nel di ler. Bu ye ni ge li şi mi, 
Re fet Bey ara cı lı ğıy la Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya yan sıt tı lar. Mus ta fa Ke mal Pa şa Mec-
li sin te me li ni oluş tu ran ve tüm yurt yü ze yi ne ya yıl mış bu lu nan, Mü da fa a-i Hu kuk 
Ce mi yet le ri nin Mec lis Baş kan lı ğı ile iliş ki le ri ni da ha dü zen li bir hâ le ge tir me le ri ni 
is te di. Ar dın dan da Mec lis te ki “in kı lap çı zih ni ye te sa hip” mil let ve kil le riy le grup lar 
hâ lin de vi la yet ko na ğın da gö rüş tü. On la rın da dü şün ce le ri ni al dık tan son ra, Ana-
do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu adı al tın da mec lis için de bü yük bir grup 
kur ma ya ka rar ver di. Ni te kim 10 Ma yıs 1921’de TBMM’de Ana do lu ve Ru me li Mü-
da fa a-i Hu kuk Gru bu ku rul du. Er kek Öğ ret men Oku lu kon fe rans sa lo nun da 133 
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mil let ve ki li nin ka tı lı mı ile ilk top lan tı sı nı yap tı. Mus ta fa Ke mal Pa şa Grup baş kan-
lı ğı na se çil di. Gru ba ka tı lan la rın sa yı sı gi de rek art tı. 

Gru bun bir baş ka nı, iki baş kan yar dım cı sı ve on iki üye den olu şan bir ida re 
he ye ti ola cak tı. Bun lar grup ge nel ku ru lun ca giz li oy ile se çi le cek ti. İda re he ye ti 
grup ta gö rü şü le cek ko nu la rı be lir le ye cek, üye le ri top lan tı ya ça ğı ra cak ve top lan tı 
za bıt la rı nı tu ta cak tı. Bun lar al tı ay da bir yi ne le ne cek ti. Grup, mas rafla rı nı kar şı-
la mak üze re her üye den iki li ra öden ti ala cak, grup üye le ri nin ya rı dan bir faz la sı 
mev cut ol ma dık ça gö rüş me le re baş la nıl ma ya cak tı. Azın lık, ço ğun lu ğun ka ra rı-
na uya cak tı. Gru ba gir mek is te yen le rin baş vu ru su ida re he ye tin de gö rü şü le cek ti. 
Grup ge nel ku ru lu en az on beş gün de bir kez top la na cak tı. 

Gru bun iki mad de den olu şan bir prog ra mı var dı: 
1. Bü yük Mil let Mec li sinde olu şan “Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk 

Gru bu”nun te mel ama cı mil lî mü ca de le nin ba şın dan be ri Er zu rum, Si vas 
Kon gre le ri’nde sap ta nan ve son Os man lı Mec lis-i Me bu sa nı ile Bü yük Mil-
let Mec li si ta ra fın dan ka bul edi len Mi sak-ı Mil lî esas la rı için de va ta nın ta-
ma mı nı ve mil le tin ba ğım sız lı ğı nı sağ la ya cak ba rı şı el de et mek tir. 

 Grup bu ama ca ula şa bil mek için mil le tin tüm mad di ve ma ne vi gü cü nü ge-
rek gö rü len he defle re yö nel te cek ve kul la na cak, ül ke de ki res mî ve özel tüm 
ör güt le ri ve ku ru luş la rı bu amaç doğ rul tu sun da kul lan ma ya ça lı şa cak tır.

2. Grup, bu ama cı ger çek leş tir me ye ça lış mak la be ra ber dev let ve mil le tin teş-
ki la tı nı, Teş ki lat-ı Esa si ye Ka nu nu da ire sin de bö lüm bö lüm tes pit ede cek ve 
ha zır la ma ya ça lı şa cak tır.

Böy le bir gru bun ku rul ma sı ve ba zı ki şi le rin grup dı şın da bı ra kıl ma sı Gru ba 
kar şı tep ki le re yol aç tı. Hü se yin Av ni Bey (Er zu rum), Gru bun be nim se di ği prog-
ra ma kar şı çık tı. 1922 yı lı or ta la rın da Mec lis te ol du ğu gi bi Mü da fa a-i Hu kuk Gru-
bu için de de tam bir da ya nış ma yok tur. Grup ile ri ge len le ri Grup ta ki da ğı nık lı ğı 
gi de re bil mek için; Grup ta ka rar la rın oy çok lu ğu ile alın ma sı nı, her ke sin dü şün-
ce si ni açık ça söy le me si ni, ya pı la cak oy la ma da oy çok lu ğu ile be nim se nen ka ra rın 
mec lis te ki tar tış ma ve oy la ma lar da da ge çer li kı lın ma sı nı, hü kû met üye le ri nin tü-
mü nün de Gru ba ka tıl ma sı nı zo run lu gör dü ler. Bu da ba zı hü kû met üye le ri nin 
tep ki si ne yol aç tı. Ör ne ğin Şer’iye Ve ki li bu ka ra ra uy ma dı. 

Mec lis te âde ta bir si ya sal par ti iş le vi ni gö ren Bi rin ci Grup, 1923 se çim le rin den 
son ra si ya sal par ti bi çi mi ne dö nüş tü ve Halk Fır ka sı ola rak çağ daş Tür ki ye’nin 
olu şu mu na dam ga sı nı vur du.

 
İkin ci Grup
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinde Mus ta fa Ke mal Pa şa li der li ğin de Ana do lu ve 
Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu (10 Ma yıs 1921) ku rul duk tan son ra mec lis te ki 
mil let ve kil le ri üçe bö lün müş tü. Hü kûme te ya kın lık la rıy la ta nı nan mil let ve kil le ri 
sağ ta rafta, hü kû me te kar şı olan lar sol ta rafta, yaş lı ve ta raf sız gö zü ken ler de or ta-
da otur ma ya baş la mış tı. Sağ yan da otu ran lar Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu-
kuk Gru bu’na bağ lı olan mil let ve kil le ri ol duk la rı için ör güt lü ha re ket edi yor lar dı. 
Sol yan da otu ran lar ise ör güt süz ol duk la rın dan 1921 or ta la rın da mec lis te faz la bir 
et kin lik gös te re mi yor lar dı. Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu için de 
yer ala ma yan ki mi mil let ve kil le ri Er zu rum Mil let ve ki li Hü se yin Av ni ve Ne ca ti 
Bey, Sam sun Mil let ve ki li Emin Bey, Kas ta mo nu Mil let ve ki li Be sim Bey, Kay se ri 
Mil let ve ki li Rı fat Bey, Mer sin Mil let ve ki li Se la hat tin Bey, Si vas Mil let ve ki li Va sıf 
Bey, bir ara ya ge le rek Mec lis’te ye ni bir grup oluş tur ma ya ça lış tı. Bu ça ba so nuç 
ver di ve 1921 son la rı 1922 baş la rın da mu ha le fet da ha ör güt lü bir şe kil al dı. Böy le-
ce Mec liste bir mu ha le fet gru bu doğ du.
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Bi rin ci Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li-
sin de hü kû me te kar şı mu ha le fet gö re vi ni 
ya pan bu grup, bir sü re isim siz ola rak ça-
lış tık tan son ra; “biz de Ana do lu ve Ru me li 
Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi ye ti’ne men su buz. 
Biz de o ce mi yet ta ra fın dan se çil dik. Bi zim 
de is mi miz ay nı fa kat iki nu ma ra lı gru buz” 
di ye rek, ken di le ri ne İkin ci Grup adı nı tak-
tı lar. Baş lan gıç ta 120 mil let ve ki li ne sa hip 
olan İkin ci Grup’un da ha son ra gi de rek üye 
sa yı sı nın azal dı ğı, hat ta Sal ta na tın kal dı rıl-
ma sın dan son ra da ğıl dı ğı ile ri sü rül müş-
tür. Bu id dia nın or ta ya atıl ma sın da İkin ci 
Grup’un ken di ne güç lü ve tu tar lı bir baş kan 
bu la ma ma sı nın et ki si ol muş tur. Za man 
za man Mer sin li Ce mal Pa şa’nın, Hü se yin 
Av ni Bey’in, Hak kı Ha mi Bey’in ve Bas ri 
Bey’in baş kan lık la rın dan söz edil miş ise de 

bun lar açık ça baş kan lık gö re vi ni üst len dik le ri ni açık la ya ma mış lar dır. Böy le olun-
ca da in san lar bi rer bi rer grup tan kop muş lar dır.

İkin ci Grup çu lar, Mil let Mec li sinin hak kı nı ve hâ ki mi ye ti ni sa vun mak, otok-
ra tik şef usu lü bir ida re ye kar şı meş ru ve ya sal ya nıt ver mek, ya sal ku ral la ra ay kı rı 
mil let ege men li ği ile ör tüş me yen ay rı ca lık la rı, ör güt le ri ve uy gu la ma la rı or ta dan 
kal dır mak için bu gru bu kur duk la rı nı be lirt miş ler dir. An cak Grup, yel pa ze si ni 
ol duk ça ge niş tut muş tur. Üye le ri ara sın da tu tar lı bir gö rüş bir li ği yok tur. Es ki İt-
ti hat çı lar dan, İti laf çı lar dan, Sal ta nat çı lar dan, İs lam cı lar dan, Bol şe vik ler den üye si 
var dır. Or tak nok ta la rı; baş ta Mus ta fa Ke mal Pa şa ol mak üze re hü kû me te mu ha-
le fet et mek tir. Zi ra hü kû met te yer ala ma yan lar, yer al dık la rı hâl de bu ye ri ko ru-
ya ma yan lar, kar şıt ol ma yı bir me zi yet sa yan la rın bu grup ta top lan mış ol duk la rı 
söy le ne bi lir. 

Bi rin ci Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin de mok ra tik bir ni te lik ka zan ma sın da 
önem li bir gö rev yap mış olan İkin ci Grup, Bi rin ci Grup üye le ri ta ra fın dan sü rek li 
ola rak “prog ram sız lık la, iç ti had sız lık la” suç lan mış tır. An cak bu nun doğ ru ol du-
ğu nu söy le mek pek de müm kün de ğil dir. Zi ra İkin ci Grup; ül ke nin ye ni leş ti ril-
me si ve di ril til me si için ken di için den ayır dı ğı mil let ve kil le rin den olu şan bir özel 
ko mis yon ku ra rak prog ra mı nı ha zır la mış tır. Bu ko mis yo nun ha zır la dı ğı prog ram 
Grup ge nel ku ru lu na su nul muş ve 27 mad de si 9 Ka sım 1922’ye ka dar gö rü şüle rek 
be nim se miş tir. Gru bun ön de ge len ki şi le rin den Hü se yin Av ni Bey sa vaş du ru mu 
bit me di ği için, “Mi sak-i Mil lî’de ge dik ler” açıl ma sı na ne den ol ma mak ama cıy la 
bu prog ra mı açık la ma dık la rı nı be lirt miş tir.

İkin ci Gru bun prog ra mın da; Tür ki ye’nin, mil lî sı nır lar için de öz gür ve ba ğım-
sız bir dev let ol du ğu, yö ne ti min mil let ege men li ği ne da yan dı ğı, Tür ki ye top rak la-
rı nın bir bü tün ol du ğu ay rı lık ka bul et me ye ce ği vur gu lan mış tır. Her bi re yin din 
ve mez hep öz gür lü ğü de için de ol mak üze re tüm öz gür lük le ri nin ko ru na ca ğı nın 
al tı çi zil miş tir. Ya sal sı nır lar için de ba sı nın, eği ti min, şir ket kur ma nın, top lan tı la-
rın ser best ola ca ğı be lir til miş tir. Her bi re yin ya sa lar kar şı sın da eşit ol du ğu, sı nıf, 
ai le ay rı ca lık la rı nın ol ma ya ca ğı, si ya si suç lar dan do la yı idam ce za sı nın ve ril me ye-
ce ği, iş ken ce, an gar ya gi bi her çe şit bas kı nın ya sak la na ca ğı ilan edil miş tir. Dev le-
tin ya sa ma ve yü rüt me yet ki si nin Mec liste top la na ca ğı, bu yet ki nin hiç bir şe kil de 

Fotoğraf 6.6
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pay la şıl ma ya ca ğı, vaz ge çi le me ye ce ği, se çim ya sa sı nın mil lî ege men li ği yan sı ta cak 
şe kil de de ğiş ti ri le ce ği va at edil miş tir. İl köğ re ti min zo run lu ola ca ğı, mil lî eği ti min 
yö re sel ih ti yaç la rı kar şı la ya cak şe kil de ve uy gu la ma lı ola ca ğı, Türk çe yi do ğu nun 
özel lik le de İs lam dün ya sı nın bi lim di li hâ li ne ge tir mek için ça lı şı la ca ğı, ver gi le-
rin Mil let Mec li si ka ra rıy la sa lı na ca ğı, ik ti sa di ku ru luş la rın ko ru na ca ğı, bir dev let 
ban ka sı nın ku ru la ca ğı, ba ğım sız bir de mir yo lu po li ti ka sı iz le ne ce ği gi bi ko nu lar 
üze rin de du rul muş tur.

İkin ci Grup, 1923 se çim le ri ne ken di ira de siy le ka tıl ma mış bu nun so nu cu ola-
rak da si ya sal ya şam dan si li nip git miş tir.

 
CUM HU Rİ YE TİN İLA NI NA KA DAR TÜR Kİ YE’DE KU RU LAN 
Sİ YA Sİ PAR Tİ LER
Si ya sal par ti le rin or ta ya çık ma sı ege men lik an la yı şın da ki ge liş me nin so nu cu dur. 
Hal kın ege men li ği nin kul la nı mı na izin ve ril me di ği yer de si ya sal par ti den söz et-
mek de zor dur. Hal kın yö ne ti me ka tıl ma ya baş la dı ğı, yö ne ten le rin gü cü nü gö rün-
mez ila hi güç ler den de ğil, yö net ti ği halk tan al dı ğı dü şün ce si nin yer leş ti ği yer de 
ik ti da rı el de et me mü ca de le le ri de baş la mış, bu da si ya sal par ti le rin olu şu mu na 
yol aç mış tır. Par la men to nun yet ki le ri nin art ma sı ve ba ğım sız lık la rı nın güç len me-
si, te mel hak ve öz gür lük ala nı nın ge niş le me si, eşit ve ge nel oy il ke si nin yay gın laş-
ma sı, de mok ra si kül tü rü nün ge liş me si si ya sal par ti leş me ha re ke ti nin de iv me si ni 
ar tır mış tır. Dün ya ta ri hi ne bak tı ğı mız da si ya sal par ti ler Ame ri kan Ba ğım sız lık 
Sa va şı’n dan son ra or ta ya çık mış, Fran sız İh ti la li’n den son ra yay gın lık ka zan mış tır.

Par ti le rin ege men ol du ğu de mok ra tik sis tem ler tek par ti li, çift par ti li ve çok 
par ti li sis tem ler ola rak ay rı lır. Çok par ti li sis tem; güç le ri bir bi ri ne ya kın iki den 
çok par ti nin si ya sal ik ti da rı ele ge çir mek için öz gür ce bir bi riy le mü ca de le et ti ği 
sis tem dir. Bu sis tem de her gö rüş ken di ni öz gür ce ifa de ede bi lir. İki par ti li sis tem; 
bir ül ke de ik ti da rı ele ge çir mek için bir bi ri ne ya kın iki bü yük par ti nin ol du ğu sis-
tem dir. Bun lar dan bi ri ik ti dar di ğe ri mu ha le fet olur. Bu sis tem de kü çük par ti le rin 
pek et ki si ol maz.

Tek par ti sis te mi, ik ti da ra uzun sü re tek par ti nin ege men ol du ğu sis tem dir. Bu 
sis tem de par ti res mî bir gö rü şü yer leş tir me nin ara cı du ru mun da dır. Par ti ile dev let 
bü tün leş miş tir. Bu ne den le de mu ha le fe tin doğ ma sı na izin ve ril mez. Bun lar ge nel-
lik le fa şist ve ko mü nist sis tem ler gi bi de mok ra si kar şı tı sis tem ler de bu lu nur lar. Bu-
nun ya nın da de mok ra si ye geç mek ama cı gü den ki mi ül ke ler de de or ta ya çı kar lar. 

Os man lı Dev le ti’nde si ya sal par ti li ha yat 23 Tem muz 1908’de Meş ru ti sis te me 
ye ni den ge çil dik ten son ra baş la dı. 1 Ey lül 1324 (14 Ey lül 1908) ku ru lan Os man lı 
Ah rar Fır ka sı, Türk ta ri hin de par ti adıy la ku ru lan ilk si ya sal par ti ol du. 1908-1918 
ara sın da çe şit li si ya sal par ti ler ku rul du ise de dö ne me dam ga sı nı İt ti hat ve Te rak ki 
Par ti si ile Hür ri yet ve İti laf Par ti si vur du.

Mon dros Mü ta re ke si’nden son ra Hür ri yet ve İti laf Par ti si ye ni den si ya set sah-
ne si ne dö ne rek ül ke yö ne ti min de et kin ol ma ya baş la dı. An cak ül ke nin iş ga le uğ-
ra ma sı na kar şı et ki li bir di re niş gös ter me me si ül ke de Mü da fa a-i Hu kuk ha re ke ti 
de ni len ye ni bir ha re ke ti do ğur du. Mü da fa a-i Hu kuk Ha re ke ti, Ana do lu’da gi de-
rek güç le nir ken İs tan bul’da da yö ne tim boş lu ğun dan ya rar la nan ki şi ler, grup lar, 
her tür lü si ya sal par ti le ri ni ku ra rak açık tan açı ğa ül ke nin bü tün lü ğü nü, hal kın 
bir li ği ni par ça la yı cı ey lem le re gi riş mek ten çe kin me di ler.

Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ön der li ğin de, Mü da fa a-i Hu kuk Ha re ke ti Si vas Kon gre-
si sı ra sın da Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi ye ti adı al tın da bir leş ti ril di. 
Ata türk’ün li der li ği ni yap tı ğı bu ce mi yet, Tür ki ye hal kı nın Mi sak-ı Mil lî ile sap ta-
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nan sı nır lar için de ba ğım sız bir dev let ola rak var lı ğı nı sür dü re bil me si ni sağ la mak 
için Mil lî Kur tu luş Sa va şı ’nı baş lat tı. Bu nun için An ka ra’da 23 Ni san 1920’de Tür ki ye 
Bü yük Mil let Mec li sini ku ra rak ye ni bir dev le tin te me li ni at tı. Tür ki ye Bü yük Mil-
let Mec li sinde Tür ki ye Ko mü nist Fır ka sı (Par ti si) Tür ki ye Halk İş ti ra ki yun Fır ka sı 
(Par ti si) gi bi et ki siz kı sa sü re li ba zı par ti ler ku rul du. Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i 
Hu kuk Ce mi ye ti ne bağ lı mil let ve kil le rin den olu şan bu mec lis te; za man için de çe şit-
li hi zip ler oluş tu. Bu ge liş me nin, ama cın ger çek leş ti ril me si ni en gel le ye ce ği ni dü şü-
nen Mus ta fa Ke mal Pa şa, ken di li der li ğin de Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk 
Gru bu adıy la Mec lis için de ye ni bir si ya si ör güt kur du. Bi rin ci Grup ola rak ad lan-
dı rı lan bu ör gü te kar şı, Mec lis te ki ik ti dar kar şı tı mil let ve kil le ri İkin ci adıy la ye ni bir 
si ya si ör güt oluş tur du lar. Bun lar dan Bi rin ci Grup ik ti da rı, İkin ci Grup mu ha le fe ti 
tem sil et ti. Kur tu luş Sa va şı ba şa rı ya ulaş tık tan son ra Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın, 6 Ara-
lık 1922’de ül ke nin çağ daş dün ya da say gın bir ye re ula şa cak atı lım la rı ya pa bil me si 
için Halk Fır ka sı adıy la bir par ti ku ra ca ğı nı be lirt me si, bir sü re den be ri ge ri pla na 
itil miş par ti tar tış ma sı nı ye ni den alev len dir di. 1 Ni san 1923’te Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li si se çim le rin ye ni len me si ka ra rı nı alın ca Mus ta fa Ke mal Pa şa 8 Ni san 1923’te 
bir se çim bil di ri si ya yın la dı. Bu bil di ri de li de ri ol du ğu Ana do lu ve Ru me li Mü da-
fa a-i Hu kuk Gru bunu (Bi rin ci Gru bu) Halk Fır ka sı na (Par ti si ne) dö nüş tü re ce ği ni 
be lirt ti. Ni te kim 9 Ey lül 1923’te Halk Fır ka sı ku rul du. 

Tür ki ye Halk İş ti ra ki yûn Fır ka sı
Ye şil Or du ha re ke ti nin dur du rul ma sı na ka rar ve ri lin ce Ye şil Or du’nun sol ka na dı-
nı oluş tu ran ba zı ki şi ler Tür ki ye Ko mü nist Par ti sine geç me di. Bir sü re giz li Tür ki-
ye Ko mü nist Par ti si adı al tın da ça lış ma la rı nı sür dür dü ler. 7 Ara lık 1920’de To kat 
Mil let ve ki li Na zım, Bur sa Mil let ve ki li Şeyh Ser vet ve Af yon Mil let ve ki li Meh met 
Şük rü, Bay tar Bin ba şı Ha cı oğ lu Sa lih, Ziy ne tul lah Nu şi re van eme ği te mel il ke ala-
rak Tür ki ye Halk İş ti ra ki yûn Par ti sini kur du lar. Emek ga ze te si ni çı kar dı lar. Ye şil 
Or du’nun ta ba nı nı ken di yan la rı na çek mek için, Ye şil Or du’nun, Tür ki ye Halk 
İş ti ra ki yûn Par ti si’ne dö nüş tü ğü pro pa gan da sı nı yap tı lar.

Par ti; Af yon’da, Yoz gat’ta Si vas’ta, Ço rum’da, Ak dağ ma de ni’nde ak ti vi te si ni 
ar tır dı. İçiş le ri Ve ki li, me mur lar dan bu par ti ye gi ren le rin gö rev le ri ne son ver di. 
Maa rif Ve ki li, maa rif mü dür le ri ne bir ge nel ge gön de re rek ‘’maa rif men sup la rı nın” 
bu par ti ye gir me le ri ne izin ve ril me me si ni is te di.

Tür ki ye Halk İş ti ra ki yûn Par ti sinin sal ta na tın ba ba dan oğ la geç me si ne, di nî 
esas la ra da ya nan ta sar ruf hak kı na; ki ra la ma gi bi “ül ke yi ber bat eden” ve bir avuç 
azın lı ğın ço ğun lu ğa ege men ol ma sı na yol açan hak la ra kar şı çık ma sı İs lam cı mil-
let ve kil le ri nin ve hal kın tep ki si ne yol aç tı. Çer kez Et hem is ya nı nı des tek le dik le ri 
ge rek çe siy le Sa lih Ha cı oğ lu, Ziy ne tul lah Nu şi re van ve ba zı par ti üye le ri tu tuk lan dı.

Çer kez Et hem is ya nın dan son ra Mec lis te, hü kûme tin sol an la yı şı nın ile ri sin de 
olan la ra kar şı, hem Tür ki ye Ko mü nist Par ti si hem de İs lam cı mil let ve kil le ri âde ta 
or tak bir dav ra nış içi ne gir di ler. “Ga fil ve ha in” ola rak ni te le dik le ri Tür ki ye Halk 
İş ti ra ki yûn Par ti si üye le ri ni dı şa rı dan pa ra al mak la suç la dı lar ve par ti nin ka pa tıl-
ma sı nı, üye le ri nin mil let ve kil li ğin den çı ka rıl ma sı nı is te di ler.

Bu bas kı lar kar şı sın da Tür ki ye Halk İş ti ra ki yûn Par ti si yö ne ti ci le ri 1 Şu bat 
1921’den iti ba ren ça lış ma la rı nı dur dur duk la rı nı bir bil di ri ile açık la dı lar. Nâ zım, 
Şeyh Ser vet ve Meh met Şük rü Bey ler, hü kû me ti ya sa  dı şı yol lar dan de vir me yi 
amaç la dık la rı ge rek çe siy le İs tik lal Mah ke me si’ne ve ril di ler. To kat Mil let ve ki li Nâ-
zım Bey, Hı ya net-i Va ta ni ye Ya sa sı’nın 2. mad de si uya rın ca 15 yıl hap se mah kûm 
edil di (9 Ma yıs 1921).
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Sa kar ya Sa va şı’nın za fer le bit me sin den son ra ül ke için de ve dı şın da gü cü nü 
iyi ce pe kiş tir miş olan TBMM Hü kû me ti, Ma yıs ayın da hü kû me ti de vir mek su-
çuy la tu tuk la nan sol dü şün ce li ki şi ler için bir af çı kar dı. Ha pis ten kur tu lan bu 
ki şi ler kı sa sü re son ra tek rar ör güt len me ye yö nel di ler. 18 Mart 1922’de çı kar ma ya 
baş la dık la rı Ye ni Ha yat Der gi si ile ka muo yu oluş tur ma ya ça lış tı lar. II I. En ter nas-
yo na le bağ lı ol duk la rı nı açık la dı lar sa da par ti yi can lan dı ra ma dı lar. Hü kû met baş-
ka nı olan Ra uf Bey 21 Tem muz’dan iti ba ren sos ya list le rin ça lış ma la rı nı ya sak la dı. 
2 Ekim 1922’de de İc ra Ve kil le ri He ye ti ka ra rıy la Tür ki ye Halk İş ti ra ki yûn Par ti si 
tü müy le ka pa tıl dı. 

Tür ki ye Ko mü nist Fır ka sı
Rus ya’da Bol şe vik İh ti lal so nun da Sos ya list te mel le re da ya nan ye ni bir dü zen ku-
rul muş tu. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si açı lın ca ilk iliş ki Sov yet Rus ya ile ku rul-
ma ya ça lı şıl dı. Sov yet Rus ya’da em per ya liz me sa vaş açan Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li si Hü kû me tiy le iyi iliş ki kur ma yı çı kar la rı na uy gun bul du. İki ül ke ara sın da 
ku ru lan iyi iliş ki ler Sos ya list dü şün ce nin Ana do lu’da ya yıl ma sı na yol aç tı. 1920 
son ba ha rın da Ana do lu’da göz ar dı edi le me ye cek ka dar ge liş miş bir “Bol şe vik” kit-
le oluş tu. Hü kû met bu kit le yi de ne ti mi al tı na al mak is te di.

Zi ra bu sı ra da ba zı la rı ko mü nist bir par ti ku ra rak Ana do lu’da sos ya list bir dü-
ze ne geç me nin mü ca de le si ni ve ri yor lar dı. Oy sa “mil let, mec lis ve hü kû met” böy-
le bir dü zen yan lı sı ola rak gö zük mü yor du. Hü kû met, dış et ki ler le ül ke nin ki mi 
yer le rin de his se di len sos ya list ha re ket len me le ri ön le mek, hü kû me te mu ha lif sol 
güç le ri de ne tim al tı na al mak, em per ya list düş ma na kar şı ve ri le cek sa vaş ta Sov yet-
le rin yar dı mı nı da ha da ar tı ra bil mek için, 18 Ekim 1920’de Tür ki ye Ko mü nist Par-
ti si adı al tın da bir par ti kur du. 9 ki şi lik ku ru cu he ye ti, 30 ki şi lik “Mer kez-i Umu-
mi si” olan par ti nin üye le ri ara sın da Hak kı Be hiç Bey, İh san Bey (Ce be li be re ket), 
Re fik Bey (Kon ya), Eyüp Bey (Es ki şe hir), Tev fik Rüş dü Bey, Mah mut Esat Bey, 
Yu nus Na di Bey, Kı lıç Ali Bey, Sü rey ya Bey gi bi Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin 
ak tif üye le ri var dı. Kur tu luş Sa va şı’nın as ker kad ro sun da önem li yer le ri bu lu nan 
Fev zi Pa şa, Kâ zım Ka ra be kir Pa şa, Ali Fu at Pa şa, Re fet ve İs met Bey ler de Par ti’ye 
dâ hil ol muş lar dı. İş te bu ne den le Mus ta fa Ke mal Pa şa, par ti yi ku ran ki şi le ri “en 
kıy met li, en na mus lu, en va tan per ver” kim se ler ola rak ni te le miş ti. Tür ki ye Ko mü-
nist Par ti si, Rus ya’da ol du ğu gi bi Ana do lu’da da iş çi nin ön der li ğin de pro le tar ya 
dik ta tör lü ğü ne da ya nan bir ko mü nizm kur ma yı amaç la ma mak ta dır. Tür ki ye Ko-
mü nist Par ti si, Ana do lu’nun ve Türk mil le ti nin ko şul la rı fark lı ol du ğu için Tür ki-
ye’ye öz gü yu ka rı dan ge len kan lı ol ma yan bir ko mü niz mi be nim se miş tir.

II I. En ter nas yo nal’e bağ lı ol du ğu ilan edi len bu par ti yi, Hâ ki mi yet-i Mil li ye ve Ana-
do lu’da Ye ni Gün ga ze te le ri des tek le miş tir. Par ti 1921 yı lı or ta la rın da ka pa tıl mış tır.

Bü yük Mil let Mec li sin de ki ba zı mil let ve kil le ri nin Bol şe vik lik ve İs lam esas la rı ağır
lık lı gu rup lar oluş tur ma sı nın ze mi ni ni de ğer len di ri niz.

Cum hu ri yet Halk Fır ka sı
Kur tu luş Sa va şı’nın ba şa rıy la bi ti ril me sin den son ra sı ra Ye ni Tür ki ye Dev le ti nin 
çağ daş laş tı rıl ma sı na gel miş ti. Ül ke yi ve mil le ti çağ daş uy gar lı ğın ile ri si ne ta şı ya-
bil mek için çağ daş si ya sal ör güt le re ih ti yaç var dı.

Sa vaş sı ra sın da Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinde oluş tu ru lan Mü da fa a-i Hu kuk 
Gru bu, Mu dan ya Mü ta re ke si’nden son ra ar tık iş le vi ni ta mam la mış tı. Bu nun bir si-
ya sal par ti ye dö nüş tü rül me si za ma nı gel miş ti. Zi ra mec lis te ya şa nan ki mi olay lar da 
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bu nu zo run lu kı lı yor du. Ni te kim Mus ta fa Ke mal Pa şa, 6 Ara lık 1922’de Halk Fır ka sı 
adıy la bir par ti ku ra ca ğı nı açık la dı.

Ata türk böy le bir par ti kur mak ta ki ama cı nı şu nok ta lar üze ri ne oturt muş tu: 
Kur tu luş Sa va şı ba şa rı sı nı si ya set, yö ne tim ve eko no mi ala nın da ya pıl ma sı ge re-
ken in kı lap lar la ta mam la mak, ya pı la cak in kı lap la rı bir prog ra ma da yan dır mak, 
bu prog ra ma hal kı da kat mak, ku ru la cak par ti yi halk çı lık esa sı na gö re ya pı lan dır-
mak. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın par ti ku ra ca ğı nı açık la ma sı çe şit li tep ki ler do ğur-
du. Özel lik le Halk çı lık dü şün ce si ne fark lı an lam lar yük len me ye ça lı şıl dı. Mus ta fa 
Ke mal Pa şa ül ke nin dü şü nen ki şi le ri ni ku ru la cak par ti nin altya pı sı nı ha zır la ma ya 
ça ğır dı. On la rın dü şün ce le rin den ya rar la na ca ğı nı açık la dı. Bu nun ya nın da ken-
di si de yurt ge zi si ne çık tı. Es ki şe hir’de, İz mit’te, Bur sa’da, Ba lı ke sir’de ve İz mir’de 
halk la gö rü şe rek bu ko nu da gö rüş le ri ni açık la dı. Ba lı ke sir’de Pa şa Ca mi i’nde, ku-
ru la cak par ti hak kın da şun la rı söy le di:

“Bu mil le tin si ya si par ti ler den çok ca nı yan mış tır. Şu nu açık la ya yım ki baş ka 
ül ke ler de si ya si par ti ler eko no mik amaç lar la ku rul muş ve ku rul mak ta dır. Çün kü o 
mem le ket ler de fark lı sı nıflar var dır. Bir sı nı fın çı kar la rı nı ko ru mak için ku ru lan si-
ya si par ti ye kar şı lık öte ki sı nı fın çı kar la rı nı ko ru mak için bir baş ka par ti ku ru lu yor. 
Bu da do ğal dır. Bi zim ül ke miz de de ay rı ay rı sı nıf var mış gi bi ku ru lan si ya si par ti ler 
yü zün den kar şı laş tı ğı mız olay lar bi lin mek te dir. Halk Fır ka sı de di ği miz za man bu-
nun için de bir kı sım de ğil, bü tün mil let dâ hil dir. Bir de fa hal kı mı zı göz den ge çi re lim. 
Mem le ke ti miz çift çi mem le ke ti dir. O hâl de mil le ti mi zin bü yük ço ğun lu ğu çift çi ve 
ço ban dır. Bu böy le olun ca bu na kar şı bü yük ara zi ve çift lik sa hip le ri ak la ge lir. Biz-
de bü yük ara zi ye kaç ki şi sa hip tir? Bu ara zi nin mik ta rı ne dir? İn ce le nir se gö rü lür ki 
mem le ke ti mi zin bü yük lü ğü ne na za ran hiç kim se bü yük ara zi ye sa hip de ğil dir. Bu 
ara zi sa hip le ri ko ru na cak in san lar dır. Son ra sa nat sa hip le riy le ka sa ba lar da ti ca ret le 
uğ ra şan kü çük tüc car lar ge lir. Kuş ku suz bun la rın çı kar la rı nı, ge le cek le ri ni ko ru mak 
zo run da yız. Çift çi le rin kar şı sın da ol du ğu nu dü şün dü ğü müz bü yük ara zi sa hip le ri 
gi bi bu ti ca ret le uğ ra şan la rın kar şı sın da da bü yük ser ma ye sa hi bi in san lar yok tur. 
Kaç mil yo ne ri miz var? Hiç. Bi raz pa ra sı olan la ra da düş man ola cak de ği liz. Tam 
ak si ne mem le ke ti miz de bir çok mil yo ner le rin hat ta mil yar der le rin ye tiş me si ne ça lı-
şa ca ğız. Son ra ame le(iş çi) ge lir. Bu gün mem le ke ti miz de fab ri ka, ima lât ha ne ve sai re 
gi bi ku ru luş lar çok az dır. İş çi sa yı mız yir mi bi ni geç mez. Hâl bu ki ül ke yi kal kın dır-
mak için da ha çok fab ri ka ya ih ti ya cı mız var. Bu nun için de iş çi lâ zım dır. O ne den le 
iş çi yi de ko ru ma mız ge re kir. Bun dan son ra ay dın ve ule ma de ni len ki şi ler ge lir. Bu 
ay dın ve ule ma ken di ken di le ri ne top la nıp hal ka düş man ola bi lir mi? Bun la ra dü şen 
gö rev hal kın içi ne gi re rek on la rı ay dın lat mak ve on la ra iler le me ve uy gar laş ma da 
ön der ol mak tır. Fark lı mes lek grup la rı nın çı kar la rı bir bi riy le iç içe gir miş ol du ğun-
dan on la rı sı nıfla ra ayır mak ola sı de ğil dir. On la rın tü mü de halk tır. Halk Par ti si 
hal kı mı za si ya si eği tim ver mek için bir okul ola cak tır”.

Ata türk yurt ge zi le ri ni ta mam la dık tan son ra Mec li sin ye ni len me si ko nu sun-
da ki dü şün ce le ri ni hü kû met üye le riy le de pay laş tı. An cak bu ko nu da ka ra rı Mec-
li sin ver me si ge re ki yor du. Ni te kim 1 Ni san 1923’te Ay dın mil let ve ki li Esat Efen di 
ve 120 ar ka da şı nın ver di ği se çim le rin ye ni len me si ni ön gö ren bir ya sa tek li fi, uzun 
ve şid det li tar tış ma lar dan son ra Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ta ra fın dan ka bul 
edil di ve se çim le rin ye ni len me si ka rar laş tı rıl dı. 
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Halk Fır ka sı nın Si ya set ve Se çim İl ke le ri
Se çim ka ra rı alı nın ca si ya sal ör güt le rin se çim mey dan la rı na in me si ve aday la rı nı 
ve se çim bil di ri le ri ni ya yın la ma sı bek len di. An cak Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın li der-
li ği ni yap tı ğı Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu dı şın da hiç bir si ya si 
ör güt se çim ala nı na in me di. Mus ta fa Ke mal Pa şa, 8 Ni san 1923’te ive di ola rak çö-
zül me si ge re ken ül ke so run la rı nın ne ler ol du ğu nu hal ka açık la yan ve 9 mad de den 
olu şan şu se çim bil di ri si ni ha zır la dı.

“Ül ke yi ve mil le ti da ğıl mak tan ve yok ol mak tan kur tar mak için mil let ten al-
dı ğı mut lak yet ki ile top la nan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si mil let ege men li ği ne 
da ya na rak bir halk dev le ti kur du. Üs len di ği gö re vin önem li bir bö lü mü nü ye ri ne 
ge tir di ği için 1 Ni san 1923’te se çim le rin ye ni len me si ka ra rı nı al dı. Önü müz de ki 
dö nem de ba rı şı sağ la mak, ik ti sa di ge liş me yi te min et mek ve her tür lü ör güt len-
me yi ta mam la ya rak ül ke yi ve mil le ti re fa ha ka vuş tur mak ama cı mız ola cak tır. Ye-
ni ça lış ma sü re cin de Mec li sin ço ğun lu ğu nu bu amaç et ra fın da top la ya bil mek ve 
ül ke yi mil let ege men li ği çer çe ve sin de si ya si ör güt len me ye ka vuş tu ra bil mek için 
bir Halk Par ti si ku ru la cak tır. Mec lis te bu lu nan Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu-
kuk Gru bu, Halk Par ti si’ne dö nüş tü rü le cek tir. Adı ge çen par ti nin halk ege men-
li ği ni, ye ni leş me yi, mad di ve ma ne vi alan da ge liş me yi esas alan ge niş ve ge liş miş 
bir prog ra mı tüm üye le rin gö rüş ve ona yı na su na cak tır. Gru bu muz aşa ğı da ki um-
de ler le (il ke ler le) ye ni se çi me ka tıl ma ya ka rar ver miş tir. Bu um de ler ül ke nin ive di 
ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re bir çok uz ma nın gö rü şü ve İz mir’de top la nan İk ti sat 
Kon gre si so nuç la rı na gö re be lir len miş tir.

Um de 1. Ege men lik ka yıt sız şart sız mil le tin dir. İda re yön te mi hal kın doğ ru-
dan doğ ru ya ken di ka de ri ni be lir le me si esa sı na da ya nır. Mil le tin ger çek tem sil ci si 
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sidir. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si dı şın da hiç bir ki şi, 
hiç bir ma kam, hiç bir güç mil le tin yaz gı sı na ege men ola maz. 

Um de 2. Ege men lik ve hük met me yet ki si Tür ki ye hal kı nın ger çek tem sil ci si 
olan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin ma ne vi şah sın da top lan mış ol du ğu için, 
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sinin 1 Ka sım 1922’de ver di ği Sal ta na tın kal dı rıl ma sı-
na iliş kin ka rar de ğiş ti ril mez il ke dir. 

Um de 3. Ül ke de iç gü ven li ğin ke sin ola rak sağ lan ma sı en önem li gö rev ler den 
bi ri dir.

Um de 4. Mah ke me le rin hız lı bir şe kil de ada let da ğı ta bil me le ri sağ la na cak, ya-
sal mev zu at mil lî ih ti yaç la rı mı za, bi lim sel hu kuk an la yı şı na gö re ye ni baş tan iyi-
leş ti ri le cek ve ta mam la na cak tır.

Um de 5. Aşar yön te min de hal kın şi kâ ye ti ne ve mağ du ri ye ti ne yol açan kı sım-
lar iyi leş ti ri le cek, tü tün eki mi ve ti ca re ti ni mil le tin ya ra rı na dö nüş tü re cek ön lem-
ler alı na cak tır. Ma li ku rum lar çift çi le re, sa na yi ci le re ve ti ca ret le uğ ra şan la ra ko-
lay ca borç ve re cek bir şek le ge ti ri le cek, ive di ih ti ya cı mız olan de mir yol la rı için 
va kit ge çi ril me den gi ri şim de bu lu nu la cak, ilk eği tim bir leş ti ri le cek, tüm okul la rı-
mız ih ti ya cı mı za ve çağ daş esas la ra uy gun ha le ge ti ri le cek, sağ lık ve sos yal yar dım 
ku ru luş la rı iyi leş ti ri le cek tir.

Um de 6. As ker lik sü re si kı sal tı la cak tır. 
Um de 7. Mil le tin ba ğım sız lı ğı ve va ta nın sa vu nul ma sı uğ run da sa kat ka lan 

ki şi le rin, or du emek li le ri nin, dul ve ye tim le ri nin se fa le ti ne mey dan ver me ye cek 
ön lem ler alı na cak tır.

Um de 8. Me mur la rın atan ma, gö rev den çı ka rıl ma, yük sel til me, ödül len dir me, 
emek li edil me ko şul la rı be lir le ne cek tir.
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Um de 9. Ül ke nin hız lı bir şe kil de ona rıl ma sı için özel şir ket le rin ku rul ma sı 
da özen di ri le cek tir. Ma li, ik ti sa di, ida ri ba ğım sız lı ğı mı zı sağ la mak ko şu luy la bir 
ba rış or ta mı nın oluş tu rul ma sı na ça lı şı la cak tır. Bu ko şul la rı sağ la ma yan ba rış ant-
laş ma sı nı ka bul et me ye ce ğiz.

Se çim ler bit tik ten son ra Mus ta fa Ke mal Pa şa, 4 Ağus tos 1923’te “Ağus tos’un ye-
din ci Sa lı gü nü Halk Fır ka sı na men sup ye ni üye le rin ba zı ko nu la rın mü za ke re si için 
Mec lis bi na sın da öğ le den son ra sa at üç te ha zır bu lun ma la rı nı is te yen bir du yu ru 
ya yın la dı. 7 Ağus tos 1923’te Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu’na bağ lı mil let ve kil le riy le 
yap tı ğı top lan tı da uzun bir ko nuş ma ya pa rak ulu sal mü ca de le nin baş lan gı cın dan 
Mil let Mec li sinin ku ru lu şu na ka dar Mü da fa a-i Hu ku kun ve Halk Par ti si’nin ku-
rul ma ha zır lık la rı nı an lat tı. Ha zır la nan 106 mad de ile bir ek ten olu şan tü zük ta-
sa rı sı nı tar tış mak üze re mil let ve kil le ri ne da ğıt tı. Bu ta sa rı nın ilk mad de le rin de 
şöy le de ni yor du:

Mad de l. Halk Fır ka sı (Par ti si); Ce mi yet ler Ka nu nu’na gö re ku rul muş si ya si bir 
ce mi yet tir. Ama cı, mil lî ege men li ğin halk ta ra fın dan ve halk için ic ra sı na kı la vuz-
luk et mek ve Tür ki ye’yi çağ daş bir dev let hâ li ne yük selt mek tir.

Mad de 2. Halk Par ti si bir ih ti lal par ti si de ğil bir in kı lap par ti si dir. Tüm si ya sal 
mü ca de le si ni ya sa lar çer çe ve sin de ya pa cak tır. Tür ki ye’de tüm ya sa la rın üs tün de 
ya sa nın oto ri te si ni ege men kıl ma ya ça lı şa cak tır.

Mad de 3. Halk Par ti si ne gö re halk kav ra mı, her han gi bir sı nı fa öz gü de ğil dir. 
Hiç bir im ti yaz id di asın da bu lun ma yan ve ge nel lik le ya sa kar şı sın da mut lak eşit-
li ği be nim se yen tüm bi rey ler halk tan dır. Halk çı lar, hiç bir ai le nin, hiç bir sı nı fın, 
hiç bir ce maa tin, hiç bir fer din im ti yaz la rı nı ka bul et me yen ve ya sa lar da ki mut lak 
hür ri yet ve ba ğım sız lı ğı ta nı yan bi rey ler dir.

Mad de 4. Halk Par ti si ne her Türk ve dı şa rı dan ge lip Türk va tan daş lı ğı nı ve uy-
gar lı ğı nı ka bul eden her bi rey gi re bi lir. 

Mad de 5. Halk Par ti si Ge nel Baş ka nı nı Bü yük Kon gre se çer. 
Bu ta sa rı yı in ce le mek üze re bir ko mis yon ku rul du. Ta sa rı nın in ce len me si 9 

Ey lü le ka dar sür dü ve 9 Ey lül 1923’te Par ti ku rul du. 11 Ey lül 1923’te top la nan 
Halk Par ti si üye le ri Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı Par ti Baş kan lı ğı na, Baş ve kil Ali Fet hi 
Bey’i Par ti Grup Baş kan lı ğı na, Re cep Bey’i de (Pe ker’i) Ge nel Sek re ter li ğe seç ti.
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29 Ekim 1923’te Cum hu ri yet ilan edi lin ce Mus ta fa Ke mal Pa şa(Ata türk) Cum-
hur baş ka nı ola rak fii len Par ti Baş kan lı ğı nı sür dür me yi uy gun gör me di ve 19 Ka-
sım 1923’te İs met Pa şa’yı Par ti Baş kan ve kil li ği ne ata dı. İs met Pa şa da 20 Ka sım’da 
ya yın la dı ğı bil di ri ile Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi yet le rinin şu be-
le ri ni Halk Par ti si’ne bağ la dı. Böy le ce Halk Par ti si kı sa sü re için de yur dun dört bir 
ya nın da ör güt len miş ol du.

Halk Par ti si (Fır ka sı), 10 Ka sım 1924’te alı nan grup ka ra rı doğ rul tu sun da adı-
nın ba şı na Cum hu ri ye ti ek le ye rek Cum hu ri yet Halk Par ti si adı nı al dı. Cum hu-
ri ye t’in ila nın dan ve Hi la fe tin kal dı rıl ma sın dan son ra ki ge liş me ler Halk Par ti si 
üye le ri ara sın da par ça lan ma ya yol aç tı. Mus ta fa Ke mal’in lis te sin den se çi me gi re-
rek mil let ve ki li se çi len ve da ha son ra da Halk Par ti si’nin üye si olan ba zı mil let ve-
kil le ri par ti nin iz le di ği po li ti ka ya ters dü şe rek Par ti den is ti fa et ti ler. Bun lar ye ni 
bir par ti ku ra rak mec lis te ki ça lış ma la rı nı sür dür dü ler.

Cum hu ri yet Halk Par ti si, tek par ti ola rak 1927 yı lı na ka dar ça lış ma la rı nı ilk 
tü zük doğ rul tu sun da sür dür dü. 15-20 Ekim 1927’de ki ikin ci kon gre de (bi rin ci 
kon gre ola rak Si vas Kon gre si’ ni be nim se miş ler dir) tüzüğünü da ha da ge liş tir di. 
Ül ke de ya pı lan in kı lap la ra pa ra lel ola rak ide olo jik doğ rul tu su nu da be lir le di. Tü-
zü ğün ilk 7 mad de sin de şu il ke le re yer ver di:

Mad de 1. Cum hu ri yet Halk Par ti si, Ce mi yet ler Ka nu nu’na uy gun ola rak ku rul-
muş cum hu ri yet çi, halk çı, mil li yet çi, si ya si bir ce mi yet tir ve mer ke zi An ka ra’da dır.

Mad de 2. Par ti; Türk Mil le ti nin ko nu mu nu ve re fa hı nı sü rek li yük selt mek te olan 
ve her tür lü bas kı zor ba lık yö ne ti mi ne izin ver me yen tek dev let şek li nin Cum hu ri yet 
ol du ğu nu be lir tir. Cum hu ri ye tin bu gün ve ge le cek te her tür lü teh li ke ve ta ar ruz lar-
dan ko run ma sı nın en önem li bir va tan ve mil let gö re vi ol du ğu nu en te mel dü şün ce 
ve si ya si amaç say dı ğı nı açık lar. 

Mad de 3. Par ti; din ve inan cı si ya set ten ve si ya se tin ka rış ma sın dan kur ta ra rak 
mil le tin, si ya si, iç ti mai, ik ti sa di tüm ya sa la rı nı, teş ki lat ve ge rek si nim le ri ni po zi tif 
bi lim ve tek no lo ji nin çağ daş uy gar lı ğa ar ma ğan et ti ği esas la ra uy gun ola rak dü-
zen ler, dev let ve mil let iş le rin de din ile dün ya yı ta ma men bir bi rin den ayır ma yı en 
önem li gö rev sa yar.

Mad de 4. Par ti; ulus ege men li ği ve ida re yi il gi len di ren tüm ça lış ma lar da halk ta-
ra fın dan ve halk için il ke si ni hâ kim kıl ma yı amaç edin miş tir. Ya sa kar şı sın da mut-
lak bir eşit li ği ka bul eden ve hiç bir ai le nin ve hiç bir sı nı fın, hiç bir ce maa tin, hiç bir 
bi re yin im ti yaz la rı nı ta nı ma yan bi rey le ri halk tan ve halk çı ola rak ka bul ey ler.

Mad de 5. Par ti; va tan daş lar ara sın da en sağ lam ba ğın dil bir li ği, his bir li ği, fi kir 
bir li ği ol du ğu na ina na rak Türk di li ni ve Türk kül tü rü nü ge liş tir me yi ve çı ka rı la cak 
ya sa la rın va ze di le cek ka nun la rın ve lâ yet-i am me si ni ve her bi re ye eşit ola rak uy gu-
lan ma sı nı ana amaç sa yar.

 Mad de 6. Cum hu ri yet Halk Par ti si nin Ge nel Baş ka nı: Par ti nin ku ru cu su Ga zi 
Mus ta fa Ke mal Haz ret le ri dir.

Mad de 7. Bu ge nel esas lar, hiç bir şe kil de de ğiş ti ri le mez.

Halk par ti si tü zü ğü nün ge nel esas la rın da bil has sa vur gu la nan cum hu ri yet çi lik, la
ik lik, halk çı lık ve mil li yet çi lik il ke le ri ni ve par ti ye at fe di len si ya si eği tim ver mek 
için bir okul ol ma vas fı nı bir lik te dü şü ne rek işa ret et ti ği si ya si kül tür bi ri ki mi ni de
ğer len di ri niz.

4
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Cum hu ri yet Halk Par ti si’nin 1927 Kon gre si’n de Cum hu ri yet çi lik, Halk çı lık, 
Mil li yet çi lik ve La ik lik il ke le ri ni be nim se di ği dik ka ti çek mek te dir. Par ti, Tür ki-
ye’yi bu il ke ler doğ rul tu sun da çağ daş uy gar lı ğa ta şı yı cı dü zen le me le ri yap mış tır. 
Ay rı ca Çağ daş Türk Dev le ti ’nin na sıl ku rul du ğu nun bel ge si olan Ata türk’ün bü-
yük ese ri Nu tuk da bu kon gre de okun muş tur. 1930’da Cum hu ri yet Halk Par ti-
si’nde ye ni bir ay rış ma ya şan mış tır. Ser best Cum hu ri yet Fır ka sı adıy la ye ni bir 
par ti ku rul muş ise de bu da uzun ömür lü ol ma mış tır. 

Ser best Cum hu ri yet Fır ka sı’nın fes hin den son ra se çim ler ya pıl mış, ar dın dan 
da 10 Ma yıs 1931’de Cum hu ri yet Halk Fır ka sı’nın üçün cü kon gre si top lan mış tır. 
Bu kon gre de Cum hu ri yet Halk Par ti si’nin ilk kez prog ra mı tar tı şı la rak ka bul edil-
miş ve 1927 tü zü ğün de de ba zı de ği şik lik ler ya pıl mış tır. 

Par ti nin prog ra mın da ki Cum hu ri yet çi lik, Halk çı lık, Mil li yet çi lik, La ik lik il ke-
le ri ne Dev let çi lik ve İn kı lâp çı lık il ke le ri de ek len miş ve bun la rın ta nım la rı ya-
pıl mış tır. 9 Ma yıs 1935’te ya pı lan Dör dün cü Ku rul tay ’da ise dil de ki sa de leş me ye 
uy gun ola rak Fır ka adı Par ti ye dö nüş tü rül müş ve Par ti nin be nim se di ği il ke ler Ka-
ma lizm (Ke ma lizm) ola rak ad lan dı rıl mış ve bu il ke ler den ba zı la rı nın ta nım la rı 
ye ni den ya pıl mış tır. Bu il ke ler 5 Şu bat 1937’de Ana ya sa ya ek len miş tir.

Cum hu ri yet Halk Par ti si 1950’ye ka dar ik ti dar par ti si ve hal ka si ya si eği tim 
ve ren okul ola rak ül ke nin çağ daş laş ma sın da be lir le yi ci rol oy na mış tır. Ku ru lu-
şun dan baş la ya rak 10 Ka sım 1938’e ka dar Par ti nin Ge nel Baş kan lı ğı nı Mus ta fa 
Ke mal Pa şa (Ata türk) yap mış tır. Onun ve fa tı üze ri ne ise Ge nel Baş kan lı ğı İs met 
İnö nü sür dür müş tür. 1923 tü zü ğün de Ge nel Baş ka n’ın Bü yük Kon gre ce se çi le ce ği 
be lir ti lir ken, 1927 kon gre sin de bu hü küm de ğiş ti ril miş tir. Cum hu ri yet Halk Par-
ti si’nin Ge nel Baş ka nı ’nın Fır ka’ nın ku ru cu su Ga zi Mus ta fa Ke mal ol du ğu be lir-
til miş tir. Bu hü küm Ata türk’ün ve fa tı na ka dar sür müş tür. O’nun ölü mü üze ri ne 
top la nan ku rul tay da Ata türk “ebe di baş kan” ola rak ka bul edi lir ken İs met İnö nü 
de “de ğiş mez ge nel baş kan” ol muş tur. Ge nel Baş ka n’ın de ğiş me si ölüm, gö rev ya-
pa ma ya cak ka dar has ta lık ve is ti fa gi bi üç un su ra bağ lan mış tır. 

Tür ki ye’de Cum hu ri yet Dö ne mi’n de 1946’da çok par ti li si ya si ha ya ta ge çi le ne 
ka dar Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fır ka sı, Ser best Cum hu ri yet Fır ka sı baş ta ol mak 
üze re birta kım par ti ler ku rul muş sa da on la rı ki ta bı mı zın ikin ci cil din de ele ala ca-
ğı mız dan bu ra da yer ve ril me miş tir.
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Özet
Os man lı Mec li si Me bu sa nın dan Bü yük Mil let Mec li-
si ne ge çiş sü re cin de ki ge liş me le re ana hat la rıy la ba kıl-
dı ğın da Os man lı top lu mu nun de mok ra tik bi linç se-
vi ye si ni gi de rek ar tır dı ğı nı gös ter mek te dir. Ger çek ten 
de Bi rin ci ve İkin ci Meş ru ti yet Dö nem le rin de edi ni len 
tec rü be bi rin ci dö nem Bü yük Mil let Mec li sin de net bir 
bi çim de ken di ni gös ter mek te dir. Me bu san Mec li si nin 
mut la ka top la na rak mil le tin me se le le ri hak kın da ka rar 
ver me si ko nu sun da ki ıs rar Os man lı Hü kû me ti’ ni ve 
Pa di şa hı se çim le ri ya pa rak mec li si top la mak hu su sun-
da ha re ke te ge çir miş tir. Bu se çim ler de olu şan son Os-
man lı Mec li si Me bu sa nı da mil le tin ba ğım sız lık ar zu-
su nu or ta ya ko yan Mi sak-ı Mil lî’ yi ka bul ede rek bü tün 
dün ya ya ilan et miş tir. Mec lis böy le ce te mel so rum lu-
lu ğu nu ye ri ne ge tir miş sa yıl ma lı dır. İs tan bul’un fii len 
ve res men iş ga lin den ve Mec li sin fes hin den son ra Er-
zu rum mil let ve ki li sı fa tıy la Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın 
yap tı ğı çağ rı ya uyan mil le tin tem sil ci le ri An ka ra’da 
Bü yük Mil let Mec li si ni oluş tur muş lar dır. Bu es na da 
İs tan bul’da ki mec lis ten ge len ve kil le rin ka tı lı mı ve İs-
tan bul’da ki son gün de mi de dik ka te ala rak ça lış ma lar 
yap ma sı bu fik ri de vam lı lı ğın ve tec rü be bi ri ki mi nin 
en açık gös ter ge si dir. 
Os man lı Dev le ti ’nin so nun da 1920’li yıl lar iti ba rıy-
la okur ya zar ora nı nın %6-10 ara sı ol du ğu nu dik ka te 
al ma lı yız. Bu du rum da Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 
üye le ri nin %39,4’ü yük se köğ re tim, %27’si or ta öğ re tim 
ve %22’si med re se, %3,8’i mes lek oku lu me zu nu ol ma sı 
dik kat çe ki ci dir. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine ka tı-
lan mil let ve kil le ri nin %50.1’i Türk çe dı şın da bir ya-
ban cı dil bi li yor du. 30 yaş gru bun da Fran sız ca nın, 40 
ve 50 yaş gru bun da ise Arap ça ve Fars ça nın be lir le yi ci 
ol du ğu dik ka ti çe ki yor du.
3-Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sine ka tı lan üye le rin; 
%34,2’si si vil bü rok ra si den, %24’ü ser best mes lek sa-
hip le rin den, %13,2’si as ker ler den, %8,6’ı din adam la-
rın dan, %12,7’i ye rel yö ne tim ler de gö rev al mış üye-
ler den, %4’ü dok tor ve ec za cı lar dan, %1,2’si aşi ret 
re is le rin den, %1’i tek nik ele man dan olu şu yor du. Bu da 
TBMM’nin tüm halk ke si mi ni tem sil et ti ği ni gös te ri-
yor du. Mes lek ve eği tim açı sın dan ba kıl dı ğın da ül ke-
nin al tı yüz yıl lık bir dün ya dev le ti nin or ta ya çı ka ra bil-
di ği bir elit ta ba ka ol du ğu nu gös ter mek te dir.
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de or ta ya çı kan grup la-
ra ba kıl dı ğın da he men pek ço ğun da Os man lı Dev le ti-
’nin son yüz yı lın da or ta ya çı kan me se le le rin çö zü mü ne 
odak lan mış ol duk la rı dik kat çek mek te dir. Ad li me se le-

ler de, top rak re ji min de, eği tim de, ida ri ya pı da re form-
lar ya pa rak ül ke yi çağ daş laş tır mak, bu nun ya nı sı ra 
grup la rın önem li bir kıs mı nın Rus ya’da or ta ya çı kan 
Bol şe vik dev ri min den et ki len dik le ri ni gör mek te yiz. 
Bu açı dan mil let ve kil le ri ara sın da ki gu rup laş ma la rın 
kes kin leş ti ği ni söy le mek müm kün ol mak la be ra ber, 
sü re cin ge liş me le ri ni mut la ka kon trol et mek mev ki in-
de olan Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın je opo li tik, stra te jik ve 
ulus la ra ra sı den ge le ri dik ka te ala rak ko mü nist par ti si-
ni bi le ar ka daş la rı na kur du ra rak kon trol et me ye ça lış-
tı ğı nı söy le mek müm kün gö rün mek te dir. 
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ilk dö ne min de ku ru-
lan si ya si par ti le ri ta nı ya cak sı nız. Cum hu ri ye t’in ila nı-
na ka dar olan dö nem içe ri sin de Tür ki ye Halk İş ti ra kiy-
yun Fır ka sı, Tür ki ye Ko mü nist Par ti si ve Halk Fır ka sı 
fa ali yet gös ter miş tir. İlk iki si Bol şe vik lik fik ri et ra fın da 
top la nan par ti ler dö ne min şart la rı çer çe ve sin de bel li 
bir sü re fa al ol muş, bi la ha re ka pa tıl mış lar dır. Halk fır-
ka sı ise Ga zi Mus ta fa Ke mal ida re sin de Meş ru ti yet Dö-
nem le ri nin de bi ri ki mi ne sa hip ola rak sı nıf far kı gö zet-
me den, ta ma men mil lî dü şün ce ler ile Türk mil le ti nin 
si ya si kül tü rü ne kat kı sağ la ya cak bir okul ola rak de ğer-
len di ril miş tir. Dik kat edil di ğin de Halk Fır ka sı’n da ve 
za man za man Mus ta fa Ke mal Pa şa’ nın söy lem le rin de 
de Rus ya de ne yi mi nin et ki le ri gö rü le cek tir. Ara da ku-
ru lan ve kı sa ömür lü olan iki par ti dı şın da Halk Fır ka sı 
top lam 27 yıl ik ti dar da ka la rak üst len di ği gö re vi ye ri ne 
ge tir me ye ça lış mış tır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Bü yük Mil let Mec li si nin ka bul et ti ği ana ya sal sis-
tem aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a. Kuv vet ler ay rı lı ğı
b. Par la men ter Sis tem
c. Kuv vet ler Bir li ği
d. Mec lis hü kû me ti sis te mi
e. Meş ru ti Mo nar şi

2. Bü yük Mil let Mec li si nin yap tı ğı ilk ana ya sa han gi-
si dir?

a. Kanun-i Esa si
b. Teş ki lat-ı Esa si ye Ka nu nu
c. Se ned-i İt ti fak
d. Mi sak-ı Mil li
e. Mi sak-ı İk ti sa di

3. Teş ki lat-ı Esa si ye Ka nu nu nun te me lin de aşa ğı da ki-
ler den han gi si yer al mak ta dır?

a. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ha zır la dı ğı halk çı lık 
prog ra mı

b. Mi sak-ı Mil li
c. Kanun-i Esa si
d. Bol şe vik Şu ra Sis te mi
e. Er zu rum Kon gre si Ka rar la rı

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si ya sa ma, yü rüt me ve yar gı-
nın Mec lis’te top lan ma sı nın se bep le rin den ola maz?

a. Sa vaş ha li do la yı sıy la mil let iş le ri nin sü rat li gö-
rül me ih ti ya cı

 b. Mil let ira de si ni tem sil eden Mec li sin mil let iş le-
ri ni de ken di gör me si ge rek ti ği  an la yı şı 

c. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın mil lî mü ca de le ge liş-
me le ri nin meş ru mü es se se ler eliy le yö ne til me si 
ge rek ti ği inan cı

d. İs tan bul’da ki hü kû met le rin mil lî mü ca de le yi 
en gel le me gi ri şim le ri ne kar şı koy mak

e. Cum hu ri yet ku ra mı na gö re bu nun bir zo run lu-
luk ol ma sı

5. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’ni oluş tu ran mil let ve-
kil le ri nin ço ğun lu ğu han gi mes lek gu ru bun dan dır?

a. Din adam la rı
b. Ser best mes lek sa hip le ri
c. As ker ler
d. Sağ lık gö rev li le ri 
e. Si vil bü rok ra si

6. Os man lı top lu mun da okur ya zar ora nı nın dü şük 
ol ma sı na kar şın Bü yük Mil let Mec li si üye le ri nin eği-
tim se vi ye si nin yük sek olu şu ne le ri müm kün kıl mış tır?

a. Top lu mun her ke si min den ay dın la rın Mil let 
Mec li si fik ri ne sa hip çık ma la rı nı

b. İs tik lal mü ca de le si ni top lu mun her ke si mi nin 
be nim sen me si ni

c. Mil le tin ira de si ne sa hip çık mış bi lin ci ne ulaş-
ma sı nı

d. Mil let ve kil le ri nin hem Mec lis’te hem cep he de 
hem de halk ara sın da ça lış ma sıy la Mec lis-halk 
bü tün leş me si nin fii len ger çek leş me si ni

e. Hep si ni

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin 
ilk par ti si dir?

a. İt ti hat ve Te rak ki
b. Halk Fır ka sı
c. Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fır ka sı
d. Ser best Cum hu ri yet Fır ka sı
e. De mok rat Par ti

8. Bi rin ci Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si dö ne min de 
bol şe viz me yö ne len gu rup aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 a. Halk Züm re si
 b. Ye şil Or du
 c. Is la hat Gru bu
 d. Te sa nüt Gru bu
 e. Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu

9. İkin ci dö nem TBMM’de ku ru lan Halk Fır ka sı nın 
kö ke ni mec lis te ki han gi gu ru ba da yan mak ta dır?

 a. Ana do lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Gu ru bu 
(Bi rin ci gu rup)

 b. İkin ci Gu rup
 c. Halk Züm re si
 d. İs tik lal Gu ru bu
 e. Ye şil Or du

10. Mus ta fa Ke mal Pa şa, Halk Fır ka sı nı ku rar ken top-
lu mun han gi ke si min tem sil ci si ol ma yı he defle miş tir? 

a. Çift çi ler
b. İş çi ler
c. As ker ler
d. Türk hal kı nın ta ma mı
e. Bü yük ser ma ye sa hip le ri 
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Okuma Parçası
MEC Lİ SİN KIY ME Tİ
Bu gün ler de ta ri hi ka ra rı nı ve re cek olan mec lis hak-
kın da da hil ve ha riç te ta ri hi tağ lit ede cek(ya nıl ta cak) 
mü ta laa lar ser de dil di ği ni(dü şün ce ler ifa de edil di ği ni) 
gö rü yo ruz. 
İs tan bul’da mec li si için de ve ru hun dan ta nı ma yan ba-
zı ka lem ler mec lis için iğ ne li sü tun lar, ec ne bi(ya ban cı) 
mem le ket le rin de mec li si işi ne gel di ği gi bi ta nı mak, ta-
nıt mak is te yen ba zı ga ze te ler de mec lis hak kın da mu-
ga la ta lı(ya nıl tı cı) ma ka le ler yaz dı lar. 
İkin ci ler için red di ye le re ih ti yaç yok tur: Mec lis te ki iki 
gu ru bu mec lis te iki lik zan ne den, is tik lal kar şı sın da 
mec lis te iki grup de ğil iki me bus bi le ol ma dı ğı nı bil-
me yen ba zı ec ne bi me ha fil(çev re ler) ve ce ra id(ga ze te-
ler), ce hil le ri nin(bil gi siz lik le ri nin) ce va bı nı bu gün ler-
de mec lis ten fii len ala cak lar dır!
Bi zi ec ne bi le rin ceh lin den zi ya de ken di içi miz de ki le-
rin al da nı şı mü te es sir edi yor (üzü yor). Mec li si ken di-
miz iyi bil mez sek ha ri ce na sıl bil di re ce ğiz. 
Ye di te pe nin üs tün den ba zı sa da lar işi ti yo ruz: Di yor-
lar ki, mec li sin il mi se vi ye si yük sek de ğil miş, ca hil ler 
alim ler den da ha çok ve mü nev ver ler(ay dın lar) eh li yet-
siz ler den da ha az mış.
Ha ya ta gi den ce hil ha ya tı gö tü ren ilim den ha yır lı dır. 
Al lah tan ki, mec lis yü rek siz âlim ler le do lu ol ma dı, işi-
miz böy le âlim le re ka lay dı bu gün eli miz de va tan kal-
ma ya cak tı!
Di yor lar ki, mec lis ale lâ ce le top lan dı ve her yer o buh-
ran lı dev re de en akıl lı ada mı nı gön der me di. 
İyi am ma biz ne akıl lı adam lar bi li riz ki, akıl la rı na o 
za man bu da va nın ba şa rı la ca ğı nı sığ dı ra ma mış lar dı: 
Çok in ce dü şün dük le ri için mec lis aza lı ğı nı ka bul et-
me yen le rin du ren diş ze ka la rın da ki hot kâm lık (ben cil-
lik), ati nin (ge le ce ğin) ma kus (olum suz) ih ti mal le ri ni 
dü şün me ye rek bü yük sa da ya(çağ rı ya) ko şan la rın te-
cel lü dün de ki fe ra gat ten da ha kıy met li mi dir?
Di yor lar ki, va ta nın mü nev ver le rin den bü yük bir kıs-
mı nın ec ne bi iş ga liy le va ta nın ha ri cin de ka lı şı va ta nın 
da hi lin de ki eh li yet siz le ri ik bal sa hi bi yap tı ve bu hâl 
an cak ye ni in ti ha bat ya pı lın ca mün de fi ola cak tır (or-
ta dan kal ka cak tır). 
Va ta nın da hi lin de ki eh li yet siz le rin va tan la be ra ber 
va tan ha ri cin de ki o bü yük bir kı sım mü nev ver le ri de 
kur ta rı şı eh li yet siz lik se kur ta rı lan mü nev ver le rin kur-
ta ran eh li yet siz le re bu su ret le şük ra nı ken di eh li yet le-
ri ne bir ni şa ne mi dir?
Eh li yet siz le rin ik ba li ye ni in ti hab(se çim)la kal ka cak-

mış, de mek ki o ik bal en zi ya de mec lis te gö ze ba tı yor. 
Fa kat şim di, da va nın so nun da pek ca zi be li gö rü nen 
bu ik bal, da va nın ba şın da her ke sin geç mek is te me di ği 
teh li ke li bir sı rat tı. bu gü nün ik bal cen ne ti ne gi ren ler o 
kıl dan in ce ve kı lıç tan kes kin yol dan geç ti ler, o cen ne-
te gi ren le re gıp ta eder ken o yol dan ge çen le re hür met 
ede lim. 
De mi yo ruz ki, mec li si miz ha ta sız dır, mec li sin bü tün 
aza sı ke ma le er miş tir. Fa kat şu nu di yo ruz ki, bu mec li-
sin bü tün nok san la rı nı ör te cek ve bü tün ak sak lık la rı nı 
unut tu ra cak bü yük bir me zi ye ti var dır. O me zi yet bu 
mec li sin ru hun da ki mu ha sa la dan (bi leş ke)do ğu yor, o 
ruh ha ma set ten(yi ğit lik) bir şe la le gi bi coş kun dur, o 
ruh Sa kar ya’nın ka ra gün le rin de fen nin te red dü dü nü 
yen di ve he sa bın se si ni boğ du. Sa kar ya’nın ka ra gün-
le rin den şe ref gün le ri ne ge çer ken de ha nın ku man da sı, 
za bi tin ka nı, Meh met’in kah ra man lı ğı ka dar o ru hun 
da hiz me ti ni gör dük. 
İs ti la nın or du su ga lip ve mağ rur An ka ra’ya iler ler ken 
“il le bu ra da mü da fa a ede ce ğiz” di ye ayak dep re yen(di-
re yen) me bus la rın ha ma se ti ya nın da “Mi ra bo”nun 
meş hur ce la de ti fa nus kar şı sın da ge ce kan di li gi bi sö-
nük ka lı yor.
Mec lis te ki bu ru hu ve bu ruh ta ki kur ta rı cı ha ma se ti 
gör me mek için in san da mut la ka o ru hun zıd dı bir ruh 
ol mak la zım ge lir! 
Kıy me ti ne emin ol du ğu muz ka lem ler den ri ca ede riz; 
ya zı yaz ma dan ev vel dü şün mü yor lar sa, ba ri ya zı la rı nı 
bas ma dan ev vel dü şün sün ler!
Ye ni Gün: (Her gün bir dü şün ce): 1 Mart 1923. İs ma il 
Ha bib. 

Kaynak: İs ma il Ha bib Se vük, O Za man lar, 1920-/1923 
An ka ra 2001, s. 229-231’den alın mış tır. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-

li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.

2. b Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.

3. a Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.

4. e Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.

5. e Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.  

6. e Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nin Ku ru lu şu ve Özel lik le ri” ko nu su nu göz-
den ge çi ri niz.

7. b Yanıtı nız Yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı na Ka-
dar Tür ki ye’de Ku ru lan Si ya si Par ti ler” ko nu su-
nu göz den ge çi ri niz.

8. b Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nde Olu şan Grup lar” ko nu su nu göz den ge-
çi ri niz.

9. a Yanıtı nız Yan lış ise “Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-
li si’nde Olu şan Grup lar” ko nu su nu göz den ge-
çi ri niz.

10. d Yanıtı nız Yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı na Ka-
dar Tür ki ye’de Ku ru lan Si ya sal Par ti ler” ko nu-
su nu göz den ge çi ri niz.

Sı ra Siz de 1
Bü yük Mil let Mec li si nin top lan ma sın da da vet sa hi bi ko-
nu mun da olan Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın Mon dros Mü ta-
re ke si’n den son ra ki ge liş me le ri bil has sa ken di fa ali yet le ri 
açı sın dan son de re ce ay rın tı lı ve bel ge li bir şe kil de ak tar-
ma sı mil le te kar şı bir so rum lu luk his si nin ge re ği dir. 
Mü ta re ke ’nin im za lan ma sın dan iti ba ren mil le tin ge le-
ce ği ni il gi len di ren ka rar la rın mil le tin tem sil ci le ri ta ra-
fın dan ve ril me si ge rek ti ği ni sa vu na rak Mec li sin top lan-
ma sı nı is te yen Mus ta fa Ke mal Pa şa, uzun uğ ra şı lar dan 
son ra bu nu ger çek leş tir di ğin de ilk iş ola rak söz ko nu su 
sü re cin bü tün ay rın tı la rı nı mil le tin tem sil ci le ri ile pay laş-
tı ğı bir ko nuş ma yap mış tır. Bu ko nuş ma da da vet sa hi bi 
ola rak sü re cin na sıl ge liş me si ge rek ti ği ve mil lî ha ki mi-
yet dü şün ce si et ra fın da mü ca de le nin na sıl ör güt len me si 
ge rek ti ği ni or ta ya koy muş tur. Bu yak la şım bugün için 
mil lî ira de ye say gı nın, de mok ra tik an la yı şın bir ge re ği-
dir. İra de nin sa hi bi mil let tir, mec lis onun tem sil ci si dir  
do la yı sıy la onun adı na ha re ket eden le rin ne ler yap tı ğı nı 
da mil le tin bil me si ge re kir. O gün ler de de ha ki mi yet-i 
mil li ye inan cı nın bir ge re ği ola rak bu tür bil gi len dir me-
ler ya pıl mış tır. Mus ta fa Ke mal Pa şa 1927 yı lın da da 19 
Ma yıs 1919’da Sam sun’a çı kı şı sü re cin den ikin ci kon gre-
nin ya pıl dı ğı gün le re ka dar ge çen sü re ci ken di gö rüş ve 
an la yı şı çer çe ve sin de mil le tiy le pay laş mış tır. 

Sı ra Siz de 2 
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si üye le ri nin eği tim dü ze-
yi son de re ce yük sek tir. He le im pa ra tor lu ğun so nun da 
okur ya zar ora nı nın %6 ‘lar da do laş tı ğı bir or tam için 
mec li sin se vi ye si or ta la ma nın çok üze rin de dir. Me bus-
la rın %39,4’ü yük se köğ re tim, %27’si or taöğ re tim ve 
%22’si med re se, %3,8’i mes lek oku lu me zu nu dur. Tür-
ki ye Bü yük Mil let Mec li sine ka tı lan mil let ve kil le ri nin 
%50.1’i Türk çe dı şın da bir ya ban cı dil bi li yor du. 30 yaş 
gru bun da Fran sız ca nın, 40 ve 50 yaş gru bun da ise Arap-
ça ve Fars ça nın be lir le yi ci ol du ğu dik ka ti çe ki yor du. Bu 
man za ra ge rek ba tı ge rek se do ğu kül tü rü nü bi len bir 
kad ro nun söz ko nu su ol du ğu na işa ret et mek te dir. Yi ne 
üye le rin; %34,2’si nin si vil bü rok ra si den, %24’ünün ser-
best mes lek sa hip le rin den, %13,2’si as ker ler den, %8,6’ı 
din adam la rın dan, %12,7’i ye rel yö ne tim ler de gö rev al-
mış üye ler den, %4’ü dok tor ve ec za cı lar dan, %1,2’si aşi-
ret re is le rin den, %1’i tek nik ele man dan oluş ma sı dev let 
ve top lum sos yo lo ji sin den ha ber dar bir kad ro ile iş le rin 
yü rü tül dü ğü nü gös ter mek te dir. Bir ma na da top lu mun 
en eği tim li, dün ya ge liş me le rin den ve ül ke ger çek le rin-
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den ha ber dar in san la rın bir ara da ol du ğu mec li sin ne-
den Türk de mok ra si ta ri hi nin en de mok rat mec li si ola-
rak ad lan dı rıl dı ğı nı da izah et mek te dir.  

Sı ra Siz de 3
Mec lis te olu şan grup la rın Bol şe vik lik ve İs lam esas la rı 
ağır lık lı gu rup lar oluş tur ma sı ta ma men mü ca de le nin 
ge liş ti ği şart lar la il gi li dir. İn gi liz em per ya liz mi ne kar şı 
or tak güç ola rak or ta ya çı kan Rus ya’da ki bol şe vik dev-
ri mi ilan et ti ği esas lar do la yı sıy la ta bii bir sem pa ti ile 
kar şı lan mış tı. Bu na ila ve ten Ni san 1920 iti ba rıy la baş-
la tı lan gö rüş me ler so nun da kıt im kân la ra kar şın sağ la-
nan pa ra, si lah ve cep ha ne yar dı mı ken di ül ke sin de ba-
şa rı ya ula şan Bol şe vik re ji mi ne öy kün me yi ar tır mış tır. 
Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si hü kû me ti nin de Bol şe vik 
yö ne ti mi ile iyi ge çin me yi po li ti ka la rı na uy gun gör me-
si bu sü re ci des tek le miş tir.
Bu na ila ve ten ül ke de ki top lu mun en te mel or tak pay-
da sı İs lam di ni dir. Da ha 1880’li yıl lar dan baş la ya rak 
ge li şen bu eği li min de si ya si prog ram lar da yer al ma sı 
son de re ce an la şı lır bir du rum dur. 

Sı ra Siz de 4 
Halk par ti si tü zü ğü nün ge nel esas la rın da bil has sa vur-
gu la nan cum hu ri yet çi lik, la ik lik, halk çı lık ve mil li-
yet çi lik il ke le ri eko no mik ih ti yaç lar dan da bes le ne rek 
par ti ha ya tı nın ta ma mın da be lir le yi ci olan hu sus lar dır. 
Halk Fır ka sı ’nın tü zük esas la rı ola rak ifa de edi len il ke-
ler as lın da Tür ki ye’nin son yüz yı lı na et ki eden kav ram-
la rın bi ri ki mi ola rak gö rü le bi lir. Zi ra 1860’lı yıl lar dan 
be ri tar tı şı lan cum hu ri yet kav ra mı nın ay dın lar ara sın-
da edin di ği yer ka dar İs lam cı lık po li ti ka la rı da 1880’li 
yıl lar dan iti ba ren top lum da önem li yer edin miş ti. İs-
tik lal Har bi nin ve ril di ği yıl lar da top lu mun şart la rı nı 
ve an la yı şı nı dik ka te ala rak be lir le nen il ke ler bir bü tün 
hâ lin de el de edi len ka za nım la rın mu ha fa za sı nı he def-
le miş tir. Sü re ci top lum la be ra ber ya şa ya rak öğ re nen 
Halk Fır ka sı yö ne ti ci le ri nin de bu bi ri ki mi top lu mun 
her ke si mi ne uy gu la ma lı ola rak öğ ret me yi on la ra okul 
ol ma yı he defle me si id dia lı ol mak la bir lik te prag ma-
tik bir yak la şım ola rak gö rü le bi lir. Zi ra son otuz yı lın 
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di li min de ol muş tur. Ya şa yan lar ye ni ye ti şen le re bu bi-
ri ki mi ak ta ra rak va tan daş lık gö re vi ni de ye ri ne ge tir-
miş ola cak lar dır. 
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OS MAN LI İM PA RA TOR LU ĞU’NUN SON YIL LA RIN DA   
EKO NO MİK DU RUM
Os man lı top lu mu XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sı na kadar ik ti sat bi li mi ne ve ça ğın ge
liş me le ri ne uzak kal mış tır. Azın lık lar dan Se hak Efen di 1859 yı lın da he di ye ola rak, 
li tog raf ya ile ba sıl mış ki ta bı İlmi Ted biri Men zil’i, dev rin pa di şa hı Ab dül me cid’e 
ver miş tir. Ki tap Fran sız ik ti sat çı J.B.SAY (17671832)’ın gö rüş le ri ni içer mek tey di.

1879 yı lın da Ah met Mit hat, ik ti sa di ko nu lar da yaz dı ğı ya zı la rı nı “Eko no mi 
Po li tik” baş lı ğı al tın da top la mış ve ki tap hâ lin de ya yım la mış tır. Ya zı la rın da azın
lık la rın de ne ti min de Os man lı eko no mi si nin na sıl yağ ma edil di ği ni, Müs lü man la
rın na sıl eko no mi yö ne ti mi dı şı na itil di ği ni an lat ma ya ça lış mış tır.

Bu ge liş me ler dı şın da Os man lı Dev le ti’nde ilk ik ti sat ki ta bı nın ya zıl ma sı ve ba
sıl ma sı 1881’de Ohan nes Efen di ta ra fın dan ger çek leş ti ril di. Ya zar bu ki ta bı nı ho
ca lık yap tı ğı Mek tebi Mül ki yede okut muş tur. Ki tap bü yük öl çü de Adam Smith’in 
gö rüş le ri ni tek rar la yan ve sa vu nan bir ni te lik ta şı yor du. Sa kız lı Ohan nes Efen di ve 
Por ta kal Mi ka il Pa şa, Mek tebi Mül ki yede ver dik le ri ders ler de Os man lı Dev le ti için 
sa na yi leş me yi kay nak is ra fı sa yı yor lar dı. Yüz yı lın so nu na ge lin di ğin de ise M. Ca vit 
Bey “İk ti sat il ke le ri ne ters dü şen bir sa na yi leş me ül ke yi yok sul laş tı ra cak tır” di yor du.

Gay rimüs lim le rin Os man lı Dev le ti için sa na yi leş me yi el ve riş siz bu la rak kay nak is
ra fı say ma la rı ile İkin ci Dün ya Sa va şı son ra sı Ba tı lı la rın Tür ki ye için ta rım top lu mu 
ola rak kal ma yı tav si ye et me le rin de ki amaç la rı ara sın da bir pa ra lel lik ola bi lir mi? 
Tar tı şı nız. 

V. El dem’in de ğer len dir me le ri ne gö re 20. yüz yı lın baş la rın da, Ba tı Av ru pa’da ki şi 
ba şı na or ta la ma ge lir 170 do lar iken Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda yak la şık 44 do lar 
idi. An cak bu mik tar İs tan bul’da 66 do la ra yük se lir ken Irak’ta 35 do la ra dü şü yor du.

Cum hu ri yet ön ce si Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun sos yoeko no mik ya pı sı hak kın
da eli miz de tu tar lı ve ye ter li bil gi ler yok tur. Bu nun baş lı ca ne de ni bu dö ne me ait 
dev let ar şiv le ri nin tas ni fi nin bit me miş ol ma sı dır. El de ki bil gi ler da ğı nık ve sı nır lı
dır. Ör ne ğin Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun son yıl la rın da top lam nü fus ve nü fu sun 
di ğer özel lik le ri hak kın da eli miz de gü ve ni lir ve ri ler yok tur. Kul la na ca ğı mız ve ri ler 
ge nel lik le ba zı araş tı rı cı la rın yap tı ğı tah min ler dir. 1919 yı lın da Mil lî Mi sak’ın çiz
di ği sı nır lar için de ka lan Os man lı Dev le ti’nin nü fu su için eli miz de gü ve ni lir bir 
kay nak var dır. Bu kay nak 14 Ni san 1919 yı lın da ya yımlan mış bir bel ge dir. Bu kay
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nak tan el de edi len bil gi ler le çe şit li dü zelt me ler ya pıl dık tan son ra İm pa ra tor lu k’un 
bü yük kent le ri nin nü fus la rı nı he sap la mak müm kün ol muş tur.

1914 yı lı so nu na gö re baş lı ca bü yük kent le rin nü fus la rı şöy le dir: İs tan bul 
1.122.000, İz mir 198.000, Bur sa 76.000, Ada na 64.000, Kon ya 49.000 ve An ka ra 
27.000. Gö rü lü yor ki İm pa ra tor lu k’un bu gün kü an lam da tek bü yük ken ti var dı o 
da İs tan bul idi. 

Bu ken tin özel li ği dev le tin baş ken ti ol ma sı ya nın da dış ti ca re tin de mer ke zi 
ol ma sı idi. İkin ci sı ra da yer alan İz mir de da ha kü çük çap ta ol mak üze re it ha lat 
ve ih ra ca tın ya pıl dı ğı ikin ci bü yük li man kent özel li ği ni ta şı mak tay dı. Di ğer bir 
de yiş le ül ke nin Av ru pa’ya açı lan kı yı la rı kent leş miş ve ge liş miş iken İç Ana do lu 
ve Do ğu Ana do lu bü tün leş me dı şın da kal mış tı. Ba tı Av ru pa’da kent leş me yi be lir
le yen ol gu sa na yi ya tı rım la rı nın baş la ma sı ile or ta ya çı kan iş  gü cü ta le bi dir. Oy
sa Os man lı Dev le ti çağ daş sa na yi sü re ci dı şın da kal dı ğın dan İs tan bul ve İz mir’de 
gö rü len kent leş me iç ve dış ti ca ret ya nın da ka mu hiz met le ri nin yo ğun laş ma sı ile 
oluş muş tur. I. Dün ya Sa va şı son ra sın da bu kent le rin nü fus la rı tah min ede bi le ce
ği miz ne den ler le çok azal mış tı.

Ta rım
İs tik lal Har bi ön ce si Os man lı Dev le ti’nde özel lik le Do ğu ve Gü ney Do ğu Ana do
lu’da top rak  in san iliş ki le ri feo dal dü zen için dey di. Aşar Ver gi si ve bu uy gu la ma
nın or ta ya çı kar dı ğı mül te zim lik ta rım da mo dern leş me yi en gel le miş ti. Ula şım ve 
ha ber leş me ye ter siz li ği çift çi nin içe dö nük üre tim le ye tin me si ne yol aç mış tı. Bit lis 
ve Di yar ba kır’da 51 ve da ha bü yük dö nüm top ra ğı iş le yen ler ege men iken Ba tı 
Ana do lu da ise iş let me bü yük lük le ri kü çül mek te ve pi ya sa ya yö ne lik üre tim de 
ar tış gö rül mek te dir. Mi ras yo luy la top ra ğın pay la şıl ma sı ne de niy le eki le bi lir top
rak lar kü çül mek tey di. 

He men her böl ge de ta hıl eki mi bit ki sel üre tim de be lir le yi ci du rum day dı. Eki
le bi lir alan la rın bir kıs mı me ra, bir kıs mı da ba kım sız lık tan ba tak lık hâl dey di. 
Me ra ala nı nın ge niş ol ma sı hay van cı lı ğı ko lay ve yay gın hâ le ge tir miş ti. Do ğal 
güb re bü yük çap ta ya kıt ola rak kul la nıl dı ğı hâl de, ekim alan la rı sı nır lı ol du ğun
dan güb re le me ye ter li dü zey dey di. Muh te me len bu yüz den, hek tar ba şı na ve rim 
yük sek gö zü kü yor du.

Ge le nek sel Os man lı top rak dü ze ni Dev let’in çök me siy le iş le mez hâ le gel miş ti. 
Bu boş luk tan ya rar la nan de re bey le ri, ağa lar, te fe ci ler özel lik le Do ğu ve Gü ney Do
ğu Ana do lu’da, köy lü yü üze rin de ça lış tı ğı top rak la bir lik te sa hip len miş tir. Köy lü 
“ma ra ba”, ya ni ye tiş tir di ği ürü nün top la mı üze rin den pay alan üre ti ci du ru mun
day dı. Top rak mül ki ye ti ni dü zen le yen sis tem kar ma ka rı şık tı. Bu ka rı şık lık tan do
la yı ken di ni güç lü his se den her ki şi ve grup Ha zi ne’nin top rak la rı na el ko ya bi li
yor du. Mer ke zî ida re aciz ka lın ca va li ler, mu ta sar rıflar, kay ma kam lar, jan dar ma 
gi bi dev let me mur la rı da top ra ğa el ko ya rak top rak ağa sı hâ li ne ge le bi li yor lar dı.

20. yüz yı lın ba şın da Os man lı İm pa ra tor lu ğu için de ya şa yan in san la rın ço ğun
lu ğu kır sal alan lar da ta rım la uğ ra şır ken kent ler de ya şa yan lar me mu ri yet, as ker lik 
ve ti ca ret yap mak tay dı. Ti ca ret ile ço ğun luk la azın lık lar uğ raş mak tay dı. An cak 
kent ler le kır sal alan ara sın da ik ti sa di, sos yal ve kül tü rel ile ti şim ve et ki le şim yok
tu. Ör ne ğin bü yük kent le rin ta hıl ih ti ya cı iç pi ya sa oluş ma dı ğı için it ha lat la kar
şı la nı yor du.

1838 Ti ca ret An laş ma sı son ra sın da baş ta İn gi liz mal la rı ol mak üze re her tür lü 
ta rım sal ürün kent ler de yer li ürün le rin ye ri ni al mış tı. Zi ra Hü kû met ta rım ke si mi
ni ve ya çift çi yi ko ru ya cak ön lem ler ala mı yor du. Ka pi tü las yon re ji mi al tın da olan 
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ül ke, 18781913 dö ne min de her yıl or ta la ma 75 bin ton un, 65 bin ton pi rinç ve 10 
bin ton buğ day it hal et mek zo run da kal mış tır. Bu yüz den her yıl yak la şık 12 mil
yon al tın li ra dı şa rı ya öden miş tir. Dev le tin ko ru yu cu lu ğun dan ve kent le rin ola nak
la rın dan uzak yok sul Ana do lu hal kı ta rım da ku rak lık ve kıt lık ya şan dı ğı yıl lar da 
aç lık la sa vaş mak ve ölü mü ka bul len mek zo run da kal mış tır. 

Nü fu sun %80’den faz la sı nın ta rım ile uğ raş tı ğı bir ül ke nin önem li mik tar da ta rım 
ürü nü it hal et mek zo run da kal ma sı ne ile açık la na bi lir? Tar tı şı nız

I. Dün ya Sa va şı yıl la rın da ta rım ke si min de üre ti me kat kı da bu lu nan in san lar 
as ke re alı nır ken bü yük baş hay van lar da askerî bir lik le rin em ri ne ve ril miş ti. Bu 
ol gu ta rım sal üre ti min anı lan yıl lar da azal ma sı na yol açın ca dev let “ta rım da ça lış
ma, ek me yü küm lü lü ğü” ge tir miş ti.

Bu uy gu la ma Kur tu luş Sa va şı yıl la rın da da öne mi ni ko ru muş tur. Özel lik le 
Ana do lu’da hay van ve or man var lı ğı sa vaş yıl la rın da bü yük tah rip gör müş tür. He
nüz kö mür ve pet ro lü ta nı ma mış olan kır sal ke sim in sa nı ener ji üret mek için or
man la rı bi linç siz bi çim de kes miş, yağ ma et miş tir.

İl kel ta rım tek no lo ji si kul la na rak ve ha va ko şul la rı uy gun git ti ği yıl lar da üre ti
len pa muk, tü tün, af yon, tiftik, fın dık, üzüm, in cir gi bi ge le nek sel ta rım ürün le ri 
ih raç edil mek tey di. Özel lik le pa muk ekim ve üre ti min de mik tar ve ka li te nin art
tı rıl ma sın da ön ce İn gi liz ler son ra Al man lar et ki li ol muş lar dır. Fa kat ya ban cı lar 
“sö mür ge ti pi çift lik ler” kur ma ya git me miş ti ca ret ve ulaş tır ma yı el de tut mak la 
ye tin miş ler dir. Top rak alım sa tı mı nın ser best ol ma sın dan ve Türk le rin yok sul
laş ma sın dan ya rar la nan Rum ve Er me ni ce maa ti ge niş top rak lar sa tın al mış lar
dır. Böy le ce Müs lü man Os man lı, azın lık la rın iş çi si du ru mu na gel miş tir. Kur tu luş 
Sa va şı ön ce si ne ka dar Türk köy lü sü dev le tin sa de ce “ver gi ver as ker ver” yö nün
de ki is tek le ri ne mu ha tap ol muş tur. Bu yüz den köy lü, dev let ye ri ne, “ayan” ve ya 
“ağa”nın hi ma ye si ne sı ğın mış tır.

Fotoğraf 7.1

Tarıma elverişli 
toprakları artırmak 
için millete önderlik 
gerekiyordu.

Kaynak: Atatürk 
Araştırma Merkezi 
Arşivi.
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Sa na yi
Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun 20. yüz yı lın ba şın da bi le he nüz sa na yi leş me yo lun da 
cid di ka rar lar al ma dı ğı bi lin mek te dir. Dev le tin özel lik le Sa ray’ın ve Or du’nun ih ti
yaç la rı nı kar şı la mak için kur du ğu birkaç fab ri ka dan ve ül ke de ya ban cı ser ma ye nin 
kur du ğu kü çük öl çek li ve az sa yı da sa na yi te sis ler den baş ka sı nai fa ali yet yok tu. 

Dev let ser ma ye siy le 1810 yı lın da ku ru lan ve as ke rî kun du ra, çiz me, pa las ka, 
fi şek lik gi bi mal la rı imal eden Bey koz te sis le rin den son ra, 1835 de çu ha, fes, bat
ta ni ye imal et mek üze re İs tan bul’da Fes ha ne Te sis le ri ku rul du. Ka di fe, ipek li ku
maş, sa ten ve tafta üret mek için 1845’te He re ke Fab ri ka sı te sis edil di. Yi ne dev let 
eliy le 1850’de pa muk lu do ku ma ürün le ri imal et mek üze re İs tan bul Ba kır köy Bez 
Fab ri ka sı fa ali ye te geç ti. Son ola rak 1892’de Yıl dız Çi ni Fab ri ka sı ku rul du. Bu bü
yük te sis ler Cum hu ri yet’ ten son ra da fa ali yet le ri ne de vam et ti ler. An cak ül ke nin 
her ka sa ba sın da kü çük atöl ye le rin, sa nat kâr la rın var ol du ğu nu be lirt mek ge re
kir. Fa kat bu ko nu da res mî, ay rın tı lı ve ye ter li bil gi üre til miş de ğil dir. Ül ke için de 
güm rük bir li ği oluş ma sı ve ulu sal dü zey de pa zar ge niş le me si, 1873 yı lın da an cak 
müm kün ola bil miş tir.

Pa ra sal ola nak la rı el ve riş li ve ta sar ruf ede bi len ke sim ge nel lik le as ker ve si vil 
bü rok rat lar dı. Bu yük sek me mur la rı, o za man ki ül ke ko şul la rı na gö re al dık la rı 
üc ret ler ne de niy le bugü nün bü yük zen gin le ri gi bi gör mek müm kün dür. Gü nü
mü ze dek ge len ve he pi mi zin gü zel li ği ni ka bul et ti ği miz İs tan bul ya lı la rı za ma
nın bü yük as kersi vil bü rok rat la rı ta ra fın dan yap tı rıl mış tı. Bu yüz den Müs lü
manTürk ay dın lar, ge nel lik le dev let me mu ru ve ya as ker ol ma yı ter cih et miş ler di. 
Ay rı ca çağ daş ge liş me le rin dı şın da kal mış olan eği tim sis te mi üre ti me yö ne lik iş  
gü cü nün oluş tu rul ma sı na ola nak ver me miş tir.

Bü yük kent ler de ki az sa yı da sı nai fa ali yet ler ya ban cı la rın ya da ül ke de ya şa yan 
azın lık la rın elin dey di. Müs lü man Türk ler, ger çek an lam da eko no mik fa ali yet ler le 
an cak II. Meş ru ti yet’ ten (1908’den) son ra il gi len me ye baş la mış lar dı. H ris ti yan lar 
as ke re alın maz lar be del öder ler di. Böy le ce yer leş me, iş kur ma ve ya mes lek sa hi bi 
ol ma za ma nı bu lur lar dı. Oy sa Müs lü man lar se ne ler sü ren as ker lik hiz me ti ve ya 
sa vaş lar ne de niy le sü rek li ve dü zen li iş güç sa hi bi ol ma şan sı na sa hip de ğil ler di. 
Fır sat bu lan lar ge nel lik le bak kal lık la işe baş lar dı.

1913 ve 1915 yıl la rın da dü zen le nen sa na yi sa yım la rı so nuç la rı na gö re bu gün
kü Tür ki ye sı nır la rı için de ka lan sınai te sis le ri nin da ğı lı mı fa ali yet ala nı na gö re 
şöy ley di:

20 un de ğir me ni, 2 ma kar na fab ri ka sı, 1 bi ra fab ri ka sı, 6 kon ser ve fab ri ka sı, 1 
buz ima lat ha ne si, 3 ki reç3 tuğ la ima lat ha ne si, 7 ku tu ima la tı, 2 yağ ima la tı, 2 sa
bun ima la tı, 2 por se len ima la tı, 11 ta bak ha ne, 7 ma ran goz ve doğ ra ma atöl ye si, 7 
yün lü do ku ma fab ri ka sı, 2 pa muk ip lik ve do ku ma fab ri ka sı, 30 ham ipek atöl ye si, 
1 ipek li do ku ma fab ri ka sı, 5 çe şit li do ku ma fab ri ka sı, 35 mat ba a, 8 si ga ra kâ ğı dı 
fab ri ka sı, 5 ma de ni eş ya fab ri ka sı ve 1 kim ya sal ürün fab ri ka sı gi bi...

Tüm sınai fa ali yet le rin İs tan bul’da top lan ma sı nı bü yük öl çü de Sa ray’ın ve yük
sek me mur la rın İs tan bul’da uy gun bir pi ya sa ya rat ma sıy la açık la mak müm kün
dür. Ay rı ca ka mu nun ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı nın te mel he def alın dı ğı nı da 
unut ma mak ge re kir. İs tan bul dı şın da hız lı bü yü me ve şe hir leş me, ti ca ri fa ali yet le
rin yo ğun luk de re ce si ne gö re İz mir, Se la nik ve Bey rut’ta ol muş tur.

Os man lı İm pa ra tor lu ğu im za la dı ğı ulus la ra ra sı ant laş ma lar ve ka pi tü las yon lar 
ne de niy le, Ba tı Av ru pa ül ke le ri nin ta rım sal ve sınai ürün le ri nin tam bir pa za rı 
hâ li ne dö nüş müş tü. Es ki den ül ke ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sın da bü yük pay sa hi
bi olan kü çük ai le iş let me le ri or ta dan kalk mış tı. Yi ne de yı kı cı re ka be te da ya na rak 
ha lı cı lık, ba kır cı lık, si lah ima la tı, sa raç lık ve do ku ma cı lık gi bi alan lar da ayak ta 
kal ma yı ba şa ran kü çük iş let me ler var dı.
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Kü çük sa na yi teş vik ve yer li ma lı nı ko ru ma ama cıy la 1913’de “Ge çi ci Sa na yi 
Ka nu nu” çı ka rıl dı. Bu ka nun la en az beş bey gir lik güç kul la nan ve 1000 Os man lı 
li ra lık üre tim ara cı na sa hip olan ve bir yıl bo yun ca 750 iş gü nü yev mi ye li iş çi ça
lış tı ran iş yer le ri bu ka nu nun ge tir di ği ko lay lık lar dan ya rar la nı yor du. Ka nun ver gi 
mu afi ye ti, be da va ara zi, ge çi ci güm rük mu afi ye ti, ka mu nun ön ce lik le bu te sis le rin 
ürün le ri ni sa tın al ma zo run lu lu ğu gi bi hü küm ler ge tir miş tir. An cak bu ya sa dan 
ço ğun luk la azın lık lar ve ya ban cı lar ya rar lan mış tır.

İkin ci Meş ru ti yet Dö ne mi’n de İt ti hat ve Te rak ki yö ne ti ci le ri nin ha ya ta ge çir me ye 
ça lış tık la rı millî ik ti sat po li ti ka la rı hak kın da ge niş bil gi edin mek is ter se niz Za fer 
Top rak’ın “Millî İk ti sat” (Ta rih Vak fı ya yın la rı, İs tan bul 1995) ad lı ki ta bı nı oku ya
bi lir si niz. 

1913 yı lı na gö re ya ban cı ser ma ye nin top lam ya tı rım la rı nın da ğı lı mı şöy ley di:
Ma den ci lik    : 123 Mil yon ku ruş
Elek trik, ha va ga zı, su    : 343 Mil yon ku ruş
Tü tün, te kel     : 265 Mil yon ku ruş
İma lat Sa na yi   : 265 Mil yon ku ruş
Özel lik le bü yük şe hir ler de ki su, elek trik, ha va ga zı, te le fon, tram vay gi bi alt

ya pı te sis le ri nin iş le til me si im ti ya zı na sa hip ya ban cı şir ket ler te kel du ru mun da 
ol ma nın tat lı kâr la rı nı el de et miş ler di. Ba tı ser ma ye si nin Os man lı İm pa ra tor lu ğu 
için de ki or tak la rı ve ya yar dım cı la rı olan azın lık lar da uy gun pay al ma yı ba şar mış 
ve zen gin ol muş lar dı.

Gö rü lü yor ki ya ban cı ser ma ye ağır sa na yi ye ri ne ko lay ve kı sa va de de ge lir ge
ti ren alan la ra gir miş tir. Ay rı ca güm rük du var la rı nın son de re ce de dü şük ol ma sı, 
ya ban cı ürün le rin iç pi ya sa ya ko lay lık la gir me si ne ola nak ver miş tir.

Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da ül ke, iş gal al tın da bu lu nan İs tan bul, İz mir gi bi şe
hir ler de ki tüm sı nai fa ali yet ler den yok sun idi. 19131915 sa na yi sa yı mı na gö re 
tüm iş yer le ri nin %50 den faz la sı İs tan bul’da top lan mış tı. Kur tu luş Sa va şı sı ra sın da 
An ka ra’da ku ru lan el tez gâh la rın da imal ve ta mir iş le ri ni Askerî Sa na yi Oku lunda 
ye tiş miş bir kaç us ta yü rüt müş tür.

Fotoğraf 7.2

Zaten çok az sayıda 
olan fabrikaların 
artması için 
devletin önderliğine 
ihtiyaç vardı. 
(Nazilli dokuma 
Fabrikasında 1937)

Kaynak: Atatürk 
Araştırma Merkezi 
Arşivi.
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İlk elek trik ener ji si is tas yo nu 1902’de Ada na’da ku rul du. 1913 yı lın da ben zer bir 
is tas yon İs tan bul’da fa ali ye te geç ti. Cum hu ri yet Dö ne mi’n de ilk elek trik san tra li 
1948’de Eti bank ta ra fın dan ku rul du. Ba ğım sız lık Sa va şı baş lar ken ül ke nin her kö
şe sin de ma den ara ma ve iş let me im ti ya zı ya ban cı la ra ve ril miş du rum day dı. Kö mür 
iş let me le ri nin %50’den faz la sı Fran sız ve İtal yan la rın kon tro lün dey di. Er ga ni ba kır 
ma de ni de ya ban cı la rın elin dey di ve ima la tın ta ma mı ham ola rak ih raç edi li yor du. 
İm pa ra tor lu ğun ih ti ya cı olan ba kır, lev ha hâ lin de İn gil te re’den it hal edi li yor du.

1921 yı lı na gö re top lam 1298 ma den iş let me im ti ya zı nın sa de ce 259’u dev le te 
ait ti.

Ulaş tır ma
Av ru pa’da Sa na yi Dev ri mi 1750 1820 ara sın da ula şım sek tö rün de de bü yük ye ni
lik ler ge tir miş tir. 19. yüz yı lın bi rin ci ya rı sın da bu har lı ge mi ler ve lo ko mo tifler le in
san ve yük ta şı yan ve ül ke le ri ya kın laş tı ran ye ni bir ula şım sis te mi ege men ol muş
tu. An cak Os man lı Dev le ti’nin ça ğı iz le yen bir sa na yi leş me po li ti ka sı ol ma dı ğı için 
ulaş tır ma sek tö rü nü ye ni le me ih ti ya cı öne çık ma mış tı. Millî Mü ca de le’nin baş la dı ğı 
gün ler de Ana do lu’da üç ula şım yo lu var dı: De mir  yo lu, ka ra  yo lu, de niz  yo lu. Her 
üçü de çok il kel ve ih ti ya cı kar şı la maz du rum day dı. Ül ke özel lik le çağ daş an lam da 
ka ra  yo lu ve de niz  yo lu ta şıt la rı na sa hip de ğil di. De ve, ka tır, at ve mer kep ta şı ma cı
lık ta be lir le yi ci araç lar dı. Ba ğım sız lık Sa va şı sı ra sın da kul la nı la bi lir tek ula şım ara cı 
de mir  yo luy du. Bun la rın ya pı mı ise ya ban cı ser ma ye nin de ne ti min de ve ken di çı
kar la rı na gö re ol muş tur. Ör ne ğin de mir  yo lu hat la rı ku ru lur ken hep kı yı lar ya ni 
Ak de niz ve Ege ter cih edil miş ve bu ra da ki hat lar baş kent İs tan bul’a bağ lan ma mış tır. 
Böy le ce mer ke zî yö ne ti min ül ke nin tü mü ne ulaş ma sı ve güç len me si ön len miş tir. 
Os man lı Dö ne mi’ nin so nun da mev cut baş lı ca de mir  yo lu hat la rı şöy ley di:

1. Ana do lu de mir  yo lu (İs tan bul, İz mit, Es ki şe hir, An ka ra),
2. Bağ dat hat tı (Es ki şe hir, Af yon, Kon ya, Ada na, Ha lep),
3  Mer sin, Tar sus, Ada na,
4. İz mir, Ban dır ma,
5. Ban dır ma, Bur sa,
6. İz mir, Ay dın, Af yon.
Bu hat la rın ta ma mı ya ban cı şir ket ler ce iş le til mek tey di. İlk de mir  yo lu im ti ya zı 

1856’da İn gil te re’ye İz mirAy dın hat tı için ve ril di. Kö mür sağ la na ma dı ğın dan odun 
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kul la nı lı yor du, çok il kel bir dü zen için dey di. İn gi liz şir ket le ri 1866 yı lı na ge lin di ğin
de 608 ki lo met re de mir  yo lu hat tı nın yö ne ti mi ni el le ri ne al mış tı.

Bir Avus tur ya şir ke ti “Şark De mir  yo lu” hat tı nın ya pı mı na 1871’de gi riş ti. 
Al man la ra ilk de mir  yo lu im ti ya zı 1888’de ve ril di. II. Abdülhamid Kon ya, Bağ
dat ve Bas ra Kör fe zi ara sın da de mir  yo lu ya pıl ma sı na iliş kin im ti ya zı 27 Ka sım 
1899’da De uts che Banka ver miş ti. Bu im ti ya zı kı sa bir sü re son ra 1902’de Ana do
lu De mir yol la rı Os man lı Şir ke ti dev ral mış tı. Bu şir ket yi ne ay nı ban ka nın de ne
ti min dey di ve o ta rih te Hay dar pa şaEs ki şe hirAn ka ra ve Es ki şe hirKon ya hat la
rı nı iş let mek tey di. 

De mir  yo lu ağı nın de ne ti mi an cak Millî Mü ca de le Dö ne mi’n de An ka
ra Hükûmeti’nce sağ lan mış tır. Bu kap sam da 19.7.1920 ta ri hin de An ka ra 
Hükûmeti’nce bir İş let me Umum Mü dür lü ğü ku rul muş tur. Da ha son ra cum hu ri
yet ida re si bir ya say la de mir  yo lu iş let me le ri ni dev let te ke li ne al mış tır. 

Cum hu ri yet hükûmet le ri nin dev ral dı ğı de mir  yo lu mi ra sı ve uy gu la dık la rı po li ti ka
la rı hak kın da ay rın tı lı bil gi için Ata türk Araş tır ma Mer ke zi’nin ha zır la dı ğı “Cum
hu ri ye tin Demir yolu Po li ti ka la rı” (An ka ra 2010) ad lı sem poz yum ki ta bı nı oku ya
bi lir si niz.

 
Ana do lu’da yer leş me yer le ri ara sın da dü zen li ve dört mev sim açık ka ra  yo lu 

yok tu. Yol ya pı mın da mü kel le fi yet ol ma sı, mer ke zî bir ör gü tün bu lun ma ma sı yol 
ya pı mı nı ka ba ve ge li şi gü zel in şa at lar şek li ne dö nüş tür müş tü. 19191920 dö ne
min de beş ana ka ra  yo lu var dı: 

1. Bağ dat ka ra  yo lu (Sam sun, Amas ya, Si vas, Har put, Mu sul),
2. Ereğ li (Kon ya), Kay se ri, Ma lat ya, Har put, Di yar ba kır, 
3. Kay se ri, Si vas, 
4. Ha lep, Ur fa, Di yar ba kır, 
5. Trab zon, Bay burt, Er zu rum, İran yo lu.

Di ğer yol lar ik lim şart la rı nın mü sa ade si ne gö re ge çit ve ren il kel yol lar dı. 1919’da 
Tür ki ye’de 1000 ci va rın da oto mo bil var dı. Bun la rın 800 ta ne si İs tan bul’day dı. 

Dün ya de niz ta şı ma cı lı ğın da kul la nı lan bu har lı ge mi le ri, Os man lı İm pa ra tor
lu ğu ilk kez 1826’da İn gil te re’den sa tın al dı ğı ge miy le ta nı mış tı. Pa di şa ha Bo ğaz ’da 
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gez me si için alın mış tı. İn gi liz ve Rus la rın Bo ğaz için de iş let tik le ri va pur lar var dı. 
Os man lı lar 1844 yı lın da iki va pu ru Bo ğaz ’da se fe re koy du. “Fe va idi Os ma ni ye” 
adı ve ri len de niz yo lu iş let me si nin yö ne ti mi Mus ta fa Fa zıl Pa şa ile Bo gos Bey’e 
ve ril miş ti. 1851 yı lın da Üs kü dar’a gün de dört se fer ya pan Ve si lei Ti ca ret ve Gi rit 
va pur la rı se fe re baş la dı. Yol cu lar dan 25 pa ra üc ret alı nı yor du. 1849 yı lı na ka dar 
İs tan bul şe hir hat tı va pur la rı na ka dın yol cu alın maz dı. Türk bay rak lı ge mi le re de 
bu ta rih ten son ra alın ma ya baş lan dı. “Şir keti Hay ri ye” ku rul duk tan son ra İn gil
te re’ye 6 ge mi si pa riş edil di ve bu ge mi ler 1854’den iti ba ren se fe re baş la dı. 

Ka bo taj hak kı na sa hip ol ma yan Os man lı lar da do la yı sıy la de niz ti ca ret fi lo su 
ge liş me di. Sa hip olu nan mev cut cı lız fi lo yu ise I. Dün ya Sa va şı olum suz et ki le di. 
De niz ula şı mı ta ka ve kü çük mo tor lar la ya pı lı yor du. Sa vaş so nun da sa de ce 6 ge mi 
kal mış tı. 1920’ler de it hal mal la rı ge nel lik le de niz yo luy la ve ya ban cı ge mi ler le İs
tan bul, Mer sin ve Trab zon li man la rı na ge lir di.

Türk ter sa ne le ri ge mi ya pı mı na baş la yın ca Bo ğa zi çi’nde ya ban cı bay rak lı ge
mi le rin ça lış ma sı so na er di. 1923 yı lın da ül ke de 35 DW ton gi bi kü çük bir de niz 
ti ca ret fi lo su var dı.

İs tan bul için de ula şı mı sağ la yan te mel te sis ler den bi ri olan Ga la ta Köp rü sü de
mir köp rü ola rak 1878 yı lın da II. Abdülhamid za ma nın da yap tı rıl mış tı. Bu gün kü 
Ga la ta Köp rü sü hâ li ne gel me si 1912 yı lın da bir Al man şir ke ti ta ra fın dan ger çek
leş ti ril miş tir. Hâ lâ İs tan bul hal kı na hiz met ve ren Ka ra köyTü nel ara sın da iş le yen 
ye ral tı tre ni 1874 yı lın da hiz me te gir miş tir.

Tür ki ye’de ilk dü zen li pos ta teş ki la tı Ekim 1840’da ku rul du. Bir ka mu hiz me ti 
ola rak dev let çe yü rü tül me ye baş lan dı. 1840’da pos ta, 1855’te tel graf ve 1908’de de 
te le fon hiz met le ri baş la tıl dı.

Dış Ti ca ret
Os man lı İm pa ra tor lu ğu yö ne ti mi ka pi tü las yon lar ne de niy le ser best dış ti ca ret re
ji mi ni be nim se mek zo run da kal mış tır. Bu du rum dış eko no mik iliş ki ler de ol du ğu 
ka dar si ya set te de ül ke nin güç lü dev let le rin de ne ti mi ne gir me si ne yol aç mış tır. 
19.yüz yıl da im za la nan ti ca ret an laş ma la rıy la du rum da ha da kö tü leş miş tir. Ör ne
ğin ül ke de za ten son de re ce ye ter siz olan yer li sa na yii güm rük ver gi le riy le ko ru
mak müm kün de ğil di. Zi ra dev let 1838 an laş ma la rın dan baş la ya rak it hal mal lar 
için güm rük ver gi le ri ni %3 den yu ka rı çı kar ma hak kı na sa hip de ğil di. Bu na mu
ka bil ih raç mal la rı için güm rük bu mik ta rın üç ka tı idi. Bu na lı mın gi de rek bü yü
dü ğü yıl lar olan, Dü yu nu Umu mi ye İda re si’nin ku rul du ğu yıl ile I. Dün ya Sa va
şı’nın baş la dı ğı yıl ara sın da (18811914), ül ke nin dış ti ca ret gös ter ge le ri şöy le dir: 

Yıl lar İt ha lat İh ra cat Açık

1880 17,847 8,467 -9,350

1890 22,914 12,836 -10,077

1900 23,841 14,905 -8,936

1911 45,063 24,909 -20,154

1913 41,842 21,600 -19,242

Os man lı dış ti ca ret is ta tis tik le ri 1878 yı lın dan iti ba ren ya yım lan ma ya baş lan
dı. Bu is ta tis tik le rin mal gu rup la rı na gö re sis te ma tik tas ni fi de 1907 yı lın dan iti ba
ren müm kün ol du. Ay rı ca sı nır lı sa yı da ül key le il gi li dış ti ca ret is ta tis tik le ri be lir
len mek tey di. Ül ke 18301913 ara sın da sü rek li top rak kay bet ti ğin den dış ti ca re tin 
han gi böl ge le ri kap sa dı ğı so ru su ak la gel mek te dir.

Tablo 7.1
Dış Ticaret (Milyon 
Osmanlı Lirası)
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Ele alı nan dö nem de dış ti ca ret açı ğı sü rek li dir ve ih ra ca tın it ha la tı kar şı la ma 
ora nı yak la şık %55 dü ze yin de dir. Dış ti ca re tin di ğer yö nü ne, it ha lat ve ih ra ca tın 
ül ke le re gö re da ğı lı mı na ba kıl dı ğın da, anı lan dö nem de si ya si ge liş me le re pa ra
lel ola rak or ta ya çı kan il ginç bir ge liş mey le kar şı la şı yo ruz. 1890 yı lı so nu na gö re 
Al man ya’nın ge rek it ha lat ve ge rek se ih ra cat için de ki pa yı yak la şık %2 ci va rın da 
ol du ğu hâl de; 1913 yı lı na ge lin di ğin de bu oran lar bü yü müş; it ha lat ta %17,6 ve ih
ra cat ta %8,3 dü ze yi ne çık mış tır. Bu na kar şı lık İn gil te re’nin pa yı her iki yön de de 
azal mış; it ha lat ta %50,6’dan %33,6’ya, ih ra cat ta da %49,7’den %31,6’ya düş müş tür. 
Bir baş ka de yiş le 19001913 yıl la rı ara sın da Os man lı dış ti ca re ti için de İn gil te re 
ve Fran sa’nın pay la rı dü şer ken; Avus tur yaMa ca ris tan, Al man ya ve İtal ya’nın pay
la rı yük sel miş tir. Zi ra İn gil te re ve Fran sa anı lan dö nem de Rus ya’yı da iti lafla rı na 
da hil ede rek Os man lı Dev le ti üze rin de ki pay la şım an laş ma la rı nı şe kil len dir miş
ler di. Bu ge liş me ye kar şın II.Ab dül ha mid de millî bir li ği ni ye ni sağ la mış olan Al
man ya’yı bir den ge un su ru ola rak dış iliş ki le rin de önem li bir nok ta ya ge tir miş tir. 

Os man lı Dev le ti ta rım ürün le ri ve ba zı ma den ler ih raç eden; te mel tü ke tim 
mal la rı, di ğer sa na yi mal la rı ile de mir  yo lu mal ze me si ve si lahcep ha ne it hal eden 
bir dış ti ca ret ya pı sı için dey di. İt ha lat ve ih ra cat bü yük çap ta de niz ta şı ma cı lı ğı ile 
ger çek leş ti ri li yor du. De niz ti ca re ti ise İn gi liz ve Fran sız la rın elin dey di. Ana do lu 
dış ti ca re ti İs tan bul dı şın da İz mir, Mer sin, İs ken de run, Sam sun ve Trab zon li man
la rın dan ger çek le şi yor du.

Os man lıAl man ti ca ri iliş ki le rin de dö nüm nok ta sı sa yı la cak olay, 1898 son
ba ha rın da II. Wil helm’in II. Abdülhamid’i İs tan bul’da zi ya ret et me si dir. Bu gö
rüş me ler de Al man İm pa ra to ru iki ül ke ara sın da or tak gi ri şim ler öne rir ken dış 
alım lar da Al man mal la rı nın ter cih edil me si ni is te miş tir. Bu zi ya ret ten son ra Al
man gi ri şim ci le ri ne ve ri len ya tı rım ve iş let me im ti yaz la rı, özel lik le de mir  yo lu 
ala nın da, bü yük bo yut la ra ulaş mış tır.

Al man ser ma ye si, de mir  yo lu dı şın da Kon ya ve Ada na ova la rı nın su la ma pro
je le riy le il gi len miş tir. Özel lik le ta hıl ve pa muk üre ti min de ve ri mi art tır ma yı ön
gö ren pro je ler, I. Dün ya Sa va şı ne de niy le uy gu la na ma mış tır. Sa vaş son ra sı dö
nem de An ka ra Hükûmeti, emek li ami ral Colby M. Ches ter’in ba şın da bu lun du ğu 
bir Ame ri kan şir ke ti ne, Ni san 1923’te beş bin km’lik demir yolu ve ma den im ti ya
zı ver di. Cum hu ri yet yö ne ti mi ne ha zır la nan An ka ra Hükûmeti ABD ile ya kın laş
ma yı askerî ve si ya si yön den uy gun gör müş tür.

OS MAN LI LAR DA PA RA VE BAN KA
Os man lı lar da ilk pa ra 1327’de Or han Bey za ma nın da kes ti ri len “gü müş ak çe”dir. 
Bu pa ra Fa tih Dö ne mi ’ne ka dar (1479) kul la nıl mış tır. Fa tih Sul tan Meh met, dö
ne mi nin ih ti şa mı nı yan sı tan ka rar lar dan bi ri ola rak, ilk Os man lı al tın li ra sı olan 
“Sul ta ni’le ri bas tırt mış tır. Böy le ce o ta rih ten iti ba ren pi ya sa da çift me tal pa ra sis
te mi ne ge çil miş tir. 9 Ocak 1881 ta rih li ya say la Os man lı li ra sı pa ra bi ri mi ol muş 
ve böy le ce al tın esa sı ya sal laş mış tır.

Av ru pa’da dev let des te ğiy le üre til miş mal la rın, Os man lı pi ya sa la rı nı iş gal et
me siy le dış ti ca ret açı ğı hız la bü yü yün ce, 17. yüz yıl dan iti ba ren pa ra nın aya rı nın 
dü şü rül me si uy gu la ma sı na gi dil miş tir.

Te mel öde me ara cı du ru mun da olan “ak çe le rin de ğer le ri ne bağ lı ola rak, za
man za man te da vül den çe kil me si kar şı sın da, pa ra ar zı nı art tır mak için pi ya sa ya 
ye ni bir araç “pa ra” çı ka rıl mış tır. Os man lıRus Sa va şı’nın fi nans ma nın da kul la nıl
mak üze re 1809 yı lın da, “Beş lik” ve “Al tı lık” di ye ad lan dı rı lan ye ni pa ra çe şit le ri 
pi ya sa ya sü rül müş tür.



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I198

Os man lı Dev le ti’nde ilk kâ ğıt pa ra uy gu la ma sı, ya ni “Kai me”, 1840 yı lın da ger
çek leş ti. Dev le tin pi ya sa ya sun du ğu bu Ka ime ler ge ri öde me li ve %8 fa iz liy di. Bir 
çe şit borç lan ma ara cı du ru mun day dı. Ka ime ler al tın ve ya gü müş pa ra la ra ir ti bat lı 
de ğil di. İlk on yıl için de mik tar sı nır lı tu tul du ğu hâl de, da ha son ra mik tar önem li 
oran da art tı. Art ar da ge len sa vaş lar ne de niy le Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun bü yük 
ma li sı kın tı içi ne gir me siy le, “kö tü pa ra iyi pa ra yı ko var” ku ra lı na uy gun ola rak 
“Ak çe’ler pi ya sa dan çe kil di ye ri ne “Kai me’ler ege men ol du. Ül ke I. Dün ya Sa va
şı’na gir di ğin de te da vül de ege men pa ra “kai me” idi. Sa vaş yıl la rın da Al man ya ve 
Ma ca ris tan’dan sağ la nan al tın kar şı lı ğı kre di Dü yu nu Umu mi ye İda re sine dev re
dil miş ve İda re nin ga ran ti si al tın da 6,5 mil yon li ra lık kai me pi ya sa ya sü rül müş tür. 
Sa vaş yıl la rı bo yun ca al tın sik ke ler pi ya sa ya çık ma dı. Top lam pa ra hac mi 56 mil
yar ku ruş ci va rın day dı. Ay rı ca de po edil miş al tın 23 mil yon ku ruş de ğe rin dey di. 
1 Al tın li ra 100 ku ruş, 4,3 do lar, 18 mark idi. İs tan bul’dan uzak il ler de ulu sal pa
ra ya nın da ya ban cı pa ra lar da kul la nı lı yor du. Ör ne ğin Hi caz’da Ri yal, Trab zon’da 
Rub le, Do ğu il le rin de İran pa ra sı te da vül edi yor du.

I. Dün ya Sa va şı ön ce sin de Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun pa ra sis te mi üç fark lı 
pa ra bi ri min den olu şu yor du. Al tın ve gü müş sik ke ler ile kon ver tibl bank not lar 
do la şım day dı. Os man lı Ban ka sının çı kar dı ğı bank not lar yar dım cı pa ra ni te li ğin
dey di. İlk kâ ğıt pa ra 1915’te te da vü le çık tı. 1918’de mü ta re ke im za lan dı ğın da 1 
al tın li ra, 333 ku ruş idi. Ba ğım sız lık Sa va şı so nun da 625 ku ruş ol du. 1930 yı lın da 
1567 sa yı lı Ya sa yü rür lü ğe gir di ğin de kur 930 ku ruş ci va rın day dı.

Os man lı Dev le ti, Ba tı Av ru pa’da ya şa nan ge liş me, sa na yi leş me ve dı şa açıl ma 
sü re ci ni ya şa ma dı ğı için, ben zer bir ban ka cı lık sis te mi ne ih ti yaç duy ma mış ve teş
vik de et me miş tir. Sa de ce Ha zi nenin iç ve dış borç lan ma sı nı ko lay laş tır mak ve 
sür dür mek yö nün de, özel lik le ya ban cı ban ka la rın hiz me ti ne ih ti yaç du yul muş tur.

Kı rım Sa va şı’ndan son ra Tan zi mat Fer ma nı’na ek ola rak çı ka rı lan 18 Şu bat 
1856 ta rih li “Hat tı Hü ma yun”da, eko no mik ve ma li sis te mi yön len dir mek ve can
lan dır mak için bir ban ka ku rul ma sı nın öne mi ne işa ret edil miş tir. Bu ka ra rın ila
nın dan çok kı sa bir sü re son ra bir İn gi liz ser ma ye gru bu na 500 bin İn gi liz li ra sı 
ser ma ye li ve Bankı Os ma nî (Ot to man Bank) adı nı ta şı yan bir ban ka kur ma iz
ni ve ril di. Ku ru lu şun dan 7 yıl son ra 1863 yı lın da Ban ka, Bankı Os ma nîi Şa ha
ne’ye ka tı la rak fa ali ye ti ne son ver di. Gü nü mü ze Os man lı Ban ka sı ola rak ge len bu 
Ban ka, Fran sızİn gi liz or tak ser ma ye siy le ve 30 yıl sü rey le im ti yaz al mış tı. An cak 
bu im ti yaz sü re si dö nem dö nem uza tıl mış tır. Ban ka ya Ha zi ne iş lem le ri yap ma 
ve bank not çı kar ma yet ki si ve ril di. Ay rı ca tüm ti ca ri ban ka cı lık iş lem le ri yap ma 
hak kı ve ri lir ken her tür lü ver gi ve re sim den mu af tu tul du. Ban ka 18631914 ara
sın da al tın kar şı lık lı kon ver tibl bank not lar çı kar mış tı. 

İkin ci ya ban cı ban ka, mer ke zi Pa ris’te olan Kre di Lyo ne’dir. Bu ban ka fa ali
yet le ri ne 1933 yı lı na ka dar de vam et ti. 19. yüz yı lın so nu na doğ ru ve 20. yüz yı
lın ba şın da Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun İn gi liz ve Fran sız lar la eko no mik ve ma li 
iliş ki le ri bo zu lur ken Al man ve İtal yan lar la hız la ge liş miş ti. Bu çer çe ve de Al man 
ser ma ye li iki ban ka; De uts che Ori ent Bank 1906’da, De uts che Bank 1909’da ül
ke ye gel di ler ve II. Dün ya Sa va şı so nu na ka dar da kal dı lar. Al man ban ka la rı nı iki 
İtal yan ban ka sı, 1911’de Ban co Di Ro ma ve 1919’da Ban co Com mer cia le İta li a na 
iz le di. Bi rin ci si ha len fa ali ye ti ni sür dür mek te olup, di ğe ri 1977’de Tür ki ye’de ki şu
be le ri ni tas fi ye et miş tir. Da ha baş ka ya ban cı ban ka lar da gel miş fa kat uzun ömür
lü ola ma mış lar dır. Ge len ya ban cı ban ka lar, ül ke le riy le Os man lı Dev le ti ara sın da 
özel lik le ti ca ri iliş ki le ri ge liş tir me ye ça lış mış lar dır. Ay rı ca ma den ci lik ve ulaş tır
ma ala nı na ya tı rım yap ma yı ter cih et miş ler dir.
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Os man lı la rın ulu sal ban ka cı lık gi ri şi mi Mit hat Pa şa önderliğinde 1863’de Zi
ra at Ban ka sı ve 1868’de İs tan bul Em ni yet San dı ğı ile baş la mış tır. Mit hat Pa şa Niş 
Va li li ği sı ra sın da Rus cukPi rot yö re sin de kur du ğu “Mem le ket San dı ğı” ile Zi ra at 
Ban ka sının te me li ni at mış tır. Bu san dık lar bu gün kü an lam da bir ta rımkre di ko
ope ra ti fi ola rak fa ali yet gös ter me ye ça lış mış lar dır. Yak la şık 20 yıl lık bir de ne yim
den son ra Mem le ket San dık la rı, Ağus tos 1888 ta rih li bir Ni zam na me ile ser ma ye
si 10 Mil yon Os man lı li ra sı olan ve mer ke zi İs tan bul’da bu lu nan Zi ra at Ban ka sı’na 
dö nüş tü. Bu aşa ma da Ban ka’nın sa de ce ta rım sek tö rü ne kre di ver me si is ten di.

İs tan bul Em ni yet San dı ğı, Mit hat Pa şa ta ra fın dan Rus çuk’ta hal kın ta sar rufla rı nı 
top la mak ve sak la mak üze re fa ali ye te ge çi ri len “Em ni yet San dı ğı”ndan doğ muş tur. 
1868 yı lın da San dı ğın mer ke zi İs tan bul’a ta şın mış tır. Bir çe şit ta sar ruf ban ka sı gi bi 
ça lı şan San dık 1984 yı lın da Zi ra at Ban ka sı’na ka tı la rak fa ali ye ti ne son ver miş tir.

Yer li ser ma yey le ilk ban ka İti barı Millî Ban ka sı adıy la 1917’de ku rul muş tu. İlk 
yıl da per so ne lin %90’nı Türk ler dı şın da ki ki şi ler oluş tu ru yor du. Ban ka ka yıt la rı 
Fran sız ca tu tu lu yor du ve ilk ge nel mü dü rü Avus tur ya lı idi. Bu ban ka 1924 yı lın da 
Tür ki ye İş Ban ka sı ile bir leş ti.

19081923 yıl la rı ara sın da, 11’i İs tan bul’da, 13’ü Ana do lu’da ol mak üze re, 24 
yer li ban ka ku rul muş tur. Ge nel lik le il mer ke zi ve ya il çe dü ze yin de fa ali yet gös te
ren bu ban ka lar dan 14’ü Cum hu ri ye t’in ila nın dan son ra da ayak ta kal mış lar sa da 
bun la rın sa de ce iki si gü nü mü ze ge le bil miş tir. Bun lar, Türk Ti ca ret Ban ka sı (Ada
pa za rı İs lam Ti ca ret Ban ka sı) ve Millî Ay dın Ban ka sı (Ta riş Bank)’dır.

Ka mu Ma li ye si
Os man lı Dev le ti bir İs lam dev le ti ola rak ku rul du ğun dan, dev le tin yö ne ti min de 
di nî ku rum ve ku ral lar ege men di. Bu özel li ğe uy gun ola rak dev le tin te mel ge lir 
kay na ğı şe ri ver gi ler di. An cak za man için de ör fi ver gi le re de yer ve ril miş tir. Ül
kede “Tek Ha zi ne”, “Tek Büt çe” il ke le ri 1856 yı lın dan iti ba ren yü rür lü ğe kon du. 
1876 Meş ru ti yet Ana ya sa sı ile ver gi le me nin ka nu na da ya lı ol ma sı il ke si ge ti ril di.

Os man lı lar da dev le tin “Ba tı” an la mın da büt çe ha zır la ma sı 1909’dan son ra ol
muş tur. Ge lirgi der tah min le rin de bü yük ya nıl ma lar ol du ğun dan dev let yö ne ti mi 
bü yük zor luk lar la hat ta kriz le kar şı kar şı ya ka lı yor du. Ör ne ğin, I. Dün ya Sa va şı 
yıl la rın da bu tah min ler de ki bü yük dal ga lan ma lar ve bü yük büt çe açık la rı dev le ti 
borç lan ma ya zor la mış tı. Os man lı ma li ye si 1881 yı lın da yü rür lü ğe gi ren “Mu har
rem Ka rar na me si’ ile Dü yunu Umu mi ye İda re sinin de ne ti mi ne gir miş ti. 1876
1909 yıl la rı ara sın da Os man lı Dev le ti’ni yö ne ten II. Abdülhamid’in bu ka rar na
me yi im za la ma sıy la ül ke res men ya rı sö mür ge hâ li ne gel miş ol du.

Dü yunu Umu mi ye İda re si ya ban cı ala cak lı la rı tem sil eden beş ül ke tem sil ci si 
ile yer li ala cak lı la rı ve Ga la ta ban ker le ri ni tem sil eden 2 tem sil ci nin ka tıl ma sıy la 7 
üye den mey da na ge li yor du. Ta rih çi ler bu ida re yi ikin ci bir Ma li ye Ba kan lı ğı ola
rak dün ya da ben ze ri az gö rü le bi le cek bir uy gu la ma bi çi min de ni te le mek te dir ler. 
Os man lı Dev le ti’nin eko no mik ve ma li kay nak la rı nı de ne tim al tı na alan ida re, ge
rek gör dü ğün de ha ciz yo luy la tah si lat ya pa bi li yor du. Böy le ce ba ğım sız dev let ol
ma nın bel ki de en önem li un su ru olan ver gi le me hak kı dev le tin elin den alın mış
tı. On ci va rın da ver gi çe şi di nin ge lir le ri ni doğ ru dan Dü yunu Umu mi ye İda re si 
top lu yor du. Bi rin ci Dün ya Sa va şı ön ce sin de “ver gi le rin %5’i dev let çe doğ ru dan 
top la nır ken %95’i mül te zim (ver gi ge lir le ri ni dev let için top la yan me mur lar)ler 
ara cı lı ğıy la top lan mak tay dı.

I. Dün ya Sa va şı son ra sın da ga lip dev let le rin iş ga li ne uğ ra yan Os man lı Dev le ti 
ikin ci bir ya ban cı yö ne ti min de ne ti mi ne gir miş ti. Bu na kar şı baş la tı lan Millî Mü ca
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de le ile Os man lı top rak la rı üze rin de si ya si ve ik ti sa di yön den üç ay rı ka rar mer ke zi 
doğ du; Ana do lu’da Bü yük Mil let Mec li si Hükûmeti, İs tan bul’da Pa di şah Hükûmeti 
ve İş gal Kuv vet le ri. Os man lı Dev le ti eko no mik ola rak ça ğın ge ri sin de kal mış, borç
la rı nın tak sit ve fa iz le ri ni öde ye me yen, eko no mik ba ğım sız lı ğı nı kay bet miş, top rak
la rı pay la şıl mış bir dev let du ru mun day dı.

1919 Yı lı Büt çe si, Mec lisi Me bu san ve Ayan Mec li si top la na ma dı ğı için onay
la na ma mış tı. Bu yüz den 1918 yı lı Büt çe Ka nu nu’nun 1919 yı lın da da uy gu lan ma sı 
ka rar laş tı rıl dı. 1920 yı lı ba şın da top la nan Me bu san ve Ayan Mec li si büt çe ça lış
ma la rı nı yap ma dan İn gi liz iş gal kuv vet le rin ce da ğı tıl dı. Or ta ya çı kan ya sal ve ma li 
boş luk “avans ka nun la rı” yo luy la dol du rul ma ya ça lı şıl dı. Mec lis onay gö re vi ni an
cak 28 Şu bat 192l’de ya pa bil di. Onay la nan 1920 yı lı büt çe si 11,6 mil yon li ra açık la 
ka pan mış tı. Açık Os man lı Ban ka sından alı nan avans lar ve Ha zi neye ait ta şın maz 
mal la rın sa tı şıy la ka pa tıl mış tı. 1920 yı lı Büt çe ge lir le ri nin da ğı lı mı; %30 Aşar, %23 
güm rük, %11 ağ nam, %9 tuz vb. ver gi ge lir le ri bi çi min dey di.

Os man lı Dev le ti borç la na rak ya şa ma ya alış mış bir ida re ye sa hip ti. Bi rin ci 
Dün ya Sa va şı ön ce sin de dev le tin bi rik miş borç mik ta rı 180 Mil yon Os man lı li ra sı 
ka dar dı. Bu bor cun en önem li kıs mı dış borç lar dı. 6 Ağus tos 1924’de yü rür lü ğe 
gi ren Lo zan Ant laş ma sı ile top lam dış borç mik ta rı 161,3 mil yon li ra ola rak be lir
len di. An cak bor cun Os man lı İm pa ra tor lu ğu sı nır la rı için de olup da Lo zan Ant
laş ma sı ile ay rı lan ve ba ğım sız hâ le ge len ül ke ler ce de öden me si ka rar laş tı rıl dı. 
So nun da Os man lı bor cu ola rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ne dü şen pay 85 mil yon li ra 
ol du. Bu na ek ola rak 30 mil yon ka dar fa iz he sap edil di, ya ni top lam 115 mil yon 
li ra borç or ta ya çık tı. Cum hu ri yet Hükûmet le ri bor cu öde me yi ka bul et miş ler se 
de za ma nı ve tak sit le ri üze rin de ala cak lı lar la uzun gö rüş me ler ol muş tur. Ke sin 
çö zü me 193l’de Pa ris’te va rıl mış tır. Bu ant laş ma ya uy gun ola rak ya pı lan öde me ler 
1954 yı lın da so na er miş tir.

MİL LÎ MÜ CA DE LE’NİN Fİ NANS MA NIN DA İÇ KAY NAK LAR
Sa vaş yıl la rın da 3 mil yo na ya kın in san si lah al tı na alın mış, bu nun yak la şık bir 
mil yo nu şe hit ve ya esir düş müş, kay bol muş ve ya sa kat kal mış tır. Sa vaş son ra sın da 
top lu mun 1835 yaş ara sın da ki er kek nü fu sun da bü yük azal ma ol muş tu. Mus ta fa 
Ke mal Pa şa iş gal al tın da ki İs tan bul’dan ay rı lıp Ana do lu’ya geç ti ğin de kar şı sın da, 
Bal kan ve Bi rin ci Dün ya Sa va şı ne de niy le ça lış ma ya şın da ki genç nü fu su kı rıl mış, 
yok sul ve ça re siz bir halk bul muş tur. Ana do lu bü yük çap ta öz tü ke ti me da ya lı ve 
kü çük ai le iş let me le rin den olu şan il kel bir ta rım top lu mu özel lik le ri ni ta şı mak tay
dı. İl, il çe ve köy ler ara sın da ile ti şim ve ulaş tır ma ağı bu lun ma dı ğı için iç ti ca ret 
he nüz çok il kel dü zey de ve sı nır lıy dı.

İs tik lal Sa va şı baş lan gıç ta Mü da fa ai Hu kuk Ce mi ye tinin halk tan top la dı ğı 
ay ni ve nak di yar dım lar la fi nan se edil miş tir. Za man için de hız la bü yü yen “gö
nül lü mi lis teş ki la tı nın ia şe, iba te ve si lah lan dır ma” gi der le ri nin kar şı lan ma sı nın 
bir esa sa bağ lan ma sı Er zu rum ve Si vas Kon gre le rin de gö rü şül müş ve şu ka rar lar 
alın mış tır:

•	 Ka	za	lar	da	ma	li	ye	teş	ki	la	tı	ve	le	va	zım	ku	ru	la	cak	ve	mi	lis	kuv	vet	le	ri	nin	gi
der le ri bu ör güt ler ce kar şı la na cak,

•	 Şa	hıs	ve	ai	le	ler	den	alı	na	cak	yar	dım	mik	tar	la	rı	ma	hal	le	muh	tar	ve	 ih	ti	yar	
he ye ti ta ra fın dan ve ri le cek ma li bel ge le re da yan dı rı la cak,

•	 Yar	dım	yap	mak	tan	ka	çı	na	cak	ki	şi	le	re	ve	ri	le	cek	ce	za	yı	il	gi	li	mi	lis	ko	mu	ta	nı	
be lir le ye cek,

•	 Yüz	li	ra	nak	di	be	del	öde	yen	ler	3	ay	as	ker	lik	ten	mu	af	tu	tu	la	cak	tı.
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An ka ra’da Bü yük Mil let Mec li si Hükûmeti ku rul duk tan son ra, ilk ma li ka rar 
ola rak, Ana do lu hal kı nın Os man lı Hükûmeti ’ne öde di ği ver gi le re el ko nul muş tur. 
Özel lik le “Dü yunu Umu mi ye” ve Tü tün Re ji si İda re si gi bi ör güt le rin top la dı ğı 
dev let ge lir le ri nin An ka ra Hükûmeti Ha zi ne si ne nak li sağ lan mış tır. Bu aşa ma da, 
anı lan hükûmetin he nüz bir dev let büt çe si yok tur. Ya şa nan ola ğa nüs tü ko şul lar 
için de ge lir ve gi der le ri tah min et mek müm kün de ğil di.

Kur tu luş Sa va şı’y la dü zen li bir or du nun gü nü gü nü ne ih ti yaç la rı nı kar şı la mak 
du ru mun da olan An ka ra Hükûmeti, ay nı za man da ör güt len me ve yer leş me gi
der le ri için de kay nak bul mak zo run da kal mış tı. 5 Ağus tos 1921’de Bü yük Mil let 
Mec li sinin çı kar dı ğı ola ğa nüs tü bir ya say la Mus ta fa Ke mal Pa şa’ya baş ko mu tan lık 
gö re vi ve ril miş tir.

Bu amaç la Mus ta fa Ke mal Pa şa 78 Ağus tos 1921 ta ri hin de ya yın la dı ğı Te kâ
lifi Mil li ye Emir le ri ile sa va şın ge rek tir di ği mal ve hiz met le rin te mi ni ne ça lış mış
tır. Bu emir ler;

“1. Her il çe de bi rer ulu sal ver gi ku ru lu ku ru la cak, bu ku rul lar ca top la nan şey
ler or du nun çe şit li bö lüm le ri ne da ğı tı la cak tır.

2. Yurt ta her ev, bi rer kat ça ma şır, bi rer çift ço rap ve ça rık ha zır la yıp Ver gi Ku
ru luna ve re cek tir.

3. Tüc car ve halk elin de bu lu nan ça ma şır lık, bez, ka put be zi, pa tis ka, pa muk, 
yı kan mış ve yı kan ma mış yün ve tiftik, er kek el bi se si, dik me ye el ve riş li her 
tür lü yaz lık ve kış lık ku maş, ka lın bez, kö se le, va ke ta, ta ban as tar lı ğı, sa rı 
ve si yah me şin, sah ti yan, di kil miş ve di kil me miş ça rık, po tin, de mir, kun
du ra çi vi si, tel çi vi, kun du ra ve sa raç ip li ği, nal lık de mir ve ya pıl mış nal, 
mıh, yem tor ba sı, yu la rı, bel le me, ko lan, ka şa ğı, geb re, se mer ve ur gan lar
dan %40’ına pa ra sı son ra öden mek üze re el ko nu la cak tır. 

4. El de ki buğ day, sa man, un, ar pa, fa sul ye, bul gur, no hut, mer ci mek, ka sap lık 
hay van la rı, şe ker, gaz, pi rinç, sa bun, yağ, tuz, zey tin ya ğı çay ve mum la rın da 
yi ne %40’ına, pa ra sı son ra öden mek üze re tes lim alı na cak tır.

5. Or du için halk tan al man ta şıt lar dan ge ri ye ka lan la rın da ay da bir kez ve 
pa ra sız ola rak 100 km’lik bir uzak lı ğa dek askerî ulaş tır ma iş le rin de ça lış tı
rı la cak tır.

6. Or du nun ye di ri lip giy di ril me si ne ya ra ya cak bü tün sa hip siz mal la ra el ko
nu la cak tır.

7. Hal kın elin de bu lu nan sa va şa el ve riş li bü tün si lah ve cep ha ne üç gün için de 
hükûmete ve ri le cek tir.

8. Ben zin, va kum, gres ya ğı, ma ki ne ya ğı, don ya ğı, sa at çi ve ta ban yağ la rı, va
ze lin oto mo bil ve kam yon las ti ği, las tik ya pış tı rı cı, bu ji, so ğuk tut kal, Fran
sız tut ka lı, te le fon ma ki ne si, kab lo, pil, çıp lak tel, ya lıt kan ve bun la ra ben zer 
ge reç le rin ve gaz ya ğı nın %40’ına el ko nu la cak tır.

9. De mir ci, ma ran goz, do ku ma cı, tes vi ye ci, sa raç ve ara ba cı lar la bun la rın iş
lik le ri nin iş çı kar ma gi de ri nin; ka sa tu ra, kı lıç, mız rak ve eğer ya pa bi le cek 
us ta la rın ad la rıy la sa yı la rı nın ve du rum la rı tes pit edi le cek tir.

10. Hal kın elin de bu lu nan dört te ker lek li yay lı ara ba, dört te ker lek li at ve öküz 
ara ba sıy la kağ nı ara ba la rı nın bü tün do na tım ve hay van la rıy la bir lik te, bi
nek hay van la rı, top çe ker hay van lar, ka tır lar, yük hay van la rı nın, de ve ve 
eşek le rin %20’si ne el ko nu la cak tır.”

Baş ko mu tan Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın ya yım la dı ğı bu emir le rin “ka nun kuv ve
tin de” ol du ğu hu su su, An ka ra’da 9 Ocak 1920’den iti ba ren çı kan Hâ ki mi yeti Mil
li ye ga ze te si ara cı lı ğı ile hal ka du yu rul du. Oy sa 28 Şu bat 1921’de yü rür lü ğe ko nan 
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Os man lı Hükûmeti büt çe ka nu nu nun 8. mad de si, An ka ra Hükûmeti’nin halk tan 
“her ne ad la olur sa ol sun” ver gi top la ya ma ya ca ğı nı ön gör mek tey di.

Ül ke için de ken di va tan daş la rı nın ma li sı kın tı la rı, dı şa rı dan alı nan borç lar do la yı
sıy la ma li ba ğım sız lı ğın or ta dan kalk mış ol ma sı na kar şın mil le tin elin de ki mal ze
me nin % 20 ila %40’ını dev le te ve or du ya tah sis et me yi ka bul len me si ni na sıl yo rum
la ya bi li riz? Tar tı şı nız.

Kur tu luş Sa va şı enflas yon suz aşıl dı. Sa vaş yıl la rın da Ana do lu’da kul la nı lan pa
ra Os man lı Ka ime le riy di. Ku vayı Mil li ye pa ra bas ma yo lu na git me di. Pa ra nın “sa
hibi mülk” sa yı lan Pa di şah’a ait ol du ğu halk ara sın da ka bul gö rü yor du. Si ya sal ve 
askerî ege men lik alan la rı fark lı ol ma sı na kar şın ay nı pa ra pi ya sa da do la şı yor du.

So nuç ola rak, Kur tu luş Sa va şı’nın fi nans ma nı ver gi le me, el koy ma, borç lan ma 
ve dış kre di gi bi baş lı ca kay nak lar la ger çek leş ti ril miş tir. Bun lar la bir lik te en bü yük 
des tek, ba ğım sız lık için her şe yi fe da et me yi bir va tan gö re vi sa yan Ana do lu in sa
nı nın gö nül lü kat kı la rın dan ve yar dım la rın dan sağ lan mış tır.

Ana do lu hal kı ar dı ar dı na ge len Bal kan Sa va şı, Bi rin ci Dün ya Sa va şı ve Kur tu
luş Sa va şı ne de niy le in sa nı nı, hay va nı nı ve ma lı nı kay bet miş, yok sul ve ça re siz di. 
Hal kın %80’den faz la sı ge çi mi ni ta rı ma da ya lı fa ali yet ler den sağ la mak tay dı. Ül
ke de ye tiş miş iş  gü cü, de ne yim li gi ri şim ci, ser ma ye ve alt ya pı ol ma dı ğı gi bi, yol 
gös te re cek dü zen li ça lı şan ka mu ku rum ve ku ru luş la rı da yok tu. 

17 Şu bat  4 Mart 1923 ta rih le rin de İz mir’de top la nan Tür ki ye İk ti sat Kon gre
si’nde alı nan ka rar la ra uy gun ola rak, hükûmet ilk ulu sal ti ca ret ban ka mız olan 
Tür ki ye İş Ban ka sı’nın 1924’te fa ali ye te geç me si ni sağ la mış tır. Ar dın dan sa na yi 
ala nın da kre di ver mek üze re 1925 yı lın da Sa na yi ve Maa din Ban ka sı ku rul muş tur. 
Çift çi ke si mi nin is te ği ne uyu la rak, yak la şık dev let ge lir le ri nin %30’unu sağ la yan 
Aşar Ver gi si yü rür lük ten kal dı rıl dı. 1927 yı lın da “Teş viki Sa na yi Ka nu nu” ile sı
na i ya tı rım lar özen di ril me ye ça lı şıl mış tır.

Cum hu ri yet’in ilk yıl la rın da ya ni ulu sal eko no mi ye ge çiş sü re ci için de 
Hükûmet demir yolu ya pı mı nı ön cel lik le ele al mış tı. Ka mu kay nak la rı çok ye ter
siz ol mak la bir lik te ya ban cı şir ket le rin mil li leş ti ril me si baş la tıl mış tı. Dev let dış 
eko no mik iliş ki le ri de ne tim al tı na al mak tan uzak tı. Bi rin ci ne de ni ül ke nin bir 
‘mer kez ban ka sı’ yok tu. İş le ri ya ban cı bir ban ka olan Os man lı Ban ka sı yü rü tü yor
du. Ay rı ca Lo zan Ant laş ma sı’na bağ lı “Ti ca ret Söz leş me si”ne gö re 1929 yı lı na dek 
Tür ki ye güm rük ta ri fe le ri ni de ğiş tir me hak kın dan yok sun du.

Ana hat la rıy la be lir le me ye ça lış tı ğı mız bu olum suz ko şul lar, ‘ulu sal eko no mi ye 
ge çiş dö ne mi’ di ye ni te le di ği miz (19231930) dö nem de atı lım yap ma yı en gel le
miş tir. Ga zi Mus ta fa Ke mal ve ar ka daş la rı ‘Mo dern Türk Dev le ti Pro je si’ne uy gun 
ola rak la ik Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ya şa ma sı nı sağ la ya cak ku rum ve ku ru luş la
rın ya sa la rı nı yü rür lü ğe koy du lar. Ana he def halk ege men li ği ne da ya nan, çağ daş 
ve bi li mi reh ber alan ye ni bir dev let dü ze ni kur mak tı.

Ül ke için de si ya sal, sos yal, kül tü rel ve eko no mik so run lar aşıl ma ya ça lı şı lır ken 
“1929 Bü yük Buh ra nı” pat lak ver di. Dün ya yı sar san bu eko no mik kriz özel lik le 
ta rım ürün le ri pi ya sa la rın da fi yat la rın hız la düş me si ne ne den ol du. Ge le nek sel 
ta rım ürün le ri ih ra cat çı sı olan Tür ki ye’nin dö viz ge lir le ri hız la düş tü. Do la yı sıy la 
ta rım sal ürün le rin üre ti ci le ri bü yük bir yok sul laş ma sü re ciy le kar şı kar şı ya kal dı
lar. Ulu sal eko no mik dü ze ni ni kur ma ya ça lı şan genç Tür ki ye Cum hu ri ye ti ‘eko
no mik se fer ber lik’ ilan et mek zo run da kal dı. Ata türk’ün ön der li ğin de ba şa rıy la 
yü rü tü len si ya sal, top lum sal ve kül tü rel re form lar ya nın da, bu kez hız lı ve kök lü 
ik ti sa di re form lar baş la tıl dı.

3
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Os man lı Dev le ti ’nin son dö ne mi ne ait çok gü ve ni lir 
is ta tis ti ki ve ri le rin ol ma ma sı dö ne mi de ğer len dir me
de bir ek sik lik tir. Os man lı Dev le ti’ nin son dö ne min de 
ta rım, sa na yi ve ula şım sek tör le ri nin du ru mu hiç de iç 
açı cı bir du rum da de ğil di. An cak ge ne le ba kıl dı ğı za
man özel lik le Do ğu ve Gü ney Do ğu Ana do lu’da top
rak  in san iliş ki le ri nin feo dal dü zen için de ol du ğu nu 
söy le mek müm kün dür. Aşar Ver gi si ve bu uy gu la ma
nın or ta ya çı kar dı ğı mül te zim lik ta rım da mo dern leş
me yi en gel le miş ti. Ula şım ve ha ber leş me ye ter siz li ği 
çift çi nin içe dö nük üre tim le ye tin me si ne yol aç mış tı. 
Dev le tin do ğu sun da 50 ve da ha bü yük dö nüm top ra
ğı iş le yen ler ege men iken Ba tı Ana do lu da ise iş let me 
bü yük lük le ri kü çül mek te ve pi ya sa ya yö ne lik üre tim de 
ar tış gö rül mek te dir. Mi ras yo luy la top ra ğın pay la şıl
ma sı ne de niy le eki le bi lir top rak lar kü çül mek tey di. 
He men her böl ge de ta hıl eki mi bit ki sel üre tim de be
lir le yi ci du rum day dı. Eki le bi lir alan la rın bir kıs mı me
ra, bir kıs mı da ba kım sız lık tan ba tak lık hâl dey di. Me ra 
ala nı nın ge niş ol ma sı hay van cı lı ğı ko lay ve yay gın hâle 
ge tir miş ti. Nü fu sun %8085 ‘i ta rım ala nın da ça lış
mak ta ve ge çi mi ni sağ la mak tay dı. 
Dev le tin özel lik le Sa ray’ın ve Or du’nun ih ti yaç la rı nı 
kar şı la mak için kur du ğu bir kaç fab ri ka dan ve ül ke de 
ya ban cı ser ma ye nin kur du ğu kü çük öl çek li ve az sa yı
da sa na yi te sis ler den baş ka sınai fa ali yet yok tu. 
Dev let ser ma ye siy le XIX. asır da ku ru lan teks til ve or du 
ih ti ya cı nı kar şı la ma ya yö ne lik bü yük te sis ler Cum hu ri
yet’ ten son ra da fa ali yet le ri ne de vam et ti ler. An cak ül
ke nin her ka sa ba sın da kü çük atöl ye le rin, sa nat kâr la rın 
var ol du ğu nu, be lirt mek ge re kir. Ül ke için de güm rük 
bir li ği oluş ma sı ve ulu sal dü zey de pa zar ge niş le me si, 
1873 yı lın da an cak müm kün ola bil miş tir.
Bü yük kent ler de ki az sa yı da sınai fa ali yet ler ya ban cı
la rın ya da ül ke de ya şa yan azın lık la rın elin dey di. Müs
lü man Türk ler, ger çek an lam da eko no mik fa ali yet ler le 
an cak II. Meş ru ti yet’ ten (1908’den) son ra il gi len me ye 
baş la mış lar dı. H ris ti yan lar as ke re alın maz lar be del 
öder ler di. Böy le ce yer leş me, iş kur ma ve ya mes lek sa hi
bi ol ma za ma nı bu lur lar dı. Oy sa Müs lü man lar se ne ler 
sü ren as ker lik hiz me ti ve ya sa vaş lar ne de niy le sü rek li 
ve dü zen li iş güç sa hi bi ol ma şan sı na sa hip de ğil ler di. 
Fır sat bu lan lar ge nel lik le bak kal lık la işe baş lar dı.
Ula şı ma ge lin ce Os man lı Dev le ti’nin ça ğı iz le yen bir 
sa na yi leş me po li ti ka sı ol ma dı ğı için ulaş tır ma sek tö
rü nü ye ni le me ih ti ya cı öne çık ma mış tı. Millî Mü ca
de le’nin baş la dı ğı gün ler de Ana do lu’da üç ula şım yo lu 

var dı: Demir yolu, kara yolu, de niz  yo lu. Her üçü de 
çok il kel ve ih ti ya cı kar şı la maz du rum day dı. ül ke özel
lik le çağ daş an lam da kara yolu ve de niz  yo lu ta şıt la rı na 
sa hip de ğil di. De ve, ka tır, at ve mer kep ta şı ma cı lık ta 
be lir le yi ci araç lar dı. Ba ğım sız lık Sa va şı sı ra sın da kul
la nı la bi lir tek ula şım ara cı demir yoluy du. Bun la rın 
ya pı mı ise ya ban cı ser ma ye nin de ne ti min de ve ken di 
çı kar la rı na gö re ol muş tur. Ör ne ğin demir yolu hat la
rı ku ru lur ken hep kı yı lar ya ni Ak de niz ve Ege ter cih 
edil miş ve bu ra da ki hat lar baş kent İs tan bul’a bağ lan
ma mış tır. Böy le ce mer ke zî yö ne ti min ül ke nin tü mü ne 
ulaş ma sı ve güç len me si ön len miş tir.
Ele alı nan dö nem de dış ti ca ret açı ğı sü rek li dir ve ih
ra ca tın it ha la tı kar şı la ma ora nı yak la şık %55 dü ze yin
de dir. Dış ti ca re tin di ğer yö nü ne, it ha lat ve ih ra ca tın 
ül ke le re gö re da ğı lı mı na ba kıl dı ğın da, anı lan dö nem de 
si ya si ge liş me le re pa ra lel ola rak or ta ya çı kan il ginç bir 
ge liş mey le kar şı la şı yo ruz. 1890 yı lı so nu na gö re Al
man ya’nın ge rek it ha lat ve ge rek se ih ra cat için de ki pa yı 
yak la şık %2 ci va rın da ol du ğu hâl de: 1913 yı lı na ge lin
di ğin de bu oran lar bü yü müş; it ha lat ta %17,6 ve ih ra
cat ta %8,3 dü ze yi ne çık mış tır. Bu na kar şı lık İn gil te
re’nin pa yı her iki yön de de azal mış; it ha lat ta %50,6’dan 
%33,6’ya, ih ra cat ta da %49,7’den %31,6’ya düş müş tür. 
Bir baş ka de yiş le 19001913 yıl la rı ara sın da Os man lı 
dış ti ca re ti için de İn gil te re ve Fran sa’nın pay la rı dü şer
ken; Avus tur yaMa ca ris tan, Al man ya ve İtal ya’nın pay
la rı yük sel miş tir.
Os man lı Dev le ti, Ba tı Av ru pa’da ya şa nan ge liş me, sa
na yi leş me ve dı şa açıl ma sü re ci ni ya şa ma dı ğı için, ben
zer bir ban ka cı lık sis te mi ne ih ti yaç duy ma mış ve teş vik 
de et me miş tir. Sa de ce Ha zi nenin iç ve dış borç lan ma sı
nı ko lay laş tır mak ve sür dür mek yö nün de, özel lik le ya
ban cı ban ka la rın hiz me ti ne ih ti yaç du yul muş tur.
I. Dün ya Sa va şı ön ce sin de Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun 
pa ra sis te mi üç fark lı pa ra bi ri min den olu şu yor du. Al
tın ve gü müş sik ke ler ile kon ver tibl bank not lar do la
şım day dı. Os man lı Ban ka sının çı kar dı ğı bank not lar 
yar dım cı pa ra ni te li ğin dey di. İlk kâ ğıt pa ra 1915’te te
da vü le çık mış tı. 
Os man lı la rın ulu sal ban ka cı lık gi ri şi mi Mit hat Pa şa 
Dö ne mi’n de 1863’de Zi ra at Ban ka sı ve 1868’de İs tan bul 
Em ni yet San dı ğı ile baş la mış tır. Mit hat Pa şa Niş Va li li
ği sı ra sın da Rus cukPi rot yö re sin de kur du ğu “Mem le
ket San dı ğı” ile Zi ra at Ban ka sının te me li ni at mış tır. Bu 
san dık lar bu gün kü an lam da bir ta rımkre di ko ope ra
ti fi ola rak fa ali yet gös ter me ye ça lış mış lar dır. Yak la şık 

Özet
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20 yıl lık bir de ne yim den son ra Mem le ket San dık la
rı, Ağus tos 1888 ta rih li bir Ni zam na me ile ser ma ye si 
10 Mil yon Os man lı li ra sı olan ve mer ke zi İs tan bul’da 
bu lu nan Zi ra at Ban ka sı’na dö nüş müş tür. Bu aşa ma da 
Ban kanın sa de ce ta rım sek tö rü ne kre di ver me si is te
ni yor du.
İs tan bul Em ni yet San dı ğı, Mit hat Pa şa ta ra fın dan 
Rus çuk’ta hal kın ta sar rufla rı nı top la mak ve sak la mak 
üze re fa ali ye te ge çi ri len “Em ni yet San dı ğı”ndan doğ
muş tur. 1868 yı lın da San dı ğın mer ke zi İs tan bul’a ta
şın mış tır. Bir çe şit ta sar ruf ban ka sı gi bi ça lı şan San dık 
1984 yı lın da Zi ra at Ban ka sı’na ka tı la rak fa ali ye ti ne son 
ver miş tir.
İs tik lal Sa va şı baş lan gıç ta Mü da fa ai Hu kuk Ce mi ye
ti’nin halk tan top la dı ğı ih ti yaç mal ze me le ri ve nak di 
yar dım lar la fi nan se edil miş tir. Za man için de hız la bü
yü yen “gö nül lü mi lis teş ki la tı nın ia şe, iba te ve si lah lan
dır ma” gi der le ri nin kar şı lan ma sı nın Er zu rum ve Si vas 
Kon gre le rin de bir esa sa bağ lan mış tır.
An ka ra’da Bü yük Mil let Mec li si Hükûmeti ku rul duk
tan son ra, ilk ma li ka rar ola rak, Ana do lu hal kı nın Os
man lı Hükûmeti ’ne öde di ği ver gi le re el ko nul muş tur. 
Özel lik le “Dü yunu Umu mi ye” ve Tü tün Re ji si İda re
si gi bi ör güt le rin top la dı ğı dev let ge lir le ri nin An ka ra 
Hükûmeti Ha zi ne si ne nak li sağ lan mış tır. Bu aşa ma da, 
Mec lis hükûmeti nin he nüz bir dev let büt çe si yok tu. Ya
şa nan ola ğa nüs tü ko şul lar için de ge lir ve gi der le ri tah
min et mek müm kün de ğil di. Nor mal va tan daş lar ise 
za ten 1911’den be ri sa vaş hâ lin de ol du ğun dan elin de 
avu cun da ola nı da tü ket miş du rum day dı. Bü tün bun
la ra rağ men İs lam ale min den ve Rus ya’dan si lah, Rus
ya’da ki Müs lü man lar dan pa ra yar dım la rı ile İs tik lal Sa
va şı ’nın gi der le ri kar şı lan ma ya ça lı şıl mış tır. 
Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın baş ko mu tan lı ğa atan dık tan 
son ra ya yım la dı ğı “Te ka lifi Mil li ye Emir le ri” ise Türk 
mil le ti nin ba ğım sız ya şa ma az mi ni ger çek leş tir mek 
üze re kat lan dı ğı fe da kâr lı ğın şa hi ka sı nı; zir ve si ni oluş
tur mak ta dır. İs tis na sız her evin gü cü öl çü sün de kat kı 
sağ la dı ğı bu sa vaş ay nı za man da top lu mu mil let leş ti
ren bir sü re ce de işa ret et mek te dir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Bi rin ci Dün ya Sa va şı yıl la rın da ta rım ke si min de 
üre ti me kat kı da bu lu nan in san lar as ke re alı nır ken, bü
yük baş hay van lar da as ke rî bir lik le rin kul la nı mı na ve
ril miş ti. Bu ol gu ta rım sal üre ti min anı lan yıl lar da azal
ma sı na yol açın ca, dev let aşa ğı da ki uy gu la ma lar dan 
han gi si ni yap mış tır?

a. Ta rım da ça lış ma, ek me yü küm lü lü ğü ge tir di
b. Ver gi le ri ar tır dı
c. Top rak alım sa tı mı nı ser best bı rak tı
d. Her tür lü ta rım sal ürü nün it ha la tı nı ser best bı

rak tı
e. Ta rım ürün le ri ne el koy du

2. Os man lı Dev le ti’nde ül ke için de güm rük bir li ği 
oluş ma sı ve ulu sal dü zey de pa zar ge niş le me si han gi ta
rih te müm kün ola bil miş tir?

a. 1850 yı lın da
b. 1835 yı lın da
c. 1845 yı lın da
d. 1873 yı lın da
e. 1892 yı lın da

3. Os man lı Dev le tin de bü yük kent ler de ki az sa yı
da sı nai fa ali yet ler ya ban cı la rın ya da ül ke de ya şa yan 
azın lık la rın elin dey di. Müs lü man Türk ler, ger çek an
lam da eko no mik fa ali yet ler le an cak ne za man il gi len
me ye baş la mış lar dı?

a. Tan zi mat Dö ne min de
b. Bi rin ci Meş ru ti yet Dö ne min de
c. II. Meş ru ti yet ten (1908’den) son ra 
d. Bal kan Sa vaş la rın dan son ra
e. Bi rin ci Dün ya Sa va şın dan son ra

4. Kü çük sa na yii teş vik ve yer li ma lı nı ko ru ma ama
cıy la 1913 yı lın da çı ka rı lan “Ge çi ci Sa na yi Ka nu nu” 
nda aşa ğı da ki hü küm ler den han gi si yer al mı yor du?

a. Ver gi mu afi ye ti, 
b. Be da va ara zi, 
c. Ge çi ci güm rük mu afi ye ti, 
d. Ka mu nun ön ce lik le bu te sis le rin ürün le ri ni sa

tın al ma zo run lu lu ğu
e. Azın lık lar ve ya ban cı lar ön gö rü len ye ni ay rı ca

lık lar dan ya rar lan maz

5. Os man lı Dev le tin de İlk elek trik ener ji si is tas yo nu 
1902’de ne re de ku rul du?

a. Ada na’da 
b. İz mir’de
c. İs tan bul’da
d. Mer sin’de
e. Tar sus’da

6. İlk demir yolu im ti ya zı 1856’da İz mirAy dın hat tı 
için han gi ül ke ye ve ril di?

a. İn gil te re’ye
b. Al man ya’ya
c. Fran sa’ya
d. Rus ya’ya
e. İtal ya’ya

7. Os man lı Dev le ti’nde ilk ka ğıt pa ra uy gu la ma sı, 
“Kai me” han gi yıl ger çek leş ti ril di.?

a. 1453
b. 1801
c. 1840
d. 1856
e. 1876

8. Os man lı Dev le tin de 1917 yı lın da yer li ser ma yey le 
ku ru lan ilk ban ka aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a. İti barı Mil li Ban ka sı 
b. Bankı Os ma ni
c. Bankı Os ma nii Şa ha ne
d. Mil li Ay dın Ban ka sı (Ta riş Bank)
e. Türk Ti ca ret Ban ka sı

9. Mec lisi Me bu san ve Ayan Mec lis’inin top la na ma
ma sı ne de niy le han gi yı lın büt çe si onay la na ma mış tır?

a. 1916
b. 1917
c. 1918
d. 1919
e. 1920

10. Lo zan Ant laş ma sı ile Os man lı bor cu ola rak Tür ki
ye Cum hu ri ye ti’ne dü şen pay ne ka dar dır?

a. 55 Mil yon li ra
b. 75 Mil yon li ra
c. 95 Mil yon li ra
d. 115 Mil yon li ra
e. 145 Mil yon li ra
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Okuma Parçası
Mil li yet Fik ri nin Do ğu şu, Uy ku su, 1898’de Göz Açı şı,
Meş ru ti ye tin ila nı da Türk le rin ik ti sat göz le ri ni ka
pa yan ka lın per de tam kal dır ma mış ise de o ka ran lık 
per de nin ara sı nı 1908 in kı la bı aç mış tır ve Cum hu ri yet 
dev ri bu per de yi sı yır mış tır. Per de sıy rı lın ca et ra fı mı zı 
sa ran ate şi çok iyi gör dük, an la dık. Teh li ke an la şıl dık
tan son ra ça re si ni bul mak müm kün dür. Uğ ra şa uğ ra şa, 
sı kın tı lar çe ke çe ke mut la ka bu fır tı na dan kur tu la ca ğız, 
be nim iti ka dım bu dur.
Şim di ge le lim es ki ha li mi ze ve es ki duy gu mu za:
İs tan bul Baş defter dar lı ğın da bu lun muş olan bü yük 
ba bam Muh tar Efen di den kal ma Va ni kö yü’nde ki ya
lı mız da ben dün ya yı ilk gö rüp an la ma ya baş la dı ğım 
va kit ai le dok to ru mu zun adı An do na ki, ec za cı mı zın 
is mi Pet ra ki idi. Ba ba mın sar ra fı Ar tin di. Bak ka lı mız 
Bo do sa ki , ter zi miz Kar nik, ku yum cu muz Gar pis, ber
be ri miz Ya ni idi. Ya lı nın önün den ka yık la ge çen te fe ci 
Mi şon, gev rek çi Yan ko, ye miş çi Va sil bi ze her gün mal 
sa tar dı. Ya lı da san dal cı mız Di mit ri idi. Ay va zın adı İs
ti pan idi; eve ge len boh ça cı ka dın Man nik du du idi. 
Biz, bu bir sü rü ya ban cı la rın alış ve ri şi ni çok ta bii bu
lu yor duk. Pa ra la rı mı zı on la ra dü şün me den ve rir dik. 
Çün kü İs tan bul’un Türk le ri ya Mev le vi yet tah si sa tı ve
ya Ar pa lık pa ra sı alan ba şı sa rık lı lar dan, ya hut ma aş lı 
ola rak ka lem ler de ki me mur lar dan ve za bit ler den iba
ret idi ve ti ca re te, sa na yi e es naflı ğa ha ka ret le ba kar dık. 
Bu iş le ri İs tan bul lu bey ler ken di le ri ne la yık gör mez di. 
İs tan bul Türk le ri he men hep ha zır yi yi ci idi. Ana do lu
dan ve Ru me li den şeh re ge len Türk ler ise ha mal, kü fe ci 
ve renç ber lik ten ile ri geç mez ler di ve bu za val lı la ra “ka
ba Türk”, “Leb le bi ci Türk” der ler di.
Bo ğa zi çin den İs tan bu la bi zi in di ren va pur la rın kap
tan la rı nın hiç bi ri si Türk de ğil di. Şi men di fer ida re le
rin de, ban ka lar da, ka ran ti na ve fe ner ida re le rin de tek 
bir Türk gö rül müş de ğil di. 
Ki ta bı mın bi rin ci cil din de yaz dı ğım üz re ga ze te ci lik ve 
ki tap çı lık ve mat ba acı lık da hi her şey gi bi Türk ol ma
yan la rın elin de idi. Gün lük ga ze te le rin sa hip le ri Çör çil, 
Fi lip, Mih ran, Ni ko lai di ad lı idi. Mec mu ala rı Ka ra bet
ler ve Gas par lar, Ohan nes ler çı ka rır dı. Türk te baa sı ol
du ğu hal de Türk lük ile ala ka sı hiç me sa be sin de olan bu 
gü ru hun ya nın da da ha acık lı bir gü ruh da ha var dı. Bu 
da İs tan bul ve ya İz mir’de bel ki yüz se ne den be ri yer
leş tik le ri ve iş ler tut tuk la rı hal de cep le rin de, bel ki hiç 
ta nı ma dık la rı bir mem le ke tin, ec ne bi pa sa por tu nu ta
şı yan Le van ten ler idi. Ka pi tü las yon re ji min den is ti fa de 
eden le van ten ler cen net te imiş gi bi ver gi siz, kon trol süz 

Tür ki ye’de ya şar lar dı. Ve bun la rın her bi ri nin o za man
ki ha ya tı ve im ti ya zı bu gün kü ec ne bi el çi le ri mer te
be sin dey di. On la ra “Fi renk” der ler di. İz mir’de Fi renk 
ma hal le si bi le var dır. Be yoğ lu on la rın sal ta nat sür dük
le ri mu hit ti. Ha raç ve ren sa de Türk ler di. ve biz bu ha li 
ta bi i bu lur duk. Bi zi sö mü rüp yi yen has ta lı ğın hiç far
kın da de ğil dik. Ha zır yi yi ci lik te de vam eder gi der dik. 
İş te de di ği miz gi bi bu ik ti sa di kör lü ğü mü zün ilk ışı ğı 
1855’te par la mış 1897’de Er me ni is ya nın da ilk ese ri ni 
ver miş tir. O ta rih te Sa ray bi le ürk tü, Mih ran’ın “Sa bah” 
ga ze te si ni mu vak ka ten ka pa dı. Bu sa ye de “İk dam” 
için de çır pın dı ğı sı kın tı dan kur tul muş tu. Halk ar tık bir 
Tür kün çı kar dı ğı ga ze te ye he ves ey le di ği için Sa bah’ın 
ka pa lı kal dı ğı gün ler de İk da ma alı şı ver di ve İk da mı ya
şat tı. Ge ne 1897’de ilk Türk ec za ne si açıl dı. Şeh za de ba
şın da idi. Ham di is min de idi. 
Şim di bu ra da bir mü him nok ta ya te mas ede ce ğim: 
Ben bu ha li genç le re, es ki ik ti sa di kör lü ğü mü zü an
lat mak için ya zı yo rum. Asır lar ca ik ti sat ha ya tın da kör 
ya şa yan lar göz le ri ni açar aç maz der hal ta cir, es naf ve 
san’at kâr olu ver mez ler ve böy le zan ne dü şüp re ak si yo
na kalk mak da ha teh li ke li dir. Ve iş “Şö ven lik” şek li ne 
dö ner. Genç ler ha zır yi yi ci li ği mi zi göz önün de tu tup 
ik ti sat ha ya tın da “mil li yet” ru hu nu ve ça lış kan lı ğı nı 
ye di re ye di re ge tir mek gi bi çok zor bir va zi fe ba şı na ge
li yor lar. Bu nu unut ma sın lar.”

Kaynak: Ah met İh san (Tok göz), Mat bu at Ha tı ra la rım 
(1888-1923) İkin ci cilt Meş ru ti yet İla nın dan Umu mi 
Mu ha re be ye Ka dar 1908-1914, Ah met İh san Mat baa
sı, İs tan bul 1931, s. 111114.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yan lış ise “Os man lı İm pa ra tor lu

ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz. 

2. d Yanıtınız yan lış ise “Os man lı İm pa ra tor lu
ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

3. c Yanıtınız yan lış ise “Os man lı İm pa ra tor lu
ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

4. e Yanıtınız yan lış ise “Os man lı İm pa ra tor lu
ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

5. a Yanıtınız yan lış ise “Os man lı İm pa ra tor lu
ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

6. a Yanıtınız yan lış ise” Os man lı İm pa ra tor lu
ğu’nun Son Yıl la rın da Eko no mik Du rum” ko
nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

7. c Yanıtınız yan lış ise” Os man lı lar da Pa ra ve Ban
ka” ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

8. a Yanıtınız yan lış ise “ Os man lı lar da Pa ra ve Ban
ka “ ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

9. d Yanıtınız yan lış ise “ Os man lı lar da Pa ra ve Ban
ka “ ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

10. d Yanıtınız yan lış ise “ Os man lı lar da Pa ra ve Ban
ka “ ko nu su nu yeniden göz den ge çi ri niz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1
Gay rimüs lim le rin Os man lı Dev le ti için sa na yi leş me
yi el ve riş siz bu la rak kay nak is ra fı say ma la rı ile İkin
ci Dün ya Sa va şı son ra sı Ba tı lı la rın Tür ki ye için ta rım 
top lu mu ola rak kal ma yı tav si ye et me le rin de ki amaç la rı 
ara sın da gö rü nür bir pa ra lel lik var dır. Gay ri müs lim ler 
sa na yi leş me ye kar şı çık mak ta dır lar. Zi ra yurt  dı şın dan 
ge len fab ri kas yon mal lar için ken di le ri ara cı lık et mek
te ve ge li ri pay laş mak ta dır lar. Eğer dev let sa na yi le şir se 
dı şa rı ya dö viz öde ye rek al dı ğı pek çok ma lı ül ke için de 
ya pa cak tır. Bu da dış ti ca re ti ade ta te kel le rin de bu lun
du ran gay ri müs lim Os man lı va tan daş la rı nın is te me di
ği bir şey dir. Os man lı coğ raf ya sı Ba tı ’nın sa na yi leş miş 
ül ke le ri için hem ham  mad de kay na ğı hem de önem li 
bir pa zar dır. Ta rım ül ke si ola rak kal ma ya de vam et ti ği 
sü re ce bu vas fı nı sür dü re cek tir. Cum hu ri yet le bir lik te 
gi ri şi len sa na yi leş me ham le si 1929 dün ya ik ti sa di buh

ra nı ile ke sin ti ye uğ ra sa da sa bır la de vam et ti ril miş tir. 
İkin ci Dün ya Sa va şı’n dan son ra Ba tı dün ya sı ile bir lik te 
ol mak ih ti ya cı nı du yan Tür ki ye’ye mu ha tap la rı yi ne ta
rım top lu mu ola rak ge liş me si ni tav si ye ede rek ma mul 
mad de ve sa na yi ürün le ri ni ken di le ri te min et me yi da
yat mış lar dır. 

Sı ra Siz de 2
Nü fu sun %80’den faz la sı nın ta rım ile uğ raş tı ğı bir ül
ke nin önem li mik tar da ta rım ürü nü ih raç et me si an cak 
il gi li sa ha lar da ko or di nas yo nun ol ma ma sı ile açık la na
bi lir. Ta rım ile uğ ra şan lar ma hal lî pi ya sa ve şah si ih ti
yaç la rı için üre tim yap ma yı esas ala rak ça lış mak ta dır
lar. Ül ke için de ki ula şım ağı ye ter li ol ma dı ğı için hiç 
ol maz sa şe hir ler ara sı nak li ye ile çev re il le rin pa zar la rı
na yö ne lik üre tim yap ma ih ti ya cı da his se dil me miş tir. 
Ül ke nin ta rım ala nın da ki it ha la tı ve ri le ri ne ba kıl dı
ğın da Os man lı Dev le ti ’nin son dö ne min de her alan da 
dün ya sa na yi ve ta rı mı nın ürün le ri ne ih ti yaç du yan bir 
açık pa zar hâ li ne dö nüş müş bu lun du ğu nu söy le mek 
müm kün gö rün mek te dir. 

Sı ra Siz de 3
Ül ke için de ken di va tan daş la rı nın ma li sı kın tı la rı, dı
şa rı dan alı nan borç lar do la yı sıy la ma li ba ğım sız lı ğın 
or ta dan kalk mış ol ma sı na kar şın mil le tin elin de ki 
mal ze me nin % 20 ila %40’ını dev le te ve or du ya tah
sis et me si tek ke li me ile fe da kâr lı ğın zir ve yap ma sı dır. 
Ge rek in san gü cü ge rek se eko no mik güç ola rak so na 
ge lin me si ne kar şın mev cut ola nın da bü yük oran da 
mü ca de le em ri ne tah si si an cak Türk mil le tin de ki bit
mek tü ken mek bil me yen ba ğım sız ya şa ma ar zu su ile 
açık la na bi lir. Dün ya nın hiçbir ye rin de bu ka dar uzun 
bir sa vaş lar dö ne min den son ra üs te lik or ta da ge le nek
sel ma na da bir ik ti dar mer cii var iken baş la tı lan İs tik
lal Mü ca de le si ’ne böy le si ne des tek sağ la yan bir mil let 
yok tur. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
As ke rî ge liş me ler den son ra Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Hü kû me ti ’nin dip lo
ma tik gö rüş me le ri na sıl ida re et ti ği ni açıklayabilecek,
Lo zan Ba rış Kon fe ran sı’n da Türk he ye ti nin han gi ko nu lar da bü yük tar tış ma lar 
ya şa ya rak Türk te zi ni ka bul et tir me ye ça lış tı ğı nı açıklayabilecek,
İkin ci dö nem Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin ye ni dev le tin olu şu mu nu ta
mam la yan ka nun laş tır ma fa ali yet le ri nin ge rek çe le ri ni açıklayabilecek,
Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın yö ne ti min de Cum hu ri ye t’in ila nı na na sıl adım adım 
gi dil di ği ni açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. 
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YE Nİ TÜRK DEV LE Tİ ’NİN İLA NI: LO ZAN’DAN CUM HU Rİ YE T’E

Mudanya Mütarekesi
26 Ağus tos 1922 ta ri hin de Bü yük Taar ruz baş la mış, 30 Ağus tos’ta Yu nan or du su 
ta ma men ku şa tıl mış ve bü yük bir kıs mı im ha edil miş tir. Yu nan Baş ko mu ta nı Ge
ne ral Tri ko pis de esir alın mış tır. Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın “ Or du lar ilk he de fi niz 
Ak de niz dir, ile ri!” em riy le iler le yen Türk kuv vet le ri 9 Ey lül’de İz mir’e gir miş tir. 
İz mir’in kur ta rıl ma sın dan son ra Türk kuv vet le ri, İs tan bul ve Ça nak ka le yö nün de 
iler le me ye baş la mış tır. İn gil te re, bu böl ge nin Müt te fik ler ta ra fın dan be ra ber ce ko
run ma sı is te miş se de Fran sa ve İtal ya bu na iti bar et me miş ler dir. 19 Ey lül’de Fran
sız lar as ker le ri ni böl ge den çek tik le ri gi bi İn gil te re Baş ba ka nı Lloyd Ge or ge’un, 
do min yon la rın dan yar dım kuv ve ti ge tir mek te şeb bü sü de so nuç suz kal mış tır. 

İti laf Dev let le ri, 23 Ey lül 1922 ta ri hin
de ver dik le ri no ta ile İz mit ve ya Mu dan
ya’da bir top lan tı ya pıl ma sı nı tek lif et miş
ler dir. İti laf Dev let le ri ne ve ri len ce va bi 
no ta da, Müt te fik le rin ver dik le ri gü ven
ce kar şı sın da Türk Or du su’nun İs tan bul 
ve Ça nak ka le yö nün de iler le me ye cek le ri 
be lir til miş tir. Ay rı ca, Edir ne da hil ol mak 
üze re, Trak ya’nın Me riç Neh ri’nin ba tı sı
na ka dar der hâl bo şal tıl ma sı şart ko şu
la rak mü ta re ke gö rüş me le ri ne 3 Ekim’de 
Mu dan ya’da baş la na ca ğı ifa de edil miş tir. 

Mu dan ya Kon fe ran sı’nda Tür ki ye’yi 
İs met Pa şa, İn gil te re’yi Ge ne ral Har
ring ton, Fran sa’yı Ge ne ral Charpy, İtal
ya’yı Ge ne ral Mom bel li tem sil et miş tir. 
Kon fe ran s’a Yu nan lı lar ka tıl ma mış lar dır. 
Yu nan de le ge le ri Ge ne ral Ma za ra kis ile 
Al bay Sa rı ya nis de Mu dan ya’ya gel miş
ler, an cak li man da bir Yu nan ge mi sin de 
kal ma yı ter cih et miş ler dir.

Yeni Türk Devleti’nin İlanı: 
Lozan’dan Cumhuriyet’e

Fotoğraf 8.1

İsmet Paşa İstanbul Basınının Önemli İsimlerinden Tevhid-i 
Efkâr Başyazarı Velid Ebuzziya ile Mudanya’da 

Kaynak: Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi I, 
YKY, İstanbul 1999.
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İn gil te re’nin sö mür ge le rin den as ker ge tir mek ça ba sın da ol du ğu gö rü lü yor, Za ten 
Bi rin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın da da Avus tral ya, Ye ni Ze lan da ve Hin dis tan sö mür ge
le rin den as ker le ri cep he ye sür müş tü. Af ri ka kö ken li sö mür ge as ker le ri ni cep he ye 
sü ren ve ay rı lık çı Os man lı va tan da şı Er me ni ler le iş bir li ği ya pan Fran sız la rın da on
lar dan ge ri ka lır ya nı nın ol ma dı ğı an la şıl mak ta dır. Ana do lu’ya is ti la cı güç ola rak çı
kar tı lan Yu nan lar da Mu dan ya gö rüş me le rin de yer al ma mış lar dır. Öy ley se bu sa vaş 
mey dan da kim ler ara sın da, sah ne ge ri sin de kim ler ara sın da ve ril miş tir? Tar tı şı nız.

Mü ta re ke gö rüş me le ri 3 Ekim’de Mu dan ya’da baş la mış ve 11 Ekim’e ka dar de
vam et miş tir. İlk top lan tı da Ge ne ral Har ring ton Kon fe ran s’ın baş lı ca ama cı nın, ça
tış ma la rın dur du rul ma sı, Do ğu Trak ya’nın Yu nan kuv vet le ri ta ra fın dan bo şal tı la rak 
Türk le re tes li mi ve ya pı la cak ba rış ant laş ma sı için ze min ha zır lan ma sı ol du ğu nu 
ifa de et miş tir. Müt te fik dev let le rin tem sil ci le ri, İs met Pa şa’nın Do ğu Trak ya’nın Yu
nan lı lar ta ra fın dan terk edil me si is te ği ni de ka bul et mek zo run da kal mış lar dır. 10 
Ekim’de bü tün ko nu lar da an laş ma ya va rıl mış, 11 Ekim 1922 gü nü mü tare ke im
za edil miş tir. İm za edi len pro to ko le gö re Do ğu Trak ya’nın tah li ye si ne, söz leş me nin 
yü rür lü ğe gir di ği ta rih ten iti ba ren baş la na cak ve 15 gün için de ta mam la na cak tır. 
Yu nan lı lar çe kil dik çe ida re yi Müt te fik le re, on lar da Türk le re bı ra ka cak lar dır. Yu nan 
kı ta la rı nın çe kil me le rin den son ra 30 gün için de Müt te fik ler de Trak ya’yı ta ma men 
bo şal ta cak lar dır. Mü ta re ke 15 Ekim 1922 ta ri hin den iti ba ren yü rür lü ğe gi re cek tir.

Mu dan ya Mü ta re ke si ile Doğu Trak ya sa vaş ya pıl ma dan ve Yu nan kuv vet le rin ce tah
rip edil me den kur ta rıl mış ol mak ta dır. 

Mu dan ya Mü ta re ke si’nin ya pıl mış ol ma sı ile BMM İti laf Dev let le rin ce res men 
ta nın mış olu yor du. Trak ya’nın ba rış ant laş ma sı na bı ra kıl ma dan he men bo şal tıl
ma sı ile hu ku ken de fac to (fii lî) bir du rum ön len miş ol du ğu gi bi bu sü re zar fın
da Trak ya’nın da Yu nan lı lar ta ra fın dan tah rip edil me si nin ve Yu nan me za li mi
nin önü ne ge çil miş olu yor du. Kök lü bir ba rış ya pı la bil me si için ge re ken ze min de 
Mu dan ya Mü ta re ke si ile ha zır lan mış olu yor du. 

LO ZAN KON FE RAN SI’NIN TOP LAN MA SI
Mil li Mü ca de le Dö ne mi’n de el de edi len askerî ba şa rı lar, si ya si ba şa rı la rı da be ra
be rin de ge tir miş, Mu dan ya Mü ta re ke si im za lan mış ve ta raflar ara sın da kıs men 
sağ la nan uz laş ma nın hu ku ki bir sta tü ye dö nüş tü rü le bil me si için bir kon fe rans 
top lan ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. TBMM Hükûmeti kon fe ran sın İz mir’de top lan ma
sı nı is te diy se de bu is tek, Türk ta ra fı nın iti ba rı nın ar tı ra ca ğı ve Yu na nis tan’ın in
ci ne bi le ce ği ne de niy le İti laf Dev let le ri ta ra fın dan ka bul gör me miş, Kon fe ran s’ın 
ta raf sız olan İs viç re’nin Lo zan şeh rin de top lan ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. Bu nun la 
bir lik te Türk ta ra fı nın is te ği ve ıs ra rı üze ri ne Bo ğaz lar la il gi li gö rüş me le re ka tıl
mak üze re Rus ya, Uk ray na ve Gür cis tan da Kon fe ran s’a da vet edil miş tir.

13 Ka sım 1922’de Ba rış gö rüş me le ri ni Lo zan’da baş lat ma yı ka rar laş tı ran Müt
te fik Dev let ler, 27 Ekim 1922’de kon fe ran sa Türk ta ra fın da iki lik çı kar mak ama
cıy la An ka ra Hükûmeti ile bir lik te İs tan bul Hükûmeti’ni de da vet et miş ler dir. 29 
Ekim 1922’de Tev fik Pa şa TBMM’ye gön der di ği bir tel grafla kon fe ran sa bir lik te 
ka tıl ma yı tek lif et miş tir. 

Tev fik Pa şa’nın bu tek li fi TBMM’de şid det li tar tış ma la ra yol aç mış, ya şa nan tar
tış ma lar ne ti ce sin de Sal ta nat’ın kal dı rıl ma sı me se le si ni gün de me gel miş ve 1 Ka sım 
1922’de Sal ta nat kal dı rıl mış tır. Sal ta nat’ın kal dı rıl ma sı ile Türk Mil le ti’nin ye gâ ne ve 
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meş ru tem sil hak kı nı eli ne al mış olan An ka ra 
Hü kû me ti, ba rış gö rüş me le rin de da ha ra hat 
ha re ket im kâ nı bu la cak tır. Baş ka bir ifa de ile 
İti laf Dev let le ri bun dan böy le An ka ra yö ne ti
mi dı şın da İs tan bul’da mu ha tap ala ca ğı hiç bir 
ma kam ve mer ci bu la ma ya cak tır. 

Sal ta nat’ın kal dı rıl ma sı nı ta kip eden gün
ler de Va hi det tin aley hin de İs tan bul’da gös te ri 
yü rü yüş le ri ya pıl mış tır. Son Os man lı hü kû
me ti’nin de 4 Ka sım ta ri hin de top lu ca is ti fa 
et me si üze ri ne da ya na cak bir gü cü kal ma dı
ğı nı dü şü nen Va hi det tin 16/17 Ka sım 1922 
ge ce si İn gi liz le rin Ma la ya Zırh lı sı ile ses siz 
se da sız İs tan bul’dan ay rı la rak İn gil te re’nin hi
ma ye si ne geç miş tir. Ge ne ral Har ring ton bu 
du ru mu ya yım la mış ol du ğu bir be yan na me 
ile du yur muş ve be yan na me nin bir nüs ha sı nı 
da An ka ra Hü kû me ti’nin İs tan bul’da ki tem
sil ci si Re fet Pa şa’ya gön der miş tir. 

Lo zan gö rüş me le ri için gö rev len di ri le cek 
he yet de An ka ra’da tar tış ma ko nu su ol muş
tur. Mus ta fa Ke mal Pa şa, Lo zan Kon fe ran sı’nda Tür ki ye’yi, Mu dan ya Mü tâ re ke
si’nde de gö rüş me le ri ba şa rıy la yü rüt tü ğü nü dü şün dü ğü İs met Pa şa’nın tem sil 
et me si ni is ti yor du. Dı şiş le ri Ba ka nı Yu suf Ke mal Bey’in is ti fa sı üze ri ne ön ce bu 
gö re ve ge ti ri len İs met Pa şa da ha son ra Türk de le gas yo nu baş ka nı ol muş tur. He yet 
şu ki şi ler den oluş muş tur: Ha ri ci ye Ve ki li İs met Pa şa I. De le ge, Sağ lık Ve ki li Dr. 
Rı za Nur II. De le ge ola rak ta yin edi lir ken ma li mü şa vir ola rak Ha san Sa ka ve Ce
lal Ba yar gö rev len di ril miş ler dir. Bu isim le re ek ola rak ad li, si ya si, as ke rî, ti ca ri ve 
bah ri mü şa vir ler de ta yin edi le rek ge niş bir da nış man lar gru bu oluş tu rul muş tur.

Fotoğraf 8.2

Son Osmanlı 
Sadrazamı 
Ahmed Tevfik 
Paşa.

Kaynak: 
Yaşamları ve 
Yapıtlarıyla 
Osmanlılar 
Ansiklopedisi I, 
YKY, İstanbul 
1999.

Fotoğraf 8.3

Lo zan’da ki Türk 
He ye ti Top lu Hâl de. 

Kaynak: Atatürk 
Araştırma Merkezi 
Arşivi.
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Lo zan Kon fe ran sı gö rüş me le ri ne İn gil te re’de ki Hükûmet de ği şik li ği se be biy le 
plan la nan dan bir hafta son ra 20 Ka sım 1922’de, sa at 15.30’da Lo zan’da, Ca si no 
de Mont be non’da baş lan mış tır. Kon fe ran s’a Tür ki ye ile bir lik te İn gil te re, Fran sa, 
İtal ya, Yu na nis tan, Ja pon ya, Ro man ya ve Yu gos lav ya (Es ki SırpKa ra dağ, Hır vat, 
Ma ke don) bü tün mad de ler üze rin de söz sa hi bi ola rak Sov yet Rus ya ve Bul ga ris
tan ise yal nız ca Bo ğaz lar gö rüş me le ri ne ka tıl mak üze re ABD de göz lem ci sı fa tıy la 
ka tıl mış tır.

Lo zan Kon fe ran sı’nda Gö rü şü len Me se le ler
Lord Cur zon’un baş kan lı ğın da 20 Ka sım 1922’de top la nan Lo zan Kon fe ran sı’nda 
me se le le ri in ce le mek üze re üç ko mis yon ku rul muş tur. I. Ko mis yon, top rak la ra, 
as ker li ğe, bo ğaz la ra; II. Ko mis yon Tür ki ye’de ya ban cı la rın ta bi ola ca ğı re ji me; II I. 
ko mis yon ise ik ti sa di ve ma li me se le le re ait ko nu la ra ba ka cak tı. Ko mis yon baş kan
lık la rı nın da ğı lı mın dan da an la şı la ca ğı gi bi İn gil te re, Fran sa ve İtal ya ken di le ri ni en 
çok il gi len di ren ko nu la rın ele alı na ca ğı ko mis yon la rın baş kan lık la rı nı al mış lar dır.

İti laf Dev let le ri’nin es ki dü ze nin bir şe kil de de vam et ti ril me si ni is te me le ri, 
Tür ki ye’nin ise ka yıt sız şart sız ba ğım sız bir dev let ola rak ya şa mak is te me si üze ri
ne uz laş ma sağ la mak ko lay ol ma ya cak ve kon fe rans, İti laf Dev let le ri tem sil ci le ri
nin bek len ti le ri nin ak si ne se kiz ay ka dar sü re cek tir.

Kon fe rans’ ta Türk he ye ti Mi sakı Mil lî’nin ger çek leş ti ril me si için gay ret gös te
rir ken İti laf tem sil ci le ri Yu na nis tan’a kar şı ka za nı lan za fe ri pek de he sa ba kat ma
dan Sevr’i esas ala rak Tür ki ye’yi ye nik bir dev let ola rak gör mek is ti yor lar dı. Türk
ler le ya pı la cak ba rış ant laş ma sı nın esas la rı nın tes pit edi le ce ği kon fe rans ta esa sen 
Os man lı Dev le ti’nin yı kıl ma sıy la or ta ya çı kan asır lık me se le ler gö rü şü le cek ti. I. 
Dün ya Sa va şı’ndan Av ru pa’nın en güç lü dev le ti ola rak çık mış olan İn gil te re, Lo
zan gö rüş me le ri sü re sin ce Tür ki ye’yi yal nız bı rak ma ya aza mi gay ret gös te re cek tir. 
Böy le bir an la yış ve po li tik bir ta vır kar şı sın da Lo zan’dan bek le nen ne ti ce nin çık
ma ya ca ğı da ta bii idi. Ni te kim ant laş ma ta sa rı sın da Er me ni le re top rak ve ril me si, 
ka pi tü las yon la rın de vam et ti ril me si, Os man lı dış borç la rı nın ta ma mı nın Tür ki
ye’ye öde til mek is ten me si, sa vaş taz mi na tı ve ta mi rat be de li, bo ğaz la rın sta tü sü 
gi bi me se le ler de an laş ma ya va rı la ma ya cak tır.

Tür ki ye Ana do lu top rak la rı üze rin de ya pı lan sa vaş tan ga lip çık ma sı na kar şın Lo
zan’da her ba kım dan bas kı al tı na alı na rak bü tün ma li yük ler üze ri ne yı kıl mak is ten
miş tir. Se bep le ri ne ler ola bi lir? Tar tı şı nız.

31 Ocak 1923’te ko mis yon lar la müş te rek bir otu rum ya pıl mış ve o gü ne ka dar 
Kon fe rans’ ta gö rü şü len bü tün ko nu lar ye ni den göz den ge çi ril miş tir. Böy le ce son 
şek li ve ri len 161 mad de ve 7 ek ten olu şan ant laş ma met ni Türk he ye ti ne ve ril
miş tir. An cak Lord Cur zon ta ra fın dan ka le me alı nan ant laş ma ta sa rı sı nı içe rik 
iti ba rıy le Türk ta ra fı nın ka bul et me si müm kün de ğil di. Hâl böy le olun ca An ka ra 
Hü kû me ti’nin de is te ğiy le 4 Şu bat 1923’te Türk he ye ti, ant laş ma ta sa rı sı nı im za la
ma yı red de de rek top lan tı yı terk et miş ve Tür ki ye’ye dön müş tür. 

Lo zan’dan dö nen Türk he ye ti Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de ağır eleş ti ri le
re mu ha tap ol muş tur. Olum suz so nuç la nan gö rüş me ler le il gi li TBMM’de Mi sakı 
mil lî’den ta viz ler ve ril di ği ve İs met Pa şa’nın Kon fe ran s’ın yü kü nü kal dı ra ma dı ğı 
nok tala rın da yo ğun la şan tar tış ma lar ya şan mış tır. Di ğer ta raftan mev cut du rum da 
da yat ma la rı ka bul et me ye ce ği an la şı lan Mec lis için de de fark lı yak la şım lar or ta ya 
çık mış tır. Yur dun düş man dan te miz len me si ile Mec li sin as li gö re vi ni ta mam la dı ğı 

2



8. Ünite - Yeni Türk Devleti’nin İlanı: Lozan’dan Cumhuriyet’e 215

be lir ti le rek ba rı şa ka rar ve re cek Mec lis için mil let ira de si ne baş vu rul ma sı is ten
miş tir. Bu es na da Meclis te ki mu ha lif gu ru bun önem li is mi Ali Şük rü Bey’in bir 
ci na ye te kur ban git me si bü yük tep ki do ğur muş tur. Ya pı lan gö rüş me ler den son ra 1 
Ni san 1923 ta ri hin de Bü yük Mil let Mec li si bü yük bir ço ğun luk ile se çim le rin ya
pıl ma sı ka ra rı nı al mış tır. 

Kon fe rans’ın ilk dö ne min de en cid di tar tış ma lar İn gi liz do nan ma sı nın İs tan
bul’da ve İn gi liz kuv vet le ri nin Mu sul’da bu lun ma sı ne de niy le İn gil te re ile ya şan
mış tır. Kon fe rans’ın ilk kıs mın da İn gil te re ile olan an laş maz lık lar üze rin de du
rul muş ve bu me se le ler kıs men de ol sa çö zül müş tür. Fran sa’yı il gi len di ren ma li 
ve ik ti sa di me se le ler çö züm le ne me miş tir. İtal ya’ya On İki Ada ve ril mek su re tiy le 
Tür ki ye üze rin de ki is tek le ri iti ba rıy la tat min edil miş tir.

İs met Pa şa, ta raf dev let le rin Dı şiş le ri Ba kan la rı na, 8 Mart 1923 ta rih li bir mek
tup la mü ra ca at et miş ve ant laş ma üze rin de Türk Hü kû me ti’nce ya pıl ma sı is te nen 
de ği şik lik le ri bil dir miş tir. Dev let ler bu no ta ya 28 Mart 1923 ta rih li bir no ta ile 
ce vap ver miş ler ve 4 Şu bat’ta ka bul edi len ba zı şey le rin tek rar ele alın ma sın dan 
şi kâ yet et mek le be ra ber ba rı şı el de ede bil mek için gö rüş me le re ha zır ol duk la rı nı 
bil dir miş ler dir. Bu ge liş me ler den son ra he yet le rin Lo zan’a gel me si ile 23 Ni san 
1923’te Kon fe rans’ın ikin ci dö ne mi baş la mış tır. Bu gö rüş me ler de Tür ki ye’yi yi ne 
İs met Pa şa tem sil et miş tir. İn gil te re’yi Sir Ho ra ce Rum bold, Fran sa’yı Ge ne ral Pel
le, İtal ya’yı ise Mon tag na tem sil et miş ler dir.

SI NIR LA RIN TES Pİ Tİ 
Tür ki ye’nin sı nır la rı me se le si nin gö rü şül me si ne 22 Ka sım 1922’de Lord Cur zon’un 
baş kan lı ğın da ki Ara zi ve As ker lik Ko mis yo nun da baş lan mış tır. Su ri ye sı nı rı nın, 20 
Ekim 1921’de Fran sa ile im za la nan An ka ra İti laf na me si’nde be lir le nen ha liy le ay nen 
ka bul edil me si ve İs ken de run ve An tak ya’da ki Türk le rin ken di kül tür le ri ni ko ru ma
la rı ko nu sun da An ka ra İti laf na me si’nin hü küm le ri ne uyul ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. 

İs ken de run San ca ğı, Mi sakı Mil lî sı nır la rı için de mü ta la a edil me si ne rağ men 
An ka ra İti lâf na me si’nde mil lî sı nır lar dı şın da kal mış tı. An ka ra İti laf na me si ile 
Fran sa, her ne ka dar İs ken de run San ca ğı’nın Mi sakı Mil lî sı nır la rı içi ne alın ma
sı nı ka bul et me miş ise de özel bir sta tü yü ka bul et mek le ile ri de Türk va ta nı na 
il ha kı na ze min ha zır la mış tır. Böy le ce İs ken de run San ca ğı, Su ri ye ile bir lik te Fran
sız man da sı al tı na gir miş tir. Fran sa da ha son ra Su ri ye için de San cak böl ge si için 
özerk bir yö ne tim te sis et miş, İs ken de run San ca ğı’nı da Ha lep’e bağ la mış tır.

Bu ara da 1923 yı lın da Tay fur Sök men’in baş kan lık et ti ği “An tak yaİs ken de run 
ve Ha va li si Mü da fa ai Hu kuk Ce mi ye ti” ku rul muş ve ku ru lan bu ce mi yet, böl ge
nin Tür ki ye’ye ka tıl ma sı yö nün de fa ali yet le ri ni sür dür müş tür.

Ka ra de niz’de Rez ve de re si sı nı rı na ka dar ge len 1913 sı nı rı ay nen ka bul edil
mek su re tiy le Bul ga ris tan sı nı rı be lir len miş tir.

Do ğu Trak ya sı nı rı nı, Mu dan ya Mü ta re ke si’nde tes pit edil di ği şe kil de Me riç 
Neh ri’nin teş kil et me si ve Edir ne ile bir lik te (Harp taz mi na tı ola rak) Ka raa ğaç’ın 
da Tür ki ye’de kal ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. Mı sır ve Su dan’da İn gi liz hâ ki mi ye ti ka
bul edil miş, Trab lus garp üze rin de ki hak lar dan da vaz ge çil miş tir.

Kon fe rans’ta Tür ki yeIrak sı nı rı nın da çö zü mü müm kün ola ma mış ve me se
le nin Lo zan’dan son ra do kuz ay için de Tür ki ye ile İn gil te re ara sın da dost ça be
lir len me si ka rar laş tı rıl mış tır. Böy le ce Mu sul me se le si Kon fe rans’ta çö zü le me miş 
ve ile ri ye bı ra kıl mış tır. Kon fe rans’tan son ra ki sü reç te 1926’da im za la nan An ka ra 
Ant laş ma sı ile Mu sul’un İn gi liz le rin man da yö ne ti mi al tın da Irak’a bı ra kıl ma sı na 
ka rar ve ri le cek tir.
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Tür ki ye için ha ya ti bir öne me sa hip olan ve as ga ri va tan sı nır la rı nı ifa de eden 
Mi sâkı Mil lî’nin vaz ge çil mez bir par ça sı Mu sul, İn gil te re için de ge rek zen gin 
“pet rol kay nak la rı” ge rek se “Hin dis tan yo lu nun em ni ye ti” ba kı mın dan ele ge çi ril
me si zo run lu gö rü len stra te jik ve ik ti sa di öne me sa hip bir böl gey di.

Mu sul Me se le si’nde Tür ki ye, Mu sul’un bir Türk top ra ğı ol du ğu te zi ni si ya si, 
ta ri hî, et nog ra fik, coğ ra fi, eko no mik ve askerî ge rek çe le re da yan dı rı la rak İn gil te
re’nin or ta ya koy ma ya ça lış tı ğı id dia lar çü rü tül müş tür. Or ta ya ko yu lan si ya si, ta
ri hi, et nogra fik, coğ ra fi, eko no mik ve as ke rî ge rek çe le re de lil le re ve İs met Pa şa’nın 
böl ge de “ple bi sit” ya pıl ma sı yö nün de ki tek li fi ne rağ men Lord Cur zon Mu sul me
se le si nin Mil let ler Ce mi ye tin e ha va le si ve ka ra rın ce mi yet ta ra fın dan ve ril me si
ni tek lif et miş tir. İs met Pa şa bu tek li fi ka bul et me miş ve ya zı lı bir tek lif ya pa rak 
Mu sul me se le si ni Tür ki ye ile İn gil te re ara sın da bir yıl için de or tak bir an laş may la 
çö züm le mek üze re Kon fe rans prog ra mın dan çı ka rıl ma sı nı is te miş tir.

Lo zan’da hal le di le me yen Mu sul me se le si nin, Lo zan son ra sın da ki do kuz ay 
zar fın da Tür ki ye ile İn gil te re ara sın da gö rüş me ler yo luy la hal le dil me si, bu müm
kün ol ma dı ğı tak dir de me se le nin Mil let ler Ce mi ye ti ne ha va le edil me si ka rar
laş tı rıl mış tır. Lo zan’dan son ra 19 Ma yıs 1924 ta ri hin de İs tan bul’da baş la yan iki
li gö rüş me ler de İn gil te re’nin Hak ka ri üze rin de de hak id di a et me si üze ri ne bir 
so nuç alı na ma mış ve İn gil te re me se le yi 6 Ağus tos 1924’te Mil let ler Ce mi ye ti ne 
gö tür müş tür. Türk ta ra fı bu ra da da ple bi sit tek li fin de bu lun muş an cak İn gil te
re bu tek li fi böl ge de ya şa yan hal kın ca hil ol du ğu ve sı nır iş le rin den an la ma dı ğı 
ge rek çe siy le red det miş tir. Mu sul me se le si nin Mil let ler Ce mi ye tin de gö rü şül dü ğü 
bir za man da Tür ki ye’de çı kan Şeyh Sa it is ya nı Mu sul’un Tür ki ye’ye ve ril me si te
zi ni za yıflat mış tır. 5 Ha zi ran 1926’da im za la nan An ka ra Ant laş ma sı ile Mu sul’un 
İn gi liz le rin man da yö ne ti mi al tın da Irak’a bı ra kıl ma sı na ka rar ve ri le cek tir.

Türk İs tik lal Har bi’nin te mel bel ge le rin den bi ri olan Mi sakı Mil lî Lo zan’da da Türk 
ta ra fı nın ba şa rı sı nın öl çü tü ola rak de ğer len di ril miş tir. Bel ge nin or ta ya çı kı şın dan 
te mel me se le le ri nin çö züm len me si ne ka dar ge çir di ği safha lar hak kın da ay rın tı lı 
bil gi için Mus ta fa Bu dak’ın “ İde al den Ger çe ğe Mi sakı Mil li’den Lo zan’a Dış Po li ti
ka”, (Kü re ya yın la rı İs tan bul 2002) ad lı ça lış ma sı nı oku ya bi lir si niz.

Bo ğaz lar 
Lo zan Kon fe ran sı’nın en zor ge çen gö rüş me le rin den bi ri Bo ğaz lar me se le si üze
rin de ol muş tur. Rus la rın Bo ğaz lar la il gi li gö rüş me le re ka tıl ma la rı ve Türk gö rü
şü ne ya kın bir ta vır iz le me le ri ne kar şı lık İn gi liz ler, ken di is tek le ri ni müt te fik le rin 
is te ğiy miş gi bi ile ri sür müş ler dir. An la şı la ca ğı gi bi Bo ğaz lar la me se le sin de sert 
tar tış ma la rın ya şan ma sı nın asıl ne de ni Bo ğaz la ra, Ka ra de niz’e kom şu ol ma yan 
dev let le rin de me se le ye ka rış ma la rı dır. 

Kon fe rans’ta bo ğaz lar la il gi li üç fark lı gö rüş or ta ya çık mış tır:
1. İti laf Dev let le ri nin gö rü şü: İs tan bul ve Ça nak ka le Bo ğaz la rı nın, hem ti ca ret 

hem de harp ge mi le ri için ke sin ola rak açık ol ma sı; bu açık lı ğın gü ven ce si 
ola rak Bo ğaz la rın iki ta ra fı nın as ker siz leş ti ril me si ve mil let le ra ra sı bir ida re 
ku ru la rak bu ida re nin kon tro lün de yö ne til me si. ABD tem sil ci si de hiç bir 
mil let için özel ay rı ca lık ol mak sı zın tam bir ser best lik ol ma sı nı ve dün ya 
ti ca re ti ni hiç bir mil le tin en gel le me me si ge rek ti ği ni sa vun muş tur. 

2. Rus ya’nın gö rü şü: Bo ğaz lar, ti ca ret ge mi le ri ne ve ba rış çı ge mi le re dai ma 
açık bu lun du rul ma lı, İs tan bul’un gü ven li ği Ka ra de niz’in ba rı şı ve kı yı la rı
nın gü ven li ği sü rek li gü ven ce al tı na alın ma lı, Bo ğaz lar ge rek sa vaş ta ge rek
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se ba rış ta bü tün harp ge mi le ri ne ka pa lı bu lun du rul ma lı; Tür ki ye, Bo ğaz la rı 
tah kim ede bil me li ve bir sa vaş fi lo su na sa hip ol ma lı dır.

3. Tür ki ye’nin gö rü şü: Mi sakı Mil lî’ye uy gun ola rak, İs tan bul ve Mar ma ra’nın 
gü ven li ği şar tı ile Bo ğaz lar dan ge çi şin ser best ol ma sı. 

Lo zan’da Bo ğaz lar la il gi li or ta ya ko nu lan bu gö rüş ler doğ rul tu sun da ger çek le
şen gö rüş me ler de Türk hâ ki mi ye ti ne za rar ve re bi le cek olan bo ğaz la rın as ker den 
arın dı rıl ma sı me se le si tar tı şıl mış tır. So nun da Türk dev le ti nin hâ ki mi ye ti al tın
da ki top rak lar da bu lu nan ve Tür ki ye için özel bir öne me sa hip olan Ça nak ka le 
ve Ka ra de niz Bo ğaz la rın dan ya ban cı ge mi le rin ser best çe geç me si pren sip ola rak 
ka bul edil miş tir. Ba rış za ma nın da ya ban cı ti ca ret ge mi le ri ne gün düz ve ge ce tam 
ge çiş ser best li ği ta nın mış; sa vaş za ma nın da Tür ki ye ta raf sız ise ba rış za ma nın da
ki re ji min uy gu lan ma sı; Tür ki ye sa vaş ta ise ta raf sız ge mi le rin düş ma na yar dım 
et me mek şar tıy la ba zı sı nır la ma lar la Bo ğaz lar dan ser best çe ge çe bil me le ri ka
rar laş tı rıl mış tır. Bo ğaz lar dan ge çe cek ya ban cı ge mi le re ne za ret et mek üze re bir 
Türk tem sil ci si nin baş kan lı ğın da an laş ma ya ka tı lan dev let le ri nin tem sil ci le rin den 
olu şan bir Bo ğaz lar Ko mis yo nu ku rul ma sı ve bu ko mis yo nun gö re vi ni Mil let ler 
Ce mi ye tinin hi ma ye sin de yap ma sı ka bul edil miş tir. Bu ko mis yon da Türk tem sil
ci nin ya nı sı ra Fran sa, İn gil te re, İtal ya, Ja pon ya, Rus ya, Yu na nis tan, Bul ga ris tan, 
Ro man ya ve Sır bis tan’ın tem sil ci le ri bu lu na cak tı. Ay rı ca Ça nak ka le mın tı ka sın da 
sa hil den 20 ki lo met re lik bir böl ge ile İs tan bul Bo ğa zı ’nın her iki ta ra fı nın 15 ki lo
met re lik mın tı ka sı as ker ve si lah tan arın dı rı la cak tı.

Lo zan’da Bo ğaz lar me se le si her ne ka dar çö zül müş ise de Bo ğaz la rın ve Mar
ma ra De ni zi’nde ki ada la rın as ker siz leş ti ril me si Tür ki ye’nin ege men lik hak la rı nı 
sı nır lan dı rı yor du. Bir sü re son ra Lo zan Ant laş ma sı’nda ön gö rü len ga ran ti ile hak
la rı nın ko ru na ma ya ca ğı nı an la yan Tür ki ye, şart la rın de ğiş ti ğin den ba his le Bo ğaz
lar la il gi li sta tü nün de ğiş me si yö nün de birta kım te şeb büs ler de bu lun muş ve 20 
Tem muz 1936 yı lın da Mon tre ux Bo ğaz lar Söz leş me si im za la mak su re tiy le Bo ğaz
lar me se le si ni is te ği doğ rul tu sun da çö zü le cek tir.

Dün ya da de ği şen den ge le re kar şın Cum hu ri yet Dö ne mi’n de Ka ra de niz ve bo ğaz lar 
hak kın da ay rın tı lı bil gi için Sel ma Yel’in “De ği şen Dün ya Şart la rın da Ka ra de niz ve 
Bo ğaz lar Me se le si” (Ata türk Araş tır ma Mer ke zi Ya yın la rı, An ka ra 2009) ad lı ki ta
bı na ba ka bi lir si niz. 

Ada lar 
Türk ka ra su la rı için de bu lu nan iri li ufak lı Ak de niz ve Ege ada la rı Ana do lu’nun 
hu zu ru ve gü ven li ği için bü yük önem ta şı yan Ana do lu’ya bağ lı par ça lar dı. An cak 
Lo zan’da gö rü şü len Ada lar me se le sin de Tür ki ye is tek le ri nin an cak çok azı nı ala bil
miş tir. Tür ki ye’nin ta ri hî ve hu ki ki du ru mu gö zar dı edil miş tir. Lo zan’da İm roz, Boz
caa da ve Tav şan ada la rı Tür ki ye’ye bı ra kıl mış tır. Bu ada lar dı şın da ki Si sam, Sa kız, 
Mi dil li, Lim ni ve Se ma di rek ada la rı as ker siz ol ma la rı şar tıy la Yu na nis tan’a bı ra kıl
mış tır. Yu nan bir lik le ri nin iş gal et tik le ri İm roz ve Boz caa da’dan çe kil dik ten son ra 
Tür ki ye’nin bu ra lar da yer li hal kın da söz sa hi bi ola ca ğı bir yö ne tim uy gu la ma sı ve 
Lim ni, Mi dil li, Sa kız, Si sam ile Ni kar ya (Lem nos, Mitylène, Chi o, Sa mos et Ni ka ri a) 
ada la rın da hiç bir de niz üs sü ve askerî is tih kâm kur ma ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. 

1912’den be ri iş gal al tın da ki Ro dos ve on iki ada ile yan la rın da ki ada cık lar ve 
ka ra su la rı mız da ki Me is Ada sı nın İtal yan la ra ve ril me si ka bul edil miş tir.

Kıb rıs ada sı 5 Ka sım 1914’ten be ri İn gil te re’ye terk edil miş sa yı la cak tır. Bu
nun la bir lik te Kıb rıs’ta ki Türk le rin iki yıl için de Türk va tan daş lı ğı na ge çe bil me 
im kâ nı ga ran ti al tı na alın mış tır.
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Kon fe rans’ta alı nan ka rar lar ge re ği:
Mı sır ve Su dan üze rin de ki Türk hak la rın dan 5 Ka sım 1914 ta ri hin den ge çer li 

ol mak üze re vaz ge çil miş ve bu ra lar İn gi liz le re ve ril miş tir.
Fi lis tin, Si na, Ye men, Asir, Hi caz ve Irak ül ke le ri üze rin de de ar tık Tür ki ye’nin 

hiç bir hak kı nın ol ma dı ğı ka bul edi le rek bu ra lar İn gi liz le re ve ril miş tir. An cak Mi
sakı Mil lî’nin bi rin ci mad de si ne gi ren Mu sulKer kük ve Sü ley ma ni ye ile Er bil 
üze rin de ki Türk id di ala rı ba rı şın tas di kin den son ra Mil let ler Ce mi ye ti nin ka ra rı
na gö re Tür ki yeIrak sı nı rı çi zi lir ken göz önü ne alı na cak tır.

Tür ki ye’nin Tu nus ve Fas üze rin de ar tık hiç bir hak kı kal ma mış tır. Bu ül ke ler 
Fran sa’ya ve ril miş tir. 

Tür ki ye’nin Trab lus garp ve Bin ga zi (bu gün kü Lib ya) üze rin de ar tık hiç bir hak
kı kal ma dı ğı ve bu ra la rın İtal yan la ra ve ril me si ka bul edil miş tir.

AZIN LIK LAR LA İL Gİ Lİ ME SE LE LER
Bü yük dev let le rin Os man lı Dev le ti’nin iç iş le ri ne ka rış mak için sık sık ge rek çe 
ola rak kul lan dık la rı azın lık lar la il gi li me se le le rin Lo zan’da has sa si yet le ele alın ma
sı ta bii gö rü nü yor du. Lord Cur zon için azın lık lar me se le si çok iyi bir pro pa gan
da mal ze me si idi. Lord Cur zon, bir yan dan azın lık lar me se le si ni ken di is tek le ri ni 
el de ede bil mek için bir bas kı ara cı kul lan mak is ter ken di ğer ta raftan da Kon fe
rans’ın ke sin ti ye uğ ra ma sı hâ lin de bu nun so rum lu lu ğu nu Türk ta ra fı na yük le mek 
için mü kem mel bir fır sat ola rak kul lan mak is te miş tir. 

14 Ara lık 1922 ta ri hin de top la nan Azın lık lar Altko mis yo nu baş kan lı ğı na se
çi len İtal yan Mon tag na, ko mis yon da in ce len me si ge re ken ko nu lar la il gi li ha zır
la dı ğı pla nın da yer alan “Er me ni ler için ulu sal yurt” mad de si ni Türk he ye ti nin 
red det me si üze ri ne 18 Ara lık 1922 ta ri hin de ya pı lan otu rum da su nu lan ta sa rı da 
Er me ni yur du ve Er me ni ler ko nu su yer al ma mış tır. 9 Ocak 1923 ta ri hin de Müt te
fik ler, gay ri müs lim azın lık la rın ko run ma sı ko nu sun da ki is tek le ri ni sı nır la mış lar
dır. Öte yan dan Türk ta ra fı ge niş kap sam lı bir ge nel affın ila nı ve azın lık la rı as ke rî 
gö rev den mu af tut ma yı red det miş tir. Türk he ye ti nin bu ko nu da ki ka rar lı tu tu mu 
sa ye sin de azın lık lar me se le si Türk ta ra fı nın is te ği doğ rul tu sun da hâl le dil miş tir.

Lo zan’da azın lık lar me se le si kap sa mın da Tür ki ye’de yer leş miş Or to doks Rum
lar ile Yu na nis tan’da ya şa yan Müs lü man Türk le rin mü ba de le si (nü fus de ği şi mi) 
ko nu su gö rü şül müş tür. Alı nan ka ra ra gö re, Tür ki ye için de ya şa yan Müs lü man ol
ma yan azın lık lar hu ku ken ve fii len Türk uy ruk lu sa yı la cak lar ve ken di le ri için 
her tür lü ha yır ku ru mu ve okul aça bi le cek ler dir. Tür ki ye’de ya şa yan Rum lar la Yu
na nis tan’da ya şa yan Türk ler kar şı lık lı ola rak de ğiş ti ri le cek ler, İs tan bul’da ya şa yan 
Rum lar la, Ba tı Trak ya’da ya şa yan Türk ler bu de ğiş to ku şun dı şın da tu tu la cak lar
dır. İs tan bul Rum la rı ya yın, okul aç ma, has ta ne ve va kıf iş le rin de ser best ola cak
lar, Türk mah ke me le rin de ken di dil le ri ile ifa de ver me le ri ne en gel olun ma ya cak, 
di nî ta til le rin de mah ke me ye çağ rıl ma ya cak lar dır. Bu hak la rın hep si Ba tı Trak
ya’da ki Türk ler için de ge çer li dir.Ay rı ca her iki ta rafta kal mış olan harp esir le riy le 
si vil tu tuk lu la rın der hâl mem le ket le ri ne ia de edil me le ri ka bul edil miş tir.

Türk ta ra fı nın, Pat rik ha ne’nin de mü ba de le kap sa mın da de ğer len di ri le rek 
Tür ki ye’den çı ka rıl ma sı is te ği ka bul gör me di ği gi bi ya ban cı okul la rın da Türk ka
nun la rı na ta bi ol mak kay dıy la Tür ki ye’de kal ma sı ka rar laş tı rıl mış tır. Alı nan ka
ra ra gö re İs tan bul’da ki RumOr to doks pat rik ha ne si yi ne İs tan bul’da ka la cak ve 
do ku nul maz lı ğı ola cak tır. Ya ban cı okul lar, Türk Maa rif Ve kâ le ti mü fet tiş le ri ta
ra fın dan teftiş edi le bi le cek ler ve mü dür mua vin le rin den bi ri si Türk ola cak tır. Ya
ban cı has ta ne ler ise Sağ lık Ba kan lı ğın ca kon trol edi le bi le cek tir. 
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Lo zan’da ta rafla rın Tür ki ye’de ki Rum asıl lı va tan daş la rın de ği şi mi ni ka bul et me le
ri ne kar şın pat rik ha ne ve okul la rın kal ma sın da ki ıs ra rın ya kın geç miş te ya şa nan lar 
ile bağ lan tı sı var mı dır? Tar tı şı nız.

İK Tİ SA Dİ VE MA Lİ ME SE LE LER
Os man lı borç la rı, iş gal mas rafla rın öden me si, sa vaş taz mi na tı ve ta mi rat borç la rı 
gi bi ge nel ma li me se le ler Ma li ye Alt Ko mis yo nu’da ele alın mış tır. Ko mis yon’un 
2 Ara lık 1922 gün kü otu ru mun da Türk ta ra fı, iş gal mas rafla rı nın Tür ki ye ta ra
fın dan öden me si nin hiç bir şe kil de müm kün ol ma dı ğı nı ve ta mir mas rafla rı nın 
an cak mü te ka bi li yet (kar şı lık lı lık) esa sı na da yan ma sı ge rek ti ği ni sa vun muş tur. 
Yu nan lar ta ra fın dan Türk le re ve mal la rı na ve ri len za rar la rın tü mü nün taz min 
edil me si hu su sun da ıs rar et miş tir.

İn gil te re ve Yu na nis tan Mu sul, İs tan bul’un bo şal tıl ma sı, Os man lı borç la rı ve 
ka pi tü las yon lar me se le le rin de Türk he ye ti ne çok zor luk çı kar mış lar dır. İki hafta 
dost ça sü ren gö rüş me ler, ikin ci hafta dan iti ba ren çık ma za gir me ye baş la mış, an
laş maz lık had safha ya ge lin ce Türk he ye ti 4 Şu bat 1923’te An ka ra’ya dön müş tür. 

20 Ka sım 1922 4 Şu bat 1923 ara sın da ki Lo zan Kon fe ran sı’ndan İn gi liz le rin 
Yu na nis tan’ı açık ça hi ma ye et me si ve Tür ki ye üze rin de ki bas kı sı, Ba tı Trak ya’nın 
Yu na nis tan’a kal ma sı na ve mil yar lar ca li ra mad di ve on dan da ha acı ma ne vi za rar
lar ve re rek Ba tı Ana do lu, Mar ma ra ve Do ğu Trak ya’yı ha ra be ye çe vi ren Yu nan lı
lar dan harp taz mi na tı alın ma sı nı im kân sız hâ le ge tir miş tir.

Kon fe rans sı ra sın da bü tün Os man lı borç la rı nı Tür ki ye’ye ödet mek is te yen müt
te fik le re kar şı sü rü len te ze kar şı Os man lı lar bu borç la rı al dı ğı za man ki top rak la
rı nın ta ma mı Tür ki ye’de ol ma dı ğı na gö re Tür ki ye de bü tün borç lar dan me sul ola
maz dı. Türk te zi “Ya o top rak la rı bi ze ve rin biz de bü tün borç la rı ka bul le ne lim ve ya 
o borç lar dan bu gün eli miz de ka lan top rak la ra gö re his se mi ze dü şe ni öde riz” şek
lin de ol muş tu. Müt te fik le rin söz ko nu su top rak la rı Tür ki ye’ye ver me ye ya naş ma la rı 
müm kün de ğil di. O za man da ikin ci şık kı ka bul et mek zo run da kal dı lar. Fa kat es ki 
Os man lı top rak la rı üze rin de ku ru lan ye ni dev let ler bu nu ka bul et me di ler. Za ten 
Ba tı lı la rın on la ra böy le bir ko nu da ıs ra rı da bek le ne mez di. Ant laş ma da alı nan ka ra
ra gö re Os man lı Borç la rı, Os man lı Dev le ti’nden ay rı lan ül ke ler ara sın da pay la şı la
cak ve Tür ki ye’nin pa yı na dü şen borç la rın öden me si be lir li tak sit le re bağ la na cak tır.

Lo zan’da Os man lı dış borç la rı dı şın da İti laf Dev let le ri’nin de va mın da çok ıs
rar cı ol duk la rı Ka pi tü las yon la rın bü tün so nuç la rıy la kal dı rıl ma sı müm kün ol
muş tur. An cak ba zı Ba tı lı uz man lar Türk ad li ye si ni dü zen le mek için 5 yıl sü rey le 
Tür ki ye’de da nış man lık gö re vi ya pa cak lar dır.

143 mad de den olu şan Lo zan Ba rış An laş ma sı, 24 Tem muz 1923’te Tür ki ye, İn
gil te re, Fran sa, İtal ya, Ja pon ya, Yu na nis tan, Ro man ya, Bul ga ris tan, Por te kiz, Bel
çi ka dev let le ri ara sın da im za la na rak yü rür lü ğe gir miş tir. Bo ğaz la ra ait bö lü mü nü 
ise Sov yet Rus ya tem sil ci si İs tan bul’da im za la mış tır. ABD Lo zan’a göz lem ci ola rak 
ka tıl mış, bu ne den le Ant laş ma’yı im za la ma mış tır. Ant laş ma 23 Ağus tos 1923 ta
ri hin de TBMM’de onay lan mış ve 6 Ha zi ran 1924 ta ri hin de yü rür lü ğe gir miş tir.

Tür ki ye’nin is tik lal har bi ni ka zan ma sı na kar şın gö rüş me ma sa sın da bu ba şa rı
nın gör mez den ge lin me ye ça lı şıl ma sı ve Mi sakı Mil lî’de or ta ya ko nan esas lar dan 
ba zı nok ta lar da ta viz ler ver mek zo run da kal ma sı hiç şüp he siz iç eko no mik, sos yal 
ve as ke rî şart lar dan kay nak lan mış tır. Tür ki ye’nin is te dik le ri nin hep si ni ala ma ma
sı du ru mun da sa va şa de vam ede bil me gi bi bir se çe ne ği nin ol ma ma sı ka za nım la
rın bel li bir dü zey de kal ma sı na ve II. Dün ya Sa va şı’na gi den yıl la rın uy gun ulus la
ra ra sı or tam la rın da ta mam la na bil me si ne yol aç mış tır.

3



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I220

So nuç ola rak; Türk mil le ti I. Dün ya Sa va şı’ndan son ra ken di si ne ha yat hak kı 
ta nı ma yan Sev res Ba rış An laş ma sı’nı ka bul et me miş, iş gal le re kar şı İs tik lal mü ca
de le si ne gir miş ti. Ka zan dı ğı as ke rî za fer ler so nun da im za la dı ğı Lo zan Ba rış Ant
laş ma sı ile de ba ğım sız lı ğı nı tüm dün ya ya ilan et miş olu yor du. Mi sakı Mil lî’nin 
ger çek leş ti ril me si ve tam ba ğım sız lı ğın sağ lan ma sı yo lun da bü yük bir ka rar lı lık la 
yü rü tü len mil lî ha re ke tin si ya si ve hu ku ki alan da bir ba şa rı sı ola rak ka bul edil
me si ge re ken Lo zan Ba rış Ant laş ma sı ye ni, ba ğım sız ve güç lü bir Türk dev le ti nin 
ku rul ma sı nı sağ la yan bir ant laş ma ol muş tur.

ADIM ADIM CUM HU Rİ YE T’E Gİ DİŞ

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin II. Dö nem Ça lış ma la rı
Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni ilan et me nin ya nın da ye ni dev le tin esas la rı nı be lir le ye cek 
kök lü dü zen le me le ri ya pa cak olan ikin ci Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 11 Ağus
tos 1923 Cu mar te si gü nü ça lış ma la rı na baş la mış tır. Top lam üye sa yı sı 278 olan 
Mec lis te 13 Ağus tos’ta ya pı lan baş kan se çi min de mev cut 197 mil let ve ki lin den 196 
sı nın oyu nu alan Ga zi Mus ta fa Ke mal mec lis baş ka nı ol muş tur. Mec lis hükûmeti 
esa sı na gö re te şek kül eden ka bi ne 14 Ağus tos gü nü be lir len miş, mev cut 190 üye
nin ka tı lı mı ile ya pı lan se çim de ve kil ler he ye ti baş kan lı ğı na 183 oy la Fet hi (Ok yar) 
Bey ge ti ril miş tir. Ba kan lar Ku ru lu üye le ri nin hep si de 180 oyun üze rin de ala rak 
Mec li s’in iti ma dı nı ka zan mış lar dır. Ye ni mec lis ilk ola rak es ki mec li sin ça lış ma la
rı nı tak dir et miş tir. 23 Ağus tos’ta da Lo zan Ba rış Ant laş ma sı’ nı onay la mış tır. 

Türk Or du su nun İs tan bul’a Gi ri şi
İs tan bul as lın da da ha Mu dan ya Mü ta re ke si son ra sın da Trak ya’yı tes lim al mak üze re 
An ka ra Hükûmeti ta ra fın dan gö rev len di ri len Re fet Pa şa’nın ge li şiy le 19 Ekim 1922 
ta ri hin de Türk askerî ne açıl mış tı. 24 Tem muz 1923 ta ri hin de im za la nan Lo zan Ant
laş ma sı hü küm le ri ge re ği Ant laş ma Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ta ra fın dan tas dik 
olun duk tan son ra ki al tı hafta için de İs tan bul’da ki İti laf as ker le ri bo şal tı la cak tı. 

An ka ra’da mec li sin hükûmet baş ta ol mak üze re ça lış ma or gan la rı nı teş kil et ti ği 
14 Ağus tos’ta Sa la had din Âdil Pa şa da İs tan bul ko mu tan lı ğı na atan dı. 23 Ağus tos 
1923’te ise Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin Lo zan Ant laş ma sı’nı tas dik et me siy le 
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İs tan bul’un bo şal tıl ma sı sü re ci res men baş la tıl dı. 29 Ey lül ta ri hin de ön ce ya ban cı 
as ker ler şeh ri terk et ti ler, ar dın dan 1 Ekim de Bo ğaz lar böl ge si nin bo şal tıl ma sı na 
da ir pro to kol İs tan bul ko mu ta nı S. Âdil Pa şa ile Müt te fik Kuv vet le rin baş ko mu
tan la rı ta ra fın dan im za lan dı. Ko mu tan lar er te si gün Dol ma bah çe Sa ra yı önün de 
Türk bay ra ğı nı se lam la dık tan son ra Âdil Pa şa’ya ve da et miş ler di. 

6 Ekim 1923 ta ri hin de Şük rü Nai li Pa şa ko mu ta sın da ki Türk as ker le ri İs tan bul 
hal kı nın bü yük sev gi gös te ri le ri ara sın da İs tan bul’a gir di ler. Böy le lik le 13 Ka sım 
1918’de fii len ve 16 Mart 1920’de res men baş la yan iş gal her ma na da so na er miş 
olu yor du. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si hükûmeti de İs tan bul hal kı nın yap tı ğı 
kut la ma la ra ka tıl mak üze re bir he yet gön der miş ti. 

An ka ra’nın Baş kent Olu şu
Bun dan son ra sı ra ye ni dev le tin mer ke zi nin be lir len me si ne gel miş ti. Ye ni dev le tin 
mer ke zi için as lın da Mus ta fa Ke mal da ha Ey lül son la rın da ge re ken işa re ti ver miş ti. 
Ga ze te ci Hans La zar’a ver di ği 23 Ey lül 1923 ta rih li de me cin de An ka ra’nın Tür ki ye 
Cum hu ri ye ti’nin Baş ken ti ola ca ğı nı ke sin bir dil le ifa de et miş ti. Mus ta fa Ke mal’in 
bu di rek ti fi İs met Pa şa ta ra fın dan uy gu la ma ya kon du. 9 Ekim 1923 ta ri hin de Ma lat
ya Me bu su İs met Pa şa ve 14 ar ka da şı nın im za la rıy la mev cut ge liş me ler ile ge le ce ğe 
yö ne lik dü şün ce le rin mer ke zin An ka ra şeh ri ol ma sı nı mec bu ri yet hâ li ne koy du ğu 
yo lun da ki tek li fi Mec li se ve ril di. Hi la fe tin mer ke zî ol ma sı se be biy le İs tan bul’un da 
öne mi nin dai ma ko ru na ca ğı nı ifa de eden tek lifte dev le tin esas lı tarz da teş ki li ne baş
la mak lü zu muy la iç ve dış te red düt le ri or ta dan kal dır ma ge rek li li ği de zik re dil miş tir. 
Lo zan’da el de edi le bi len şart la rın ül ke em ni ye ti açı sın dan ye ter li bu lu na ma ma sı nın 
da An ka ra’nın je opo li tik ko nu mu nu güç len dir di ği ne işa ret et me li yiz. Böy le bir tek lif 
ile düş man iş ga lin den kur tul muş da hi ol sa İs tan bul’un mer kez ola rak ka bul edi le
me ye ce ği ta raflı ta raf sız her ke se gös te ril miş ti. Mer ke zî ve yü rüt me or gan la rı ile her 
şey den önem li si es ki sin den ta ma men fark lı esas la ra da ya nan mil li hâ ki mi yet an la
yı şı ile ye ni bir dev let, bü tün ku rum la rı ile şe kil le ni yor du. Ni te kim 13 Ekim 1923’te 
Mec lis’te gö rü şü le rek ka bul edi len ve Ana ya sa’ya da hil edi len mad de ile “Tür ki ye 
Dev le ti’nin baş şeh ri An ka ra şeh ri” ola rak be lir len miş tir. 

Eko no mik ve sos yal ya tı rım la rın mer ke zi İs tan bul ol ma sı na rağ men An ka ra’nın 
baş kent se çil me si nin ne de ni sa de ce em ni yet şart la rı ola bi lir mi? Tar tı şı nız.

CUM HU Rİ YE TİN İLA NI
Ye ni dev le tin her şe yi ile İs tan bul’da ki yö ne tim den fark lı bir nok ta ya doğ ru git ti ği
ni açık ça gös te ren bu ge liş me Mec lis te Hü kû me te kar şı mu ha le fe ti hız la ar tır ma ya 
baş la mış tır. Bu mu ha le fe te kar şı lık Hü kû met Rei si ve İçiş le ri Ba ka nı Fet hi Bey 
da ha et ki li ola bil mek için İçiş le ri Ba kan lı ğı gö re vin den ay rıl mış tır. Ay nı sı ra da 
Ali Fu at Pa şa da mec lis ikin ci re is li ğin den is ti fa et miş tir. Mu ha lifler, Fet hi Bey’den 
bo şa lan İçiş le ri Ba kan lı ğına Er zin can Me bu su Sa bit Bey’in, mec lis ikin ci baş kan
lı ğı na Ra uf Bey’in se çi mi ni ka rar al tı na al dır mış lar dı. Sa bit Be y’in it ti hat çı lı ğı ile 
meş hur ol ma sı nın Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı ra hat sız et ti ği ifa de olun mak ta dır.

Bu du rum da Mus ta fa Ke mal’in da ha se çim le rin he men er te sin de ha zır lı ğı nı 
yap tı ğı pro je yi uy gu la ma ya koy du ğu nu gö rü yo ruz: Cum hu ri ye ti ilan et mek. 25 ve 
26 Ekim gün le rin de Hü kû me ti Çan ka ya’da top la ya rak son ge liş me ler üze ri ne Hü kû
me tin is ti fa et me si ge rek ti ği ni be lir ten Mus ta fa Ke mal Pa şa, mev cut Hükûmet üye
le rin den hiç kim se nin ye ni ku ru la cak ka bi ne de gö rev ka bul et me me si ni is te miş tir. 
Böy le ce Mec liste ki mu ha le fet gru bu na bir Hükûmet kur ma im kâ nı ta nı mak tay dı. 
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As lın da bu ay nı za man da bir ik ti dar mü ca de le si, açık tan açı ğa bir güç gös te ri siy
di. O za man di ğer Hükûmet üye le ri gi bi Mec lis ta ra fın dan se çi len Ge nel kur may 
Baş ka nı dı şın da bü tün Hükûmetin is ti fa sı ile mu ha le fet, ken di dü şün ce le ri çer çe
ve sin de bir Hükûmet kur mak ve mem le ke ti yö net mek şan sı na ka vu şu yor du. Bu
nun la bir lik te Mus ta fa Ke mal Pa şa, on la rın uyum lu bir hükûmet ku ra ma ya cak la
rı na, kur sa lar bi le mem le ke ti ida re ede me ye cek le ri ne ina nı yor du. Bu ra da Mus ta fa 
Ke mal Pa şa’nın ha zır lık la rı nı çok yön lü ger çek leş tir di ği ne işa ret et me li yiz. 27 Ekim 
1923 ta rih li is ti fa ya zı sın da Hükûmet, Tür ki ye Dev le ti’nin kar şı kar şı ya bu lun du ğu 
mü him iç ve dış me se le le rin ko lay ca hâl li için “Mec lisin tam des te ği ne sa hip, ga yet 
kuv vet li bir hükûmet’in ku rul ma sı na hiz met”in amaç lan dı ğı nı be lirt mek tey di. Bu 
ge liş me üze ri ne Mec liste çe şit li hükûmet lis te le ri oluş tu rul ma ya baş lan mış, an cak 
mu ha le fet gru bu bir tür lü tek bir lis te üze rin de bir le şe me miş ti. Ya pı lan lis te ler de 
mu hak kak Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın eki bin den bir ve ya bir kaç ba kan yer al dı ğı ve 
bun lar da ye ni ka bi ne de gö rev al ma yı reddet tik le ri için ne ti ce alı na mı yor du. Di ğer 
yan dan İs tan bul’da ki mu ha lif ba sın or gan la rı da Ra uf, Ka zım ve Ali Fu at Pa şa lar ile 
Dr. Ad nan Be y’i ön pla na çı ka ran ya yın yap mak tay dı.

28 Ekim ak şa mı na ka dar bir ne ti ce alı na ma yın ca Mus ta fa Ke mal Pa şa, Çan
ka ya da top la dı ğı ar ka daş la rı na “ya rın Cum hu ri ye ti ilan ede cek le ri ni” bil dir miş 
ve me se le nin hâl li için ken di si nin Mec lis’e ça ğı rıl ma sı ta li ma tı nı ver miş tir. Mus
ta fa Ke mal, ken di siy le “za ten ve ta bia ten hem fi kir ol duk la rı na şüp he et me di ği” 
An ka ra’da ki bü tün ar ka daş la rı na da nış mak lü zu mu nu his set me di ği ni be lir tir ken 
İs met Pa şa ile bir lik te da ha Tem muz ayın da ha zır lat tı ğı met ni ye ni den göz den 
ge çir miş tir. Bu na gö re, Teş ki latı Esa si ye Ka nu nu’(Ana ya sa)nun bi rin ci mad de si ne 
“Tür ki ye Dev le ti ’nin ida re şek li cum hu ri yet tir” cüm le si ila ve edil miş ve dör dün
cü mad de “Tür ki ye Dev le ti TBMM ta ra fın dan ida re olu nur, Mec lis, Hükûmet’in 
yü küm lü lü ğün de ki gö rev le ri Ba kan lar Ku ru lu va sı ta sıy la ye ri ne ge ti rir” şek li ne 
ge ti ril miş ti. Onun cu ve on bi rin ci mad de ler Cum hur baş ka nı’nın ko nu mu nu be
lir ler ken mev cut kri zin hâl li ne yö ne lik dü zen le me 12. mad de de gö rül mek te dir: 
“Baş ba kan, Cum hur baş ka nı ta ra fın dan ve Mec lis üye le ri ara sın dan se çi lir. Di ğer 
ba kan lar baş ba kan ta ra fın dan yi ne Mec lis üye le ri ara sın dan se çil dik ten son ra ta
ma mı Cum hur baş ka nı ta ra fın dan Mec lis’in tas vi bi ne arz olu nur. Mec lis, top lan tı 
hâ lin de de ğil ise onay için Mec li sin top lan ma sı na bı ra kı lır”. Ka bi ne sis te mi ne ge
çi şi sağ la yan bu dü zen le me le re Mec lis Ana ya sa Ko mis yo nun da “Tür ki ye Dev le ti
nin di ni İs lam, res mî li sa nı Türk çe dir” mad de si de ila ve olun muş tur. Bu mad de 
Ana ya sa’nın ikin ci mad de si ola rak ka nun la şa cak tır.

29 Ekim gü nü Mec lis yi ne es ki hükûmetin ye ri ne da ha kuv vet li bir hükûmet 
kur ma ya ça ba har ca mış tır. An cak bü tün gi ri şim le rin so nuç suz kal ma sı üze ri ne 
Çan ka ya’da alı nan ka rar ge re ği Mec lis Baş ka nı’nın bu ko nu da ken di le ri ni ay dın lat
mak ve yol gös ter mek üze re ça ğı rıl ma sı tek li fi ya pıl mış tır. Da vet üze ri ne Mec lise 
ge len Mus ta fa Ke mal Pa şa, Ana ya sa’nın ba zı mad de le ri nin açık la ma ve dü zel til me
si için ha zır la dı ğı met ni ni ver miş ve Ana ya sa Ko mis yo nun da mü za ke re edil me si ni 
is te miş tir. Bu ra da Ana ya sa de ği şik lik le ri ye ri ne dü zelt me le ri ta bi ri nin kul la nıl ma sı 
ola ya na sıl ba kıl dı ğı nı gös ter me si ba kı mın dan dik kat çe ki ci dir. Ka nun de ği şik lik le
ri nin ta ma mı hak kın da ko nu şul ma ya baş lan dı ğın da söz alan Ana ya sa Ko mis yo nu 
Baş ka nı Yu nus Na di Bey Mus ta fa Ke mal’den ge len tek lifle ri kü çük dü zen le me ler le 
Mec li se arz et tik le ri ni be lir te rek şek lî de ği şik lik is tek le ri nin za ten var olan du ru mun 
ila nı ola ca ğı na dik kat çek miş tir. Yu nus Na di Bey, en çok tep ki çe ken mad de nin; 
“Tür ki ye cum hur baş ka nı Dev le t’in de baş ka nı dır. Bu sı fat la lü zum gör dük çe Mec li
se ve Ba kan lar Ku ru luna baş kan lık eder” şek li nin as lın da ta dil da hi ol ma dı ğı nı, zi ra 
asıl da da bu yet ki nin Mec lis Baş ka nı’na ve ril miş ol du ğu nu be lirt miş tir.
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Bu dü zen le me de et ki li olan ge rek çe nin “mil lî me se le le rin da ha ko lay ve hız lı 
bir şe kil de hâl li” ol du ğu na işa ret eden Yu nus Na di Bey, Mec lis ta til de iken mem
le ket me se le le ri nin sa hip siz kal ma ma sı ge rek ti ği ni ve bu nun bir za ru ret ol du ğu
nu Mec lis üye le ri ne an lat mış tır. Da ha son ra söz alan Va sıf Bey (Sa ru han/Ma ni sa) 
mil let ve ki li), Cum hu ri yet ida re si ni ka bul et me nin as lın da Mec li sin açıl dı ğı gün
den iti ba ren za ten var olan bir du ru mu ya sal laş tır mak tan baş ka bir şey yap ma
dı ğı nı be lirt miş tir. Bu ko nuş ma lar dan son ra mü za ke re kâ fi gö rü le rek oy la ma ya 
ge çil miş, Cum hu ri yet’i ilan eden mad de al kış lar ara sın da ay nen ka bul edil miş
tir. İkin ci mad de nin oy lan ma sın dan ön ce söz alan Ur fa mil let ve ki li Şeyh Saffet 
Efen di, dev le tin di li ve di ni ne yö ne lik mad de nin Ana ya sa’nın ilk oluş tu rul du ğu 
sı ra da ki şart la rın ge re ği unu tul du ğu için ila ve edil di ği ni, Cum hu ri yet’in ila nı ile 
“Hü le fâi Ra şi din dö ne mi ne dö nül dü ğü nü” ifa de et miş tir. Bu sı ra da Yu nus Na
di Bey ko mis yo nu adı na, din le rin ser bes tî si ve ka nun da ire sin de ko ru na ca ğı na 
da ir hü küm le rin bun dan son ra da de vam ede cek dü zen le me ler de yer ala ca ğı nı 
bil di re rek doğ ma sı muh te mel şüp he le rin önü ne geç miş tir. Cum hur baş ka nı’nın 
sü re si nin bir se çim dev re si ye ri ne üç se çim dö ne mi için se çil me si ge rek ti ği tar tı
şıl mış tır. Da ha son ra bü tün si ya si par ti le rin de ğiş ti ril me si ni is te ye ce ği bir hu sus 
olan Cum hur baş ka nı’nın ik ti dar par ti si ne bağ lı de ğil bi la kis “bü tün mil le tin ma lı 
ol ma sı” ge rek ti ği sa vu nul muş tur. Bu söz ler den son ra mad de ay nen ka bul edil miş
tir. Son ola rak on ikin ci mad de ile Cum hur baş ka nı’nın yet ki le ri ne da ir olan hu sus 
ay nen ka bul edi le rek ka nun laş mış tır.

Böy le ce Cum hu ri yet’in ila nı ger çek leş ti ril dik ten son ra he men Cum hur baş
ka nı se çi mi ya pıl ma sı tek lif edil miş ve bu otu rum da “158 aza nın oy bir li ğiy le” 
An ka ra Me bu su Ga zi Mus ta fa Ke mal Pa şa’yı Cum hur baş kan lı ğı na seç tik le ri ilan 
olun muş tur. Baş ba kan lı ğa ge ti ri len İs met Pa şa hü kû me ti gü ve no yu al mış, ay nı 
gün Fet hi Bey Mec lis Baş kan lı ğı na se çil miş tir. 

Yu ka rı da kı sa ca izah edi len ge liş me le rin sey rin den de an la şı la ca ğı üze re Cum hu
ri ye t’in ila nı nı sağ la yan Ana ya sa dü zen le me le ri ken di ne has şart lar ve mü la ha za lar 
ile ger çek leş ti ril miş tir. Mu ha lifle rin ken di le ri ni en kuv vet li his set tik le ri sı ra da ha zır
lık sız lık la rı nı ve fik rî uyum la rı nın tam ol ma dı ğı nı fark eden Mus ta fa Ke mal Pa şa 
ha re ke te geç miş tir. Cum hu ri ye t’in ila nı nın mec lis va sı ta sıy la halk bil gi len di ril dik ten 
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son ra ya pıl ma sı ge rek ti ği id di asıy la mu ha le fet eden le re kar şı yi ne Mus ta fa Ke mal Pa
şa, “bir top lum da bir in kı lap ya pıl dı ğı za man el bet te onun se bep le ri var dır. An cak o 
in kı la bı ya pan lar, inan mak is te me yen anut (inat çı)ha sım la rı nı ik na ya mec bur mu
dur?” di ye sor mak la ola ya na sıl yak laş tı ğı nı açık bir bi çim de or ta ya koy muş tur. 

Cum hu ri ye tin Ma na sı
Türki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti’nin 29 Ekim 1923 ta ri hin de ila nı ile al tı asır lık bir 
dün ya dev le ti res men yı kıl mış; ay nı mil le te da yan mak la bir lik te an la yı şı, sis te mi 
ve ide al le ri fark lı bir kad ro nun ida re sin de ye ni bir dev let doğ muş tur. Cum hu ri
yet’in ila nın dan amaç, me de ni ve mo dern dün ya ile Tür ki ye ara sın da açı lan boş lu
ğu bir an ev vel ka pat mak, hat ta mua sır me de ni yet se vi ye si nin üze ri ne çık mak tır. 
He men işa ret ede lim ki kav ram ve sis tem ola rak Cum hu ri yet ge rek son asır Türk 
dü şün ce sin de ge rek se Ata türk’ün dü şün ce sin de ye ni or ta ya çık mış bir şey de ğil di. 
Cum hu ri yet Ye ni Os man lı dü şün ce sin de 1860’lı yıl lar dan iti ba ren tar tı şıl dı ğı gi bi 
Ata türk’ün de 1923’ten çok da ha ön ce le ri Tür ki ye’nin kur tu lu şu için meş ru timo
nar şi tar zı bir yö ne ti min ye ter li ol ma ya ca ğı şek lin de ki dü şün ce le ri bi lin mek tey di. 

Da ha Er zu rum Kon gre si top lan ma dan ev vel mü ca de le ba şa rı ya ulaş tı ğın da 
dev let şek li nin cum hu ri yet ola ca ğı nı ya kın ar ka daş la rı ka dar o sü reç te te mas et
ti ği Er zu rum genç le riy le de pay laş tı ğı nı bi li yo ruz. Mil lî Mü ca de le’yi yü rü ten Tür
ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin açı lı şın dan iti ba ren bü tün ge liş me le rin bu he de fe 
yö nel til di ği an la şıl mak ta dır. Bu nun la be ra ber top lum da ki ge nel ka na at ve mü ca
de le nin ba şa rı sı ga ran ti le ne ne ka dar cum hu ri ye tin ila nı hak kın da ki dü şün ce ler 
açık ça di le ge ti ril me miş ti. Bu, Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün her şe yi ye ri ve za ma nı 
gel di ğin de uy gu la ma ya koy ma tar zın da ki İn kı lap çı lık an la yı şı nın da bir ge re ği idi. 
İs tan bul’da iş gal kuv vet le ri nin kon tro lün de ki Ha li fePa di şah’ın mil lî mü ca de le yi 
bal ta la yı cı ma hi yet te ki fa ali yet le re rağ men halk ger çek du ru mu bil me di ği için es
ki sis tem ve mü es se se ler hak kın da ki ke sin hü küm le ri tam ola rak açık la mak fay
da lı gö rün mü yor du. 

Her tür lü iyi ni yet ve sa mi mi yet le ri ne mu ka bil Mec lis te ki mil let ve kil le ri ara
sın da da bir bi rin den çok fark lı dü şün ce ler ve bek len ti ler ha kim du rum day dı. 
Mem le ke tin düş man iş ga lin den, ha li fepa di şa hın esa ret ten kur ta rıl ma sı her ke sin 
bir leş ti ği ana he defti. Bu nun la bir lik te Mon dros Mü ta re ke si ile âde ta idam fer ma
nı im za la nan Os man lı Dev le ti’nden ye ni bir dev let çı kar mak sü re ci nin ön der le ri 
ara sın da da fi kir ay rı lık la rı da ha mü ca de le ta ma men so na er di ril me den ön ce or
ta ya çık ma ya baş la mış tır. Ger çek ten de Mil lî Mü ca de le’yi ba şa rı ya ulaş tı ran Tür
ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de halk hâ ki mi ye ti ne da ya nan ye ni bir dev let kur ma yı 
he defle yen ve Mus ta fa Ke mal’in et ra fın da top la nan mil let ve kil le ri ne mu ka bil mü
ca de le nin ba şa rıl ma sın dan son ra Ha li fePa di şa hın ye ni den mil let ve mem le ke tin 
ka de ri ne ha kim ola ca ğı es ki şek le dö nül me si ni sa vu nan lar da var dı. 

20 Ocak 1921 ta ri hin de ka bul edi len Teş ki latı Esa si ye Ka nu nu’nun bi rin ci 
mad de siy le hâ ki mi ye tin ka yıt sız şart sız mil le te ve ril miş ol ma sı es ki re jim ta raftar
la rı nı ra hat sız et miş ti. Mil lî Mü ca de le nin önem li isim le rin den Ka zım Ka ra be kir 
de bu ke si min cum hu ri yet aleyh ta rı bir ta kım tah rik le ri ne ma ruz ka la rak Mus ta fa 
Ke mal’den iza hat is te miş ti. Ka zım Ka ra be kir’e ve ri len ce vap ta ama cın cum hu ri
yet de ğil, pa di şa hın yet ki le ri ni kı sıt la ya rak mil le tin hak la rı nın sağ la ma alın ma sı 
ol du ğu be lir til miş ti. Hâl bu ki hâ ki mi ye tin ka yıt sız ve şart sız mil le te ve ril di ği nin 
be lir til me si o gün le rin an la yı şı ile za ten cum hu ri yet de mek ti. Mec li sin en yaş lı ve 
ha tı rı sa yı lır üye le rin den Ab dur rah man Şe ref Efen di de cum hu ri ye tin ila nı gü nü 
bu mad de ye te mas la gös ter di ği ma na ya işa ret et miş ti. 
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Bu nun la bir lik te Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın 24 Ni san ko nuş ma sın da Ha li fePa
di şah’ın ko nu mu nun mü ca de le ba şa rı ya ulaş tık tan son ra Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li si ta ra fın dan be lir le ne ce ği ni ifa de et me si de as lın da dev let şek li nin ve an
la yı şı nın ne yö ne git mek te ol du ğu nu hiç bir şüp he ye yer ver me ye cek şe kil de gös
ter mek tey di. Hâ ki mi yet mil le tin tem sil ci le rin den olu şan Bü yük Mil let Mec li si nin 
elin de ola cak tı. Bü tün bu gös ter ge ler mü sa it ilk fır sat ta cum hu ri yet ida re si nin ilan 
edi le ce ği nin de li li idi. 

Bu sı ra da Mec lis te ki mu ha le fe tin du ru mu Fa lih Rıfkı Atay’ın şu ta ri fi ne bü yük 
öl çü de uy mak ta dır; “1923 yı lı nın o hafta la rın da Bü yük Mil let Mec li sin de Cum
hu ri yet çi lik akı mı var mıy dı? Ha yır. Mus ta fa Ke mal ne yap sa ona iti raz sız ra zı 
ola cak lar da hi, iç le rin den  keş ke bu nu yap ma sa... di yor lar dı. Mus ta fa Ke mal o 
mec lis te fi kir tar tış ma la rı ile ta bii bir “ek se ri yet” el de ede mez di. İn ce po li ti ka tak
tik le ri ile bir tes li mi yet ha va sı ya rat ma lı idi”.

Bu ra da üze rin de önem le dur ma mız ge re ken hu sus Mus ta fa Ke mal’in du ru
mu dur. Bü yük öl çü de Mü da fa ai Hu kuk Ce mi yet le ri nin kon tro lün de ge çen bir 
se çim le oluş tu ru lan ikin ci Mec li se bi rin ci dö nem den mu ha liflik le ri bi li nen mil
let ve kil le rin den gi re bi len ler yok de ne cek ka dar az dı. Mus ta fa Ke mal Pa şa, Mü da
fa aİ Hu kuk Gru bu adı na aday la rı tes pit ve ilan ede rek dâ hil ol duk la rı se çim den 
ba şa rı lı çık tık la rı nı dü şün mek te dir. Mus ta fa Ke mal Pa şa se çim so nuç la rı nı mil
le tin ken di si ta ra fın dan ilan edi len esas la rı ta ma men be nim se di ği nin gös ter ge si 
ola rak de ğer len dir miş tir. An cak ge liş me ler ya kın çev re si için de da hi cum hu ri
ye tin ila nı hu su sun da onun la ay nı fi kir de ol ma yan mil let ve kil le ri nin ol du ğu nu 
gös te re cek tir. 

Mü ca de le ye atıl dı ğı ilk gün den iti ba ren Mec li si ön plâ na çı ka ran ve her hu sus
ta tam bir fi kir bir li ği ile ne ti ce al ma ya ça lı şan Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın bu tav rı 
cum hu ri yet ko nu sun da o sı ra da ta raflı ta raf sız her mil let ve ki li ni ik na et me nin 
müm kün ol ma ma sı nı bil mek ten kay nak la nı yor ol ma lı dır. Bü tün üye le rin tek tek 
ik na edil me si gi bi bir ça ba el bet te da ha de mok ra tik olur du. An cak de mok rat dav
ran mak uğ ru na he deften sa pıl ma sı ve ne ti ce nin bi lin me yen bir ge le ce ğe bı ra kıl
ma sı pek ma kul bir ha re ket tar zı ola maz dı. Zi ra he def, her şey den ön ce mem le ke ti 
düş man iş ga lin den kur tar mak idi. Evet, askerî ha re kât bit miş ti. An cak bu ba şa rı 
si ya si dü zen le me ler ile pe kiş ti ril me di ği tak dir de mil le ti uçu ru mun ke na rı na ge
ti ren yö ne tim an la yı şı nın ye ni den ha kim du ru ma gel me si, mev cut or tam da çok 
ko lay lık la ger çek leş ti ri le bi le cek bir olay dı. 

Ön ce ki dö nem ler de dev le ti kur tar mak ve dü ze ni ıs lah et mek ama cıy la ya pı
lan la rın hep kı sır, ya rım iş ler ol du ğu nun bi lin ci ile Mus ta fa Ke mal Pa şa, bir da ha 
ay nı sı kın tı la rı ya şa ma mak için ge rek li gör dü ğü bü tün kök lü de ği şik lik le ri bir bi ri 
ar dı na ha ya ta ge çir miş tir. Cum hu ri ye t’in ila nı an la yış de ği şi mi gi bi son de re ce 
güç ve zah met li bir sos yal in kı lâ bı ger çek leş tir me nin ilk adı mı nı teş kil et miş tir. 
Cum hu ri ye ti Ata türk’ün en bü yük ba şa rı sı ve Türk mil le ti nin onun ön der li ğin de 
ger çek leş tir di ği en bü yük in kı lâp ola rak an la mak ve işa ret et ti ği hal kın yö ne tim de 
et kin li ği ni bü tün un sur la rı ile ha ya ta ak tar mak O’nu ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti ’ni 
an la ma nın te mel şar tı dır.
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Özet
26 Ağus tos 1922 ta ri hin de baş la yan Bü yük Ta ar ruz 
ile 30 Ağus tos’ta Yu nan or du su ta ma men ku şa tıl mış 
ve bü yük bir kıs mı im ha edil miş tir. Türk kuv vet le ri 9 
Ey lül’de İz mir’e gir miş tir. İz mir’in kur ta rıl ma sın dan 
son ra Türk kuv vet le ri, İs tan bul ve Ça nak ka le yö nün
de iler le me ye baş la mış tır. İn gil te re, bu böl ge nin Müt
te fik ler ta ra fın dan be ra ber ce ko run ma sı is te miş se de 
mü ta re ke sü re cin de ya şa nan ger gin lik ler do la yı sıy la 
Fran sa ve İtal ya bu çağ rı ya iti bar et me miş ler dir. 19 Ey
lül’de Fran sız lar as ker le ri ni böl ge den çek tik le ri gi bi İn
gil te re Baş ba ka nı Lloyd Ge or ge’un, do min yon la rın dan 
yar dım kuv ve ti ge tir mek te şeb bü sü de so nuç suz kal
mış tır. Ar tık dip lo ma si sah ne ala cak tır. Ni te kim, İti laf 
Dev let le ri, 23 Ey lül 1922 ta ri hin de ver dik le ri no ta ile 
İz mit ve ya Mu dan ya’da bir top lan tı ya pıl ma sı nı tek lif 
et miş ler dir.
İti laf Dev let le ri ne ve ri len ce va bi no ta da, Müt te fik le rin 
ver dik le ri gü ven ce kar şı sın da Türk Or du su’nun İs tan
bul ve Ça nak ka le yö nün de iler le me ye cek le ri be lir til
miş tir. Ay rı ca, Edir ne da hil ol mak üze re, Trak ya’nın 
Me riç Neh ri’nin Ba tı sı na ka dar der hâl bo şal tıl ma sı şart 
ko şu la rak, mü ta re ke gö rüş me le ri ne 3 Ekim’de Mu dan
ya’da baş la na ca ğı ifa de edil miş tir. 
Mu dan ya Kon fe ran sı’nda Tür ki ye’yi İs met Pa şa, İn gil
te re’yi Ge ne ral Har ring ton, Fran sa’yı Ge ne ral Charpy, 
İtal ya’yı Ge ne ral Mom bel li tem sil et miş tir. Kon fe ran s’a 
Yu nan lar ka tıl ma mış lar dır. Yu nan de le ge le ri Ge ne ral 
Ma za ra kis ile Al bay Sa rı yan nis de Mu dan ya’ya gel miş
ler, an cak li man da bir Yu nan ge mi sin de kal ma yı ter cih 
et miş ler dir. Sa vaş ala nın da ga lip ol ma nın ilk ne ti ce si 
ola rak Tür ki ye Do ğu Trak ya’nın he men bo şal tıl ma sı nı 
mu ha tap la rı na ka bul et tir miş tir. 
İti laf Dev let le ri’nin es ki dü ze nin bir şe kil de de vam 
et ti ril me si ni is te me le ri, Tür ki ye’nin ise ka yıt sız şart
sız ba ğım sız bir dev let ola rak ya şa mak ta ıs rar lı ol ma sı 
üze ri ne kon fe rans ke sin ti le re uğ ra ya cak İti laf Dev let le
ri tem sil ci le ri nin bek len ti le ri nin ak si ne se kiz ay ka dar 
sü re cek tir. 
Kon fe rans’ ta Türk he ye ti Mi sakı Mil lî’nin ger çek leş
ti ril me si için gay ret gös te rir ken İti laf tem sil ci le ri Yu
na nis tan’a kar şı ka za nı lan za fe ri pek de he sa ba kat ma
dan Sevr’i esas ala rak Tür ki ye’yi ye nik bir dev let ola rak 
gör mek is ti yor lar dı. Türk ler le ya pı la cak ba rış ant laş
ma sı nın esas la rı nın tes pit edi le ce ği kon fe rans ta esa sen 
Os man lı Dev le ti’nin yı kıl ma sıy la or ta ya çı kan asır lık 
me se le ler gö rü şü le cek ti. I. Dün ya Sa va şı’ndan Av ru
pa’nın en güç lü dev le ti ola rak çık mış olan İn gil te re, Lo

zan gö rüş me le ri sü re sin ce Tür ki ye’yi yal nız bı rak ma ya 
aza mi gay ret gös te re cek tir. Böy le bir an la yış ve po li tik 
bir ta vır kar şı sın da Lo zan’dan bek le nen ne ti ce nin çık
ma ya ca ğı da ta bii idi. 
Ni te kim ant laş ma ta sa rı sın da, Er me ni le re top rak ve ril
me si, ka pi tü las yon la rın de vam et ti ril me si, Os man lı dış 
borç la rı nın ta ma mı nın Tür ki ye’ye öde til mek is ten me
si, sa vaş taz mi na tı ve ta mi rat be de li, bo ğaz la rın sta tü sü 
gi bi me se le ler de an laş ma ya va rı la ma ya cak tır. Türk he
ye ti gö rüş me le ri terk ede rek ül ke ye dö ne cek tir. 
Ye ni dö nem ça lış ma la rı na baş la yan Mec lis ba rış an laş
ma sı nı tas dik et tik ten son ra ilk iş ola rak ye ni dev le tin 
mer ke zi ni be lir le mek le işe baş la mış tır. İs tan bul’da he
nüz Ha li fe ’nin ol ma sı ve Lo zan’da el de edi le bi len şart
la rın ül ke em ni ye ti açı sın dan ye ter li bu lu na ma ma sı 
baş kent se çi min de An ka ra’nın je opo li tik ko nu mu nu 
güç len dir miş tir. Böy le bir tek lif ile düş man iş ga lin den 
kur tul muş da hi ol sa İs tan bul’un mer kez ola rak ka bul 
edi le me ye ce ği ta raflı ta raf sız her ke se gös te ril miş ti. Zi
ra mer ke zî ve yü rüt me or gan la rı ile her şey den önem
li si es ki sin den ta ma men fark lı esas la ra da ya nan mil lî 
hâ ki mi yet an la yı şı ile ye ni bir dev let, bü tün ku rum la rı 
ile şe kil le ni yor du. Ni te kim 13 Ekim 1923’te Mec lis’te 
gö rü şü le rek ka bul edi len ve Ana ya sa’ya da hil edi len 
mad de ile “Tür ki ye Dev le ti nin baş şeh ri An ka ra şeh ri” 
ola rak be lir len miş tir. 
Cum hu ri ye tin ila nı nı sağ la yan Ana ya sa dü zen le me le ri 
ken di ne has şart lar ve mü la ha za lar ile ger çek leş ti ril
miş tir. Mu ha lifle rin ken di le ri ni en kuv vet li his set tik le
ri sı ra da ha zır lık sız lık la rı nı ve fik rî uyum la rı nın tam 
ol ma dı ğı nı fark eden Mus ta fa Ke mal Pa şa ha re ke te 
geç miş tir. 
Mus ta fa Ke mal Pa şa Er zu rum Kon gre si top lan ma dan 
ev vel mü ca de le ba şa rı ya ulaş tı ğın da dev let şek li nin 
Cum hu ri yet ola ca ğı nı ya kın ar ka daş la rı ka dar o sü
reç te te mas et ti ği Er zu rum genç le riy le de pay laş mış
tır. Mil lî Mü ca de le’yi yü rü ten Tür ki ye Bü yük Mil let 
Mec li si ni de açı lı şın dan iti ba ren bu he de fe yö nelt miş ti. 
Bu nun la be ra ber top lum da ki ge nel ka na at ve mü ca de
le nin ba şa rı sı ga ran ti le ne ne ka dar Cum hu ri ye t’in ila nı 
hak kın da ki dü şün ce ler açık ça di le ge ti ril me miş ti. Bu, 
Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün her şe yi ye ri ve za ma nı gel
di ğin de uy gu la ma ya koy ma tar zın da ki İn kı lap çı lık an
la yı şı nın da bir ge re ği idi. 
Her tür lü iyi ni yet ve sa mi mi yet le ri ne mu ka bil Mec lis te
ki mil let ve kil le ri ara sın da da bir bi rin den çok fark lı dü
şün ce ler ve bek len ti ler hakim du rum day dı. Mem le ke tin 
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düş man iş ga lin den, Ha li fePa di şa h’ın esa ret ten kur ta
rıl ma sı her ke sin bir leş ti ği ana he defti. Bu nun la bir lik te 
Mon dros Mü ta re ke si ile âde ta idam fer ma nı im za la nan 
Os man lı Dev le ti’nden ye ni bir dev let çı kar mak sü re ci
nin ön der le ri ara sın da da fi kir ay rı lık la rı da ha mü ca
de le ta ma men so na er di ril me den ön ce or ta ya çık ma ya 
baş la mış tır. Ger çek ten de Mil lî Mü ca de le’yi ba şa rı ya 
ulaş tı ran Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li sin de halk hâ ki
mi ye ti ne da ya nan ye ni bir dev let kur ma yı he defle yen 
ve Mus ta fa Ke mal’in et ra fın da top la nan mil let ve kil le
ri ne mu ka bil mü ca de le nin ba şa rıl ma sın dan son ra Ha
li fePa di şa h’ın ye ni den mil let ve mem le ke tin ka de ri ne 
ha kim ola ca ğı es ki şek le dö nül me si ni sa vu nan lar da 
var dı. 20 Ocak 1921 ta ri hin de ka bul edi len Teş ki latı 
Esa si ye Ka nu nu’nun bi rin ci mad de siy le hâ ki mi ye tin 
ka yıt sız şart sız mil le te ve ril miş ol ma sı es ki re jim ta raf
tar la rı nı ra hat sız et miş ti. 
Mil li Mü ca de le nin önem li isim le rin den Ka zım Ka
ra be kir de bu ke si min cum hu ri yet aleyh ta rı birta kım 
tah rik le ri ne ma ruz ka la rak Mus ta fa Ke mal’den iza hat 
is te miş ti. Ka zım Ka ra be kir’e ve ri len ce vap ta ama cın 
Cum hu ri yet de ğil, pa di şa hın yet ki le ri ni kı sıt la ya rak 
mil le tin hak la rı nın sağ la ma alın ma sı ol du ğu be lir til
miş ti. Hâl bu ki hâ ki mi ye tin ka yıt sız ve şart sız mil le te 
ve ril di ği nin be lir til me si o gün le rin an la yı şı ile za ten 
cum hu ri yet de mek ti.. 
Bu nun la bir lik te Mus ta fa Ke mal Pa şa’nın 24 Ni san ko
nuş ma sın da Ha li fePa di şa h’ın ko nu mu nun mü ca de le 
ba şa rı ya ulaş tık tan son ra Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 
ta ra fın dan be lir le ne ce ği ni ifa de et me si de as lın da dev
let şek li nin ve an la yı şı nın ne yö ne git mek te ol du ğu nu 
hiç bir şüp he ye yer ver me ye cek şe kil de gös ter mek tey
di. Hâ ki mi yet mil le tin tem sil ci le rin den olu şan Bü yük 
Mil let Mec li si nin elin de ola cak tı. Bü tün bu gös ter ge ler 
mü sa it ilk fır sat ta Cum hu ri yet ida re si nin ilan edi le ce
ği nin de li li idi. Mus ta fa Ke mal Pa şa, mec lis te ki mu ha
le fe tin art ma sı üze ri ne mu ha lifle ri en kuv vet li ol duk
la rı sı ra da ha re ke te geç miş tir. Mu ha le fet güç lü ol du ğu 
dö nem de Hükûmet’in ça lış ma la rı nı en gel ler ken O, bu 
sü re ci mü ca de le nin ba şa rı ya ulaş ma sı yo lun da de ğer
len dir me ye ça lış tı. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki dev let ler den han gi si Lo zan’a sa de ce Bo
ğaz lar ko nu su nu gö rüş mek için ka tıl mış tır?

a. İn gil te re 
b. Fran sa
c. Sov yet Rus ya
d. Yu na nis tan
e. Ame ri ka

2. I. Pat rik ha ne
 II. Sa vaş ta mi ra tı
 II I. Dış borç lar
 IV. Nü fus Mü ba de le si
Lo zan’da gö rü şü len yu ka rı da ki me se le ler den han gi le ri 
yal nız ca Tür ki ye ve Yu na nis tan’ı il gi len di ren ko nu lar dır?

a. Yal nız I 
b. IIII I 
c. IIIV 
d. IIIIV
e. IIV

3. Aşa ğı da ki ant laş ma lar dan han gi si, Tür ki ye’nin, Lo
zan Ant laş ma sı’nın ege men lik hak la rı nı sı nır lan dı ran 
hü küm ler den kur tul ma sı nı sağ la mış tır?

a. Türk  Rum nü fus mü ba de le si
b. Bal kan An tan tı
c. 1926 An ka ra Ant laş ma sı
d. Tür ki ye’nin Mil let ler Ce mi ye ti’ne gir me si
e. Mon trö Söz leş me si

4. Aşa ğı da ki Dev let ler den han gi si Lo zan Kon fe ran
sı’na ka tıl mış an cak Lo zan Ba rış Ant laş ma sı’nı im za la
ma mış tır?

a. Fran sa
b. İn gil te re
c. Al man ya
d. Yu na nis tan
e. Ame ri ka

5. I. Su ri ye sı nı rı
 II. Ka pi tü las yon lar
 II I. Bo ğaz lar
 IV. Ba tı Trak ya
 V. Irak sı nı rı
Yu ka rı da ki me se le ler den han gi si Lo zan’da Mi sakı 
Mil li’ye uy gun ola rak çö züm len miş tir?

a. I
b. II
c. II I
d. IV
e. V

6. Aşa ğı da ki dev let ler den han gi si Mu dan ya Kon fe
ran sı na ka tıl ma mış tır?

a. Fran sa
b. İtal ya
c. Yu na nis tan
d. İn gil te re
e. Ame ri ka

7. Aşa ğı da ki şah si yet ler den han gi si Tür ki ye Bü yük 
Mil let Mec li si nin İs tan bul’da ki tem sil ci si dir?

a. Re fet Pa şa
b. Ad nan Adı var
c. Ra uf Bey
d. Ali Fu at Ce be soy
e. İs met Pa şa

8. An ka ra’nın baş kent se çil di ği ta rih aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

a. 23 Ey lül 1923
b. 9 Ekim 1923
c. 23 Ni san 1923
d. 13 Ekim 1923
e. 29 Ekim 1923

9. Tür ki ye Cum hu ri ye ti han gi ta rih te ilan edil miş tir?
a. 23 Ni san 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 24 Tem muz 1923
d. 30 Ağus tos 1922
e. 6 Ekim 1922

10. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Sal ta na tı han gi ta rih
te kal dır mış tır?

a. 23 Ni san 1920
b. 29 Ekim 1923
c. 13 Ekim 1923
d. 1 Ka sım 1922
e. 9 Ey lül 1922
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Okuma Parçası
İKİN Cİ İS Tİ DÂ
   Ga zi Pa şa Haz ret le ri’ne
Sen de yin ce “Sulh tan son ra is te rim;
Her kes gi bi bir fert ol mak, hür ol mak”
He pi miz de doğ du bü yük bir ve him;
Ger çek ten mi bu kı ya met ko pa cak?

Ye ni den mi baş la ya cak fe lâ ket?
Dü şe cek mi yi ne der de mem le ket?
Ha yır, as la! Yok tur bu na bir im kan;
Fert ola maz bir mil le tin be şî ri,

Hür dür bel ki mefku re siz bir in san, 
Hür ola maz va zi fe nin esi ri...
Kim se ya rım bı ra ka maz bir işi, 
Ese ri nin borç lu su dur her ki şi...

Ga zi Pa şa! Ger çi faz la yo rul dun, 
İh ti mal ki ra ha ta da muh taç sın,
La kin Türk’ün tıl sı mı nı sen bul dun
İk sir gi bi bu mil le te ilaç sın...

Türk ço cuk tur ya şa ya maz ba ba sız, 
Ka ran lık ta kı la vuz suz lam ba sız...
Ar tık çift lik de ğil bir hür mem le ket,
“Ma li ka ne” ya zı la maz ta şın da...

Kah ra man lar so yu olan bu mil let, 
Ars lan la rı gör mek is ter ba şın da...
Teh li ke li an da o kim him met 
Ey le miş se odur an cak mu te met...

Te pe sin de kah ra man lar olun ca, 
Bu mem le ket da im git miş ile ri...i
İlk sı ra ya ha rîs fert ler do lun,
Pas lı kal mış kal bin de ki cev he ri...

Bu mil le tin ha li olur pek ya man,
Kı la vu zu ol maz sa bir kah ra man...
Ga zi Pa şa! Ulu Tan rı aş kı na
Elin den bu mül kü çü rük bı rak ma!

Acı kur tar dı ğın yur dun hal kı na, 
Ök süz gi bi boy nu bü kük bı rak ma!
Mek te bin de onu okut, ça lış tır...
Ya vaş ya vaş halk çı lı ğa alış tır...
Ne ti ce den an la şı lır isa bet;

Yok tur se nin gi bi Türk’ü an la yan...
Bi len, an cak ya pa bi lir bir hiz met, 
Sen sin as rı bi len, mül kü an la yan.

Bu mil le tin sen tut maz san elin den, 
Yan lış yo la gi de bi lir ceh lin den...
Sen yal nız bir bü yük in san de ğil sin; 
Sen de sak lı ni ce meç hul kuv vet ler...

Yal nız dâ hi ve kah ra man de ğil sin;
Hep sen de dir bi ze mev hub nus ret ler;
Türk fey zi nin kay na ğı sın, taş dur ma!
İç ten ge len ham le le ri dur dur ma!

Te kâ mü lün zem be re ği de han dır,
Ta li’imiz sen de et miş te cel li...
Bi zi mev’ud te rak ki ye ulaş tır;

Bu da se nin va zi fen dir bes bel li...
Türk, har sı nı Garp’tan ödünç ala maz;
Nur la nır ken ci han nur suz ka la maz. 

Zi ya Gö kalp
(Kü çük Mec mu a, Di yar ba kır, nr.21, 30 Teş rini ev vel 
1338/1922, s. 14)

Kaynak: Ata türk Dev ri Fi kir Ha ya tı I, Ha zır la yan lar 
Meh met Kap lan ve di ğer le ri, An ka ra 1992, s. 3638
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yan lış ise “Lo zan Kon fe ran sı nın Top

lan ma sı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
2. e Yanıtınız yan lış ise “Lo zan’da Gö rü şü len Ko nu

lar “ ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
3. e Yanıtınız yan lış ise “Sı nır la rın Tes pi ti “ ko nu su

nu ye ni den göz den ge çi ri niz. 
4. e Yanıtınız yan lış ise “İk ti sa di ve Ma li Me se le ler” 

ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
5. b Yanıtınız yan lış ise “İk ti sa di ve Ma li Me se le ler” 

ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
6. c Yanıtınız yan lış ise “Mu dan ya Mü ta re ke si” ko

nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
7. a Yanıtınız yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı” ko nu

su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
8. d Yanıtınız yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı” ko nu

su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
9. b Yanıtınız yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı” ko nu

su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
10. d Yanıtınız yan lış ise “Cum hu ri ye tin İla nı” ko nu

su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sı ra Siz de 1
İn gil te re’nin em per ya list ya yıl ma po li ti ka la rı nın te mel 
hu sus lar dan bi ri ken di in san kay nak la rı nı mu ha fa za et
mek ve ba zı kü çük çı kar lar kar şı lı ğın da baş ka la rı nı kul
lan mak ola rak şe kil len miş ti. I. Dün ya Sa va şı’n da da sö
mür ge le rin den ge tir di ği as ker le rin ha yat la rı üze rin den 
hâ ki mi yet mü ca de le si yap mış tır. Sa vaş sı ra sın da İtal ya 
ile im za la nan St. Je an Du Ma uri en ne an laş ma sıy la Ba
tı Ana do lu’da İtal yan hâ ki mi ye ti ni ka bul et me si ne kar
şın uzun va de de çı kar la rı na ters düş tü ğü için Yu nan la rı 
dev re ye so ka rak ge liş me le ri kon trol et me ye ça lış mış tır. 
An cak Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si or du la rı nın bü yük 
fe da kâr lık lar la ger çek leş tir di ği is tik lal har bi kar şı sın da 
ça re siz kal mış tır. Fran sız la rın da Er me ni le ri kul la na rak 
Ana do lu’nun kay nak la rı nı sö mür me ça ba sı mü ta re ke 
dö ne min de Ada na, Ur fa, Ma raş ve An tep’in yi ğit in san
la rı nın şan lı ve kah ra man di re niş le riy le en gel len miş tir. 
Yu nan de le ge ler Mu dan ya gö rüş me le ri ne bi le alın ma
mış ken Er me ni ler de ba rış gö rüş me le ri sı ra sın da dev re 
dı şı kal mak tan kur tu la ma mış lar dır. Bü tün bun lar İs tik
lal Har bi sü re cin de Yu nan lar ve Er me ni iş bir lik çi ler le 
sa vaş ma sı na kar şın Türk mil le ti nin asıl mü ca de le yi per
de ar ka sın da bu pi yon la rı kul la nan em per ya list güç le re 
kar şı ver di ği ni or ta ya koy mak ta dır. 

Sı ra Siz de 2
Türk le rin Ana do lu’ya gel me siy le baş la yan mü ca de le 
son dö nem de Os man lı Dev le ti nin top rak la rı nı pay laş
ma ya dö nüş müş tü. Şark me se le si ola rak isim len di ri len 
bek len ti Bal kan lar dan, Ana do lu’dan çı kar mak ve gel
di ği ye re ge ri gön der mek ti. On  do ku zun cu yüz yı lın so
nun da İn gil te re, Rus ya ve Fran sa bu nu ba şar mak üze re 
ken di ara la rın da an laş mış lar dır. Em per ya list dev let ler 
Os man lı Dev le ti ’nin Trab lus garp ve Bal kan Sa vaş la
rın da ye nil me siy le ümit len me le ri ne kar şın I. Dün ya 
Sa va şı’n da Türk mil le ti nin gös ter di ği di renç kar şı sın
da şaş kı na dön müş ler dir. Bil has sa Ça nak ka le su la rı na 
göm dü ğü ye nil mez ar ma da ile sa va şın üç yıl da ha uza
ma sı na ve si le olan Os man lı Dev le ti ’ni en ağır şe kil de 
ce za lan dır mak is ti yor lar dı. Do la yı sıy la gör mek is te
dik le ri he sap sa de ce sa va şın de ğil asır la rın bi rik tir di ği 
he sap ol du ğu için Türk mil le ti ni bir da ha ken di ne ge lip 
ba ğım sız ya şa ma mü ca de le si ve re me ye cek hâ le ge tir
mek is ti yor lar dı. Bu se bep le Türk mil le ti nin ba ğım sız 
ya şa ma hak kı nı sa vaş sa ha sın da el de et ti ği ni göz ar dı 
ede rek ye nik dev let mu ame le si yap ma ya ça lı şı yor lar dı. 

Sı ra Siz de 3
İti laf Dev let le ri tem sil ci le ri nin Tür ki ye’de ki Or to doks 
Rum va tan daş la rın de ği şi mi ni ka bul et me le ri ne kar
şın pat rik ha ne ve okul la rın kal ma sın da ki ıs ra rın ya kın 
geç miş te ya şa nan lar ile doğ ru dan il gi li dir. Zi ra Os
man lı dev le tin de ya şa yan gay ri müs lim le ri dev le te kar
şı kış kırt mak ve is yan la rı nı or ga ni ze et mek için Ba tı lı 
dev let le rin en bü yük iş bir lik çi le ri ki li se ve okul lar ol
muş tur. Si ya si ve eko no mik yön den za yıf Os man lı dev
le ti nin top rak la rı üze rin de ki bu mü es se se le ri de net le
ye me me si bü yük bir za af oluş tu ru yor du. Lo zan’da da 
Tür ki ye bil has sa Pat rik ha ne nin ül ke dı şı na çı ka rıl ma
sın da ıs rar cı ol ma sı na kar şın bir bü tün hâ lin de di re
ne rek dai ma ül ke aley hin de bir or ta lı ğı ka rış tır ma ale ti 
ol muş bu mü es se se le rin kal ma sı nı ka bul et tir miş ler dir. 

Sı ra Siz de 4
Eko no mik ve sos yal ya tı rım la rın mer ke zi ol ma sı, dün
ya ca bi li nir li ği, mev cut en bü yük şe hir İs tan bul ol ma sı na 
rağ men sa de ce em ni yet şart la rı do la yı sıy la An ka ra’nın 
baş kent se çil me si nin baş ka se bep le ri var dır. Her şey den 
önem li si, ar tık es ki ye dö nü şün ola ma ya ca ğı nın sim ge si 
hâ li ne ge len, âde ta mil lî mü ca de le nin dün ya ya ta nıt tı ğı 
şeh ri baş kent yap mak tı. An ka ra ar tık hiçbir şe yin es ki 
ma na da de vam et me ye ce ği ni bü tün mil le te gös ter mek 
için en gü zel ve si le ka bul edil miş tir. Dış dev let le re de ar
tık ta ma men fark lı dün ya gö rü şü ne, an la yı şı na sa hip bir 
kad ro ile mu ha tap ol duk la rı me sa jı ve ril mek is ten miş tir. 
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