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İNKILÂP TARİHİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

İNKILAP: Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap, değişme, 
bir halden diğer bir hale geçme demektir. Türkçe’de bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalbetmek” 

şeklinde kullanılır. Türk Hukuk Lügatı’na göre ise; İnkılap; Bir devletin sahip olduğu siyasi, 

sosyal, askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü  bir 
biçimde değiştirilerek yenileştirilmesidir. Yani inkılaplar, sanayi inkılabı, bilim inkılabı, kültür 

inkılabı gibi çeşitli alanlarda olabilir. Bu yüzden Atatürk’ün yaptığı yenilikler inkılap olarak kabul 

edilmektedir.  

Atatürk, inkılâp kelimesini sık sık kullanmış, özellikle İnkılap ile İhtilal arasındaki farka 
dikkat çekmiştir. Atatürk’e göre Türk  inkılabı, ilk bakışta ima ettiği ihlilal manasından daha geniş bir 

değişikliği ifade etmektedir. Türk inkılabı, Türk Milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri 

yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseleri 
koymuş olmaktır. İnkılabın gerçekleşmesi için bazı şartların bir araya gelmesi lazımdır. Bunlar: 

Toplumun karşı karşıya kaldığı idari, adli, sosyal ve ekonomik buhranlar (Fransız 

İnkılabında bu durumu görmek mümkündür.) 

 Fikir hayatının gelişme göstermesi ve inkılabı hazırlayıcı eserlerin verilmesi. 

(Fikirsiz inkılap olmaz. Montesqieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau olmasaydı, 

Fransız İnkılâbı olmazdı. Türkiye’de ise inkılap fikri 18.yy sonlarında 

ve 19.yy başlarından itibaren açılan modern okullarda eğitim gören mektepli gençler 
arasında yeşermeye başlamıştır. II.Meşrutiyet dönemine gelindiğinde, Fransız 

İnkılabı düşünürlerinin yanı sıra Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa gibi Tanzimat 

Dönemi fikir adamlarının; Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Abdullah Cevdet gibi 
Meşrutiyet aydınlarının eserleri onların düşünce atmosferini oldukça etkilemiştir. Bu 

kuşaktan gelen Mustafa Kemal, bu düşünürlerin fikirlerini öğrenmiş, Türk toplum 

yapısına uygun bir hale getirmiş ve uygulamıştır.) 

 Lider ve kadro teşekkülü (Diğer bütün şartlar oluşmuş olsa bile lidersiz ve kadrosuz 
bir inkılap hareketi düşünülemez. Mustafa Kemal, Türk İnkılâbı hareketini başarıyla 

gerçekleştirecek lider özelliklerine sahiptir.) 

 Tertip, disiplin, plan ve program: (Fransız İnkılâbında başlangıçta belirli bir plan 
yoktur. Ancak dana sonra işler bir plan ve programa bağlanmıştır. Türk inkılâbında ise 

başlangıçtan itibaren belirli bir plan, program ve disiplin mevcuttur. Mustafa 

Kemal ve arkadaşları ancak bu şekilde dünyaya örnek olacak Türk İnkılabına işlerlik 
kazandırmışlardır. 

  

İHTİLAL: İhtilal de Arapça “hal” kelimesinden gelmektedir. Anlamı bozukluk, karışıklık, 

tahttan indirme demektir. Kavram olarak ihtilal: Bir devletin siyasi teşkilatını, kanuni şekillere hiç 

uymadan değiştirmek üzere zor kullanılarak yapılan geniş çaplı bir halk hareketidir. 

Görüldüğü üzere inkılâp, gelişmeye, ilerlemeye yönelik bir değişikliği ifade ettiği 

halde, ihtilal, mevcut düzeni bozmaya, çökertmeye yönelik bir anlam taşır. Yani ihtilal bozulan, altüst 
olan düzenin yerine yeni bir düzenin oluşturulmasını kapsamaz. Sadece inkılâbın bir evresini, 

hareketin yıkıcı olan kısmını teşkil eder. İhtilal, mevcut müesseselerin yıkımını; inkılâp ise yeniden 

müesseseleşmeyi ifade eder. Türkiye’de ihtilal ve inkılâp kavramları genellikle ayırt edilmemekte, 
ihtilal inkılâbın yerine kullanılmaktadır. Bunun sebebi Türkçe de her iki kavramın da, Fransız 

İnkılâbından sonra kullanılmış olmasıdır. 1789 Fransız İnkılâbı, sıklıkla telaffuz edildiği gibi bir 

ihtilal değil, bir inkılâptır. Atatürk’ün deyimiyle 1789 hareketi, tam yüz yıl süren bir ihtilaller 

serisidir, sonuç itibariyle bir inkılâptır. 

  

DEVRİM: Zaman zaman ihtilal ve inkılap kavramlarının yerine kullanılan “devrim” 

kelimesi, “devirmek” fiil kökünden türetilmiş olup, daha çok ihtilal anlamındadır. Burada inkılâp 
kavramı yok sayılmıştır. 
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İSYAN: Sözlük anlamı itaat etmemek, emre boyun eğmemek, ayaklanmak demektir. 

Kavram olarak ise toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç ve hedefini 

gerçekleştirmek üzere devlete karşı başkaldırma hareketidir. İsyan gelişme gösterebilirse ihtilale, 
ihtilal gelişme gösterebilirse inkılâba dönüşebilir. Fransız İnkılâbında bu böyle olmuştur. Türk 

İnkılâbında ise isyan ve ihtilal safhası yoktur. Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti’ne karşı gelmesi 

bir isyan olarak nitelendirilemez. Çünkü ortada baş kaldırılacak bir devlet yoktur. Mondros 

Mütarekesi’ni imzalayan Osmanlı Devleti, bir devlette bulunması gereken unsurlardan millet 

unsuru dışındakileri kaybettiği için hukuken varlığını yitirmiştir. 

HÜKÜMET DARBESİ: Mevcut iktidara karşı yapılan harekettir. Devletin emri altındaki 

resmi kuvvetlerden birinin, örneğin ordunun mevcut hükümeti devirip, iktidarı ele alması demektir. 
Hükümet darbeleri sadece iktidardaki kişileri değiştirirler. 

Toplumdaki sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapıya dokunmazlar. 

REFORM (ISLAHAT): Fransızca olan Reform kelimesi, sözlük anlamı olarak düzeltme, 
iyileştirme anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde reform karşılığı olarak Islahat deyimi 

kullanılmıştır. Geniş anlamda reform; toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, çağın 

ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak yeniden düzenlemektir. Reformlar o ülkenin hukuk düzenine 
uygun olarak yapılır. Değiştirilebilir, zorlayıcı değildir. 

TEKÂMÜL (EVRİM): Arapça, “Kamil” kökünden türemiş olup, ilerleme, gelişme, 

olgunlaşma anlamına gelmektedir. Evrim kavram olarak mevcut kurumun veya herhangi bir varlığın 

ideale, daha iyiye doğru gelişmesini ifade etmektedir. 

RÖNESANS: Kelime anlamı yeniden doğuş demektir. 

İlimde, sanatta, fikirde, edebiyatta yeniden doğuşu ifade etmektedir. Genel anlamda kullanılan bir 

sözcük değildir. Günümüzde XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa 
ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen 

bilim ve sanat akımını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.  

 TANZİMAT: Kelime anlamı düzene koymak, çekidüzen vermektir.  Türk Tarihinde Sultan 

Abdülmecit zamanında, 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan 
edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönemi ifade etmek için 

kullanılmaktadır.  

           

   TÜRK İNKILÂBINI HAZIRLAYAN SEBEPLER: 

Türkler’in tarih boyunca kurdukları en büyük devletlerden biri olan Osmanlı Devleti, 

dünyanın üç büyük kıtasında önemli topraklara ve stratejik noktalara sahip olup, yükselme döneminde 
devrinin tek süper devleti durumundadır. Bunun sebebi; uyguladığı bilinçli 

politika, disiplinli ve güçlü bir askeri teşkilata sahip olması, idari siyasetteki inceliği, adilane 

davranışı, taassuptan uzak ve hoşgörüye dayanan bir dini anlayışa sahip olmasıdır. Osmanlı 

Devleti’nin gelişmesi, yeni toprak kazançları elde etmesi gelişigüzel değil, bir program dahilinde ve 
bilinçli bir biçimde gerçekleşmiştir. 

Ancak daha sonraları Avrupa’da meydana gelen Rönesans, Reform, Fransız İnkılâbı gibi 

gelişmeler, Avrupa’da da önemli değişikliklere yol açmış ve Batı Medeniyeti denilen, bugün hala 
varlığı ve gücü devam eden bir medeniyet doğmuştur. Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı 

Devleti’nde olmamış, Yeni Çağ’ın bu en büyük dünya devleti, Yakın Çağ’da hızlı bir gerilemenin 

içine girmiş ve 20. yüzyılının başlarında çöküşle karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasına yol açan iç ve dış sebepleri şu şekilde irdelemek mümkündür: 

 A_İç Sebepler: 

 1. Mülki İdarenin Bozulması: 

Osmanlı Devleti, eski Türk hâkimiyet anlayışına göre, veraset usulüyle tahta geçen 
hükümdarlarca yönetilmekte idi. Devletin başında Osmanlı Hanedanı’na mensup bir hükümdar vardı. 

Hanedan üyelerinden kimin hükümdar olacağı ile ilgili kesin çizgilerle belirlenmiş bir kural yoktu. 

Bununla birlikte Türk Örf Hukuku’na göre tahta geçiş, bir gelenek şeklinde bazı prensiplere 
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bağlanmıştı. Buna göre; İktidar hanedan üyelerinin ortak malı idi. Başta bulunan hükümdar, 

kendisinden sonra tahta geçebilecek veliahtı tayin edebilirdi. Hükümdar eğer sağlığında yerine bir 

veliaht tayin etmemişse, bu durumda hükümdarın ölümünden sonra hanedan üyelerinin her 
biri gücü ve nüfuzu varsa, sonucuna katlanmak şartıyla taht üzerinde hak iddia edebilir ve 

mücadelesinde başarılı olması halinde iktidarı ele geçirirdi. 

 Ancak daha sonraki yıllarda bu yöntem değiştirilerek yerine hanedanın en büyük erkeğinin 
tahta geçirilmesini öngören, ekber ve erşet sistemi getirildi. Bu sistem taht kavgalarını ve dolayısıyla 

kardeşkanı dökülerek devletin iç bunalıma itilmesini önlemiştir. Ancak iktidarı elde etmede sadece 

yaşın ölçü olması, şahsi yeteneklere bakılmayışı, yetersiz hanedan üyelerinin de devletin başına 

geçmesine yol açmıştır. Ayrıca Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde uygulanan şehzadelerin 
sancaklara gönderilmesi anlayışı 18.yy. başlarında veraset sisteminin değiştirilmesi ile kaldırılmış, 

şehzadelerin sarayda tutulması, devleti yönetme alışkanlığından uzak, deneyimsiz padişahların ülkeyi 

kötü yönetmelerine neden olmuştur. Devleti iyi yönetemeyen, düşük seviyeli padişahların yönetime 
gelmesi de, yukarıdan-aşağıya doğru mülki idarenin tüm kademelerinde bozulmaya yol açmış, bu 

bozulma da Osmanlı Devleti’ni genel bir çöküntüye götürmüştür. 

2. Ordu Teşkilatının Bozulması:    

Osmanlı ordusu başlangıçta yaya ve müsellem denilen atlılardan oluşan, savaş zamanlarında 

toplanan bir uç beyliği ordusu niteliğindeydi. Devletin kurulmasından sonra yaşanan gelişmelere 

paralel olarak ordu da yeniden teşkilatlandırılmıştır. Devlet tam anlamıyla kurulduğunda, Osmanlı 

kara ordusu Yeniçeri Ocağı (Kapıkulu) ve Tımarlı Sipahiler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
Yeniçeri Ocağı I. Murat döneminde kurulmuş olup, merkezde bulunan bir ordudur. 

II. Mahmut döneminde ocaktaki asker sayısı 100.000’i aşmıştır. Tımarlı Sipahiler ise toprak sistemine 

bağlı olarak memleketin çeşitli yörelerinde yetiştirilen askerlerdir. Devletin en güçlü olduğu 
dönemlerde, ordunun çoğunluğunu Tımarlı Sipahiler oluşturmaktadır. Ancak gerileme döneminden 

itibaren her iki askeri birlikte çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduramamış, bunun sonucunda 

Osmanlı ordusu eski savaş gücünü yitirmiş, disiplinsiz, amirine başkaldıran, yeniliklere tavır 

alan bir insan topluluğu görünümüne bürünmüştür. Özellikle yeniçeri teşkilatı düşmandan çok kendi 
yönetimini ve halkını korkutan bir ordu haline dönmüştür. 

Preveze deniz zaferiyle Akdeniz’in en üstün gücü haline gelen Osmanlı donanması ise 17. 

y.y.da gerilemiştir. Avrupa’daki gemi teknolojisine ayak uyduramayan Osmanlı donanması 19. y.y’da 
büyük ölçüde çökmüştür. Kara ve deniz kuvvetlerinden oluşan Osmanlı ordusunun devletin kuruluş 

dönemindeki gücünü devam ettirememesinin ve çöküntüye uğramasının nedenlerini şu üç 

maddede özetlemek mümkündür: 

a) Osmanlı devletinin kuruluş yıllarındaki dinamizmini sürdürememesi. Buna bağlı olarak 

Osmanlı ordusunun gelişen Avrupa orduları karşısında yetersiz kalması 

b) Avrupa orduları ateşli silahlarla donatılırken; Osmanlı devletinin bu konuda gerekli 

duyarlılığı gösterememesi. Yakın çağda dışarıdan modern silah alma çabalarının da sonuçsuz kalması 

c) Gerileme döneminden itibaren uğranılan yenilgilerin orduda moral çöküntüsü yaratması. Bu 

çöküntünün tedbir alınarak giderilmesi yerine teşkilatın ihmal edilmesi. 

Bu sebeplerden dolayı çöküntüye uğrayan yeniçeri ocağı 1826’da  II. Mahmut tarafından 
kaldırılmıştır. Tımarlı Sipahi Sistemi’nin bozulmasında ise, bu teşkilatla doğrudan ilgili olan “dirlik” 

denen toprak sisteminin bozulması etkili olmuştur. Bir hizmet karşılığı verilen dirliklerin hakkı 

olanlarla değil de iltimasla rastgele şahıslara verilmesi tımarlı sipahi sisteminin de bozulmasına yol 
açmıştır. III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde yeni ordu düzenlemelerine gidilmişse de bu kolay 

olmamıştır. 20. yy başlarında dünya standartlarına yakın bir ordu oluşturulabilmiştir. Ancak siyasi 

çekişmeler bu ordunun da başarısını engellemiştir. Özellikle Balkan Savaşları’nda bu durum acı bir 

biçimde görülmüştür. 

 3. İlmiye Teşkilatı’nın Yetersiz Kalması:    

Osmanlı İlmiye Teşkilatı 15. ve 16. y.y’larda çağdaşlarına göre oldukça ileri 

seviyedeydi. Fatih Dönemi’nde Osmanlı Medreseleri gerek eğitim kadrosu, gerekse programı 
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bakımından çok zengindi. Yükselme Devri’nin devlet adamlarını ve devlet kadrolarını yetiştiren 

Osmanlı İlmiye Teşkilatı 18. ve 19. y.y.lara gelindiğinde çok farklı bir mahiyet almış, Avrupa’daki 

ilmi gelişmeleri takip edemediği gibi, büyük program değişikliğine uğrayarak sahip olduğu 
zenginlikleri kaybetmiştir. Örneğin; Yakın Çağ Medreseleri program yönünden 15. y.y. Osmanlı 

medresesine göre çok gerilemiş ders programlarında pozitif ilimlere yok denecek kadar az yer 

vermiştir. Bu da devleti yönetecek kadroların kötü yetişmelerine neden olmuştur. 

Diğer taraftan medrese zamanla ilimle uğraşmayan bir kurum haline gelmiştir. Buna paralel 

olarak medrese siyasetle uğraşmaya başlamıştır. Bu durum medreseye hem itibarını hem de 

bağımsız hareket etme yeteneğini kaybettirmiş, onu siyasetin emrine sokmuştur. Medrese ilim 

yuvası, müderrislikte meslek olmaktan çıkmıştır. Medreselerin çöküşü medrese ile birlikte devleti ve 
toplumu da çöküşe sürüklemiştir. Medrese ne kendini yenilemeye teşebbüs etmiş ne de kendi dışında 

bir yeniliğe fırsat tanımıştır. 

Osmanlı ilmiye teşkilatı yönetim bakımından da bütünlük göstermemektedir. Okullar tek bir 
elden yönetilmemekte, farklı kurumlara bağlı olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Yabancıların 

kurdukları azınlık okulları da eğitimde ayrı bir karışıklık yaratmaktadır.           Yakın Çağ’da özellikle 

2. Mahmut devrinde eğitim ile ilgili reformlar yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bu reformlar eğitimde 
ikiliğe yol açmış, bu durum cumhuriyet dönemine kadar sürmüş. 

 4. Adalet Sisteminin Çökmesi: 

Adalet kurumu, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesinde büyük rol oynamıştır. 

Osmanlının adalet sistemi ve anlayışı devletin güçlü olduğu dönemlerde, değişik toplumlar arasında 
büyük ilgi uyandırmıştır ancak, 19. y.y.da adalet sisteminde adaletin yerini rüşvet, adam 

kayırma ve menfaat almıştır. Adalet sisteminin çökmesi hukukun üstünlüğü anlayışının yıkılması 

Osmanlı Devleti’ni hızla çöküntünün eşiğine getirmiştir. 

 5. Ekonomik Yapının Bozulması: 

 Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanıyordu. Dirlik Sistemi içerisinde toprağı 

işleyenleri gelirlerine göre vergilendiriyordu. Osmanlı Devleti, yükselme devrinde çok iyi işleyen bir 

maliye sistemine sahipti. 16 y.y.da da ekonomik yönden Osmanlı Devleti güçlüdür. Ancak daha 
sonraki yıllarda diğer alanlardaki çöküşe paralel olarak ekonomik alanda da hızlı bir çöküş 

yaşanmıştır. Ekonomik alanda çöküşün başlıca sebepleri şunlardır: 

 Başlangıçta Fransa’ya daha sonra diğer Avrupa devletlerine 
verilen kapitülasyon denilen ticari imtiyazların Osmanlı Devleti aleyhinde gelişme göstermesi. 

 Batıdaki sanayi inkılabının Osmanlı Devletin’de gerçekleştirilememesi, sanayi 

ürünlerinin yerli Osmanlı el sanatlarını ezmesi ve eritmesi 
 Kaybedilen savaşlar sonucunda ödenmek zorunda kalınan tazminatlar ve artan askeri 

giderler 

 Dışarıdan alınan dış borçların ödenememesi sonucunda kurulan Düyunu Umumiye 

Teşkilatı (Genel Borçlar idaresi) 
 Artan rüşvet ve su istimal olaylarının devlet adamlarının bu sorunu çözememeleri 

 Ekonomiyi yönlendirecek insan unsurunun yetiştirilmemesi 

 Sömürgecilik hareketinin sonucunda İspanyolların güney Amerika’dan getirdikleri 
altınlar yüzünden Avrupa’yı sarsan enflasyonun Osmanlı devletini de etkilemesi 

 Dirlik sisteminin bozulması yüzünden tarım faaliyetlerinin aksaması ve devletin vergi 

kaybına uğraması 
 Coğrafi keşifler sonucu dünya ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı Devleti’nin 

daha önce elinde tuttuğu ticari avantajları kaybetmesi 

6. Azınlıkların Osmanlı Devleti Aleyhindeki Faaliyetleri: 

Osmanlı Devleti’nin idaresi altında değişik din ve milliyetlere mensup topluluklar 
yaşamaktaydı. Bu toplulukların her biri Osmanlı çatısı altında yaşamaktan memnundu. Ancak 

yakınçağda Avrupalı devletlerin güçlenmesi ve Osmanlı azınlıkları ile ilgilenmeye başlaması, bu 

toplulukların her birinin Osmanlı Devleti aleyhinde din ve milliyetçilik unsurları etkin rol oynamıştır. 
Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik fikrinin etkisi ve Rusların kışkırtması ile önce Balkan milletleri 
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bağımsızlık hareketleri izlemiştir. Dolayısıyla azınlıklar Osmanlı Devletinin içten çökertilmesinde 

etkili olmuşlardır. 

           B_DIŞ SEBEPLER: 

1-_Batıdaki Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri ve Bunların Osmanlı 

Devlet üzerindeki Etkiler: Osmanlı Devleti kuruluşundan kısa bir süre sonra hızla yükselerek, 

çağının en güçlü devletlerinden biri olmuştur. Dünyanın önemli ticaret yollarını kendi kontrolü altında 
bulunduran Osmanlı Devleti ekonomik açıdan da güçlüdür. Haçlı Seferleri’nden itibaren Doğu 

dünyasını ve onun zenginliklerini tanıyan Avrupalılar hep o zenginliklere kavuşmayı düşünmüşler, 

bunun içinde bilimsel araştırmalara yönelmişlerdir. Bilimi kilisenin dar kalıplarında 

çıkararak, gözlem ve deneye dayandıran Avrupalılar hızla gelişmişlerdir. Pusulanın bulunması, gemi 

yapım tekniğinin geliştirilmesine ve açık denizlere kolaylıkla çıkılmasına imkân sağlanmıştır. 

Dünyanın şekli konusunda ortaya atılan doğru bilgiler ispatlanmış, bu bilgilerin ışığı altında 

çizilen haritalarla Avrupalı denizciler dünyanın başka kıtalarına ulaştırmıştır. Böylece Osmanlı 
Devleti’nin kontrolü altında olan ticaret yolları kullanılmaz hale gelmiş, bu durum Osmanlı 

Devleti’nin ekonomik üstünlüğünü yitirmesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra Amerika kıtasının 

keşfedilmesi, buradaki yer altı zenginliklerinin Avrupa’ya aktarılması Osmanlının para düzenini 
bozmuştur. Avrupalı tüccarlar Osmanlı Devleti’nin ürettiği hammaddeyi daha fazla gümüş para 

vererek alması, o dönemdeki paranın değer kaybetmesine yol açmıştır. Ülkedeki para bolluğu 

enflasyonu doğurmuştur. Bu da altın fiyatlarını yükseltmiş, hayatı güçleştirmiştir ve sanayinin 

gelişmesini engellemiştir. 

2-Kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri : 

Kapitülasyon; yabancı bir devlet uyruğunun oturduğu ve iş yaptığı ülkede, o ülkenin 

vatandaşlarına tanınmayan bazı ayrıcalıklarda yaralanmasıdır. Bu ayrıcalıklar ticari, ekonomik, 
kültürel v.b olabilir Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde Fransızlara verdiği kapitülasyonlar ticari 

nitelik taşımaktadır. Buna göre Osmanlı Devleti’nin de ticaret yapacak olan Fransız tüccarları on yıl 

vergi vermeyecekler, malların değeri üzerinden %3 gümrük alınacak, Fransızlar arasında çıkacak ticari 

anlaşmazlığa, anlaşmazlığın çıktığı yerdeki Fransız Konsolosu bakacak, taraflardan biri Türk ise 
sorunu Osmanlı kadısı Fransız elçilinin bir görevlisinin gözetiminde çözecektir. Kanuni’nin 

ölümünden sonra bu ayrıcalıklar yenilenmiştir. Yenilenirken vergi muafiyeti süresiz olarak 

uzatılmıştır. Kanuni döneminde padişahların değişimi halinde yenilenmesi gereken ayrıcalıklar I. 
Mahmud döneminden itibaren 1740 yılında sürekli hale getirilmiştir. Fransa’ya tanınan bu 

ayrıcalıklardan zamanla bütün Avrupa devletleri yararlanmışlardır. Avrupa’da teknolojik gelişim hızla 

ilerleyip, Sanayi İnkılâbı yapılarak, üretim maliyeti düşürülmüş, fabrikasyon üretime geçilerek, mal 
miktarı çoğaltılmıştır. Bu gelişme Batılılar için, ucuz hammaddesi, kabalık nüfusu, kapitülasyonların 

kendilerine sağladığı düşük gümrük gelirleriyle Osmanlı Devleti’ni cazip bir pazar haline getirmiştir. 

Avrupa’da fabrikalarda üretilen mallar, Osmanlı pazarına sürülünce, korumasız, zayıf Osmanlı 

sanayisi bunlarla rekabet edememiş ve büyük darbe yemiştir.  Osmanlı devlet adamlarının, 
kapitülasyonların zararlarını örtmek için, sanayiyi koruyucu önlem almak amacıyla gümrük vergilerini 

artırma istekleri, büyük tepkilere yol açmıştır. Kapitülasyonlardan kurtulmak isteyen Osmanlı 

Devleti’nin bu yoldaki çabaları sonuç vermemiştir. Öyle ki, I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
Devleti’nin yanında yer alan Almanya ve Avusturya-Macaristan kapitülasyonların kaldırılmasına, 

diğer devletlerden daha fazla tepki göstermişlerdir. Türkiye ancak Lozan da kapitülasyonlardan 

kurtulabilmeyi başarmış ve Türk Sanayisini korumayı gerçekleştirmiştir. 

  3.Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri: 

 Sanayi İnkılâbı, buhar gücünün bulunması, bu gücün üretimde kullanılmaya başlanması 

sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk 

edilmesi, üretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi olayıdır. Yani Sanayi İnkılabı 
üretimde basit el aletlerinin yerini, makinenin almasıdır. Sanayi İnkılabı,”Globalleşme” 

denilen,pazarları ve üretimi dünya boyutuna taşıyan ekonomik dönüşümün de başlangıcını teşkil 

etmektedir. 

 Sanayi İnkılabı küçük sermayeden, büyük sermayeye, yani kapitalizme geçilmesini 

sağlamış,küçük sanayi kuruluşlarının yıkılması,ucuz ve bol üretimi dünya ticaret dengesini 
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değiştirmiştir.Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa’da hammadde ve Pazar problemi yaşanmıştır.Bu 

problem batılı ülkeleri hem milli sınırları içinde,hem de sömürgelerinde koruyucu tedbirle almaya ve 

yeni pazarlar bulmaya zorlamıştır.Kalabalık nüfusu,yer altı ve yerüstü zenginlikleriyle Osmanlı 
Devleti bu açıdan Batılılar için önemli bir Pazar niteliği taşımıştır.Osmanlı Devleti’nin Sanayi 

İnkılabı’ndan olumsuz yönde etkilenmemek için alması gereken önlem yüksek gümrük uygulayarak 

Avrupa mallarına karşı yerli sanayisini korumak ve sanayini çağdaş teknolojiyle güçlendirerek,Batı 
malları ile rekabet edebilecek duruma getirmektir.Ancak bunların hiçbiri yapılmadığı için Osmanlı 

Devleti,Sanayi İnkılabı’ndan olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Mal üretimi çoğaldıktan sonra, artık kapitülasyonların tanıdığı ayrıcalıkları da yeterli 

görmeyen Batılılar, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ticaret yasaklarından, tekel uygulamalarından 
şikâyetçi olmaya başlamışlardır. İngilizler, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın çıkarttığı isyan 

ortamından faydalanarak,1838 Ticaret Antlaşmasıyla bu şikâyetlerden kurtulma imkânını elde etmiş, 

bunu diğer büyük Batılı   devletler izlemiş ve ülke adeta bir yarı sömürge ağı içine düşmüştür. Avrupa 
malı ucuz ve bol miktarda Osmanlı pazarına girerken, Osmanlı ülkesindeki hammadde daha ucuza 

yurt dışına çıkarılmış, bu da yerli sanayinin gelişmesini engellemiştir. 

  Osmanlı Devleti’nin savaşlar yüzünden mali durumunun bozulması ve izlediği yanlış 
ekonomik politika, Onu Batılı devletlerden borç almaya zorlamıştır. Alınan borçlar yerinde 

kullanılmadığı için,devlet bu paraların faizlerini bile ödeyememiş ve iflas ettiğini 

açıklamıştır.Batılıların,Osmanlı Devleti’nden alacaklarını tahsil etmek gayesiyle 1881’de kurulan 

Duyun-u Umumiye Teşkilatı,devletin gelirlerinin önemli bir bölümünü el koydurmuştur.Bu da 
Osmanlı Devleti’nin mali bağımsızlığını yitirmesine neden olmuştur.Osmanlı Devleti’nin bu şekilde 

borçlanması yabancı müteşebbise yaramış,Türk müteşebbisler ya tamamen ortadan silinmiş,ya da 

yabancılarla anlaşarak çalışmalarına devam etmek zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda demiryolu, 
limanlar, elektrik-havagazı, su ve maden ocakları hep Avrupalı işletmeciler tarafından işletilmiştir. 

Amacı kar etmek olan bu şirketler, millî kaynakları rasyonel olmayan bir şekilde kullanarak 

zenginleşirken, ülke kaynaklarını kurutmuşlardır. 

 4.Fransız İnkılabının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri: 

Fransız İnkılabı önce Fransa’nın sonra Avrupa’nın daha sonra da tüm dünyanın siyasi,hukuki 

ve toplumsal yapısını değiştirecek bir düzenin temellerini atmıştır.Bu düzenin dayanakları;her 

vatandaşın özgür olduğu,yasalar karşısında eşit haklara sahip bulunduğu,milletin kendi kendisini 
yönetmesi(yani demokratik bir düzen),bu düzenin temel yapısını belirleyen anayasaların 

yapılması,devletin laikleştirilmesi ve milliyetçi bir niteliğe büründürülmesidir.  

 Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan Milliyetçilik kavramı, çok milletli devletlerin 
parçalanmalarına yol açmıştır. Milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletlerden biri de Osmanlı 

Devletidir. Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışı Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları 

harekete geçirmiş, Osmanlı Devletini çökertmek isteyen dış güçlerin kışkırtmaları sonucu Sırplar, 

Rumlar, Bulgarlar, Romenler ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmaları bastırmak Osmanlı Devletini 
ekonomik yönden sarstığı gibi, siyasi açıdan da büyük devletlerin Osmanlıların iç işlerine 

karışmalarına yol açmıştır. Bu milletlerin önce özerklik, daha sonra da bağımsızlıklarını kazanmaları, 

Osmanlı Devletinin giderek küçülmesine neden olmuştur. 

 Fransız İnkılâbının Osmanlı Devleti üzerindeki bu olumsuz etkisine karşın, bu olay Türk 

İnkılâbı düşüncesinin doğmasında etkin rol oynamıştır. Fransız İnkılâbı sonucunda azınlıkların 

milliyetçilik anlayışını benimsemeleri, Türklere de örnek teşkil etmiş, Türkçülük yani milliyetçilik 
anlayışı doğmuştur. Demokrasi, anayasa, özgürlük gibi kavramları Türk aydını da tanımış, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucuları bu kavramların etkisi altında yetişmiş ve Kurtuluş Savaşıyla çağdaş Türk 

Devletini kurmuşlardır. 

C.  OSMANLI DEVLETİNİN JEOPOLİTİK KONUMU  

 Jeopolitik, ekonomik, coğrafi, siyasi, kültürel vb. unsurların bir ülkenin dış politikasına 

etkisini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadolu,dünya güç dengelerini 

etkileyecek sürekli çıkar çatışmalarının odak noktasını oluşturmuştur.Çünkü Anadolu,Avrupa-Asya-
Afrika kıtalarını kontrol altında tutabilecek önemli bir noktada bulunmaktadır.Türkiye dünya 
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üzerindeki konumu dolayısıyla Avrupa,Asya ve Afrika kıtalarının düğüm noktası olarak nitelendirilen 

Akdeniz ve Ortadoğu’nun Doğu-Batı ve Kuzey-Güne-y ekseni üzerinde bir köprü özelliğine 

sahiptir.Yine Türkiye konumu nedeniyle farklı özelliklere sahip Avrupa,Asya ve Afrika ülkelerinin 
fiziki, sosyo - ekonomik mihverleri üzerinde çakışmakta,başka bir ifade ile mihverler Türkiye’den 

geçmektedir.Ayrıca Türkiye’nin tüm kara,deniz ve hava sahası;Avrupa ve Asya’dan;Ortadoğu,Basra 

Körfezi ve Afrika’ya stratejik düzeyde kuvvet intikali için lüzumludur. 

Tüm bu özellikleri Ona dünya güç merkezleri için mutlak kontrol edilmesi ve elde 

bulundurulması gerekli bir hedef olma niteliği kazandırmaktadır. Ayrıca bu bölgenin boğazlara sahip 

olması dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Basra Körfezine hükmetmede büyük bir avantaja sahip olması 

imkânını yaratmaktadır ki bu da bu topraklarda kurulu olan devletin stratejik önemini artırmaktadır. 
Günümüzde Türkiye’nin geçmişte de Osmanlı Devleti’nin jeopolitik, jeostratejik değeri onun hassas 

coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Günümüzde Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik değeri 

artarak devam etmektedir. Yenidünya düzenini oluşturmaya çalışan büyük güçlerin Balkanlar, 
Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya’da söz sahibi olabilmek için Türkiye’ye büyük önem vermeleri 

bunun göstergesidir. 

  

BÜYÜK DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDEKİ EMELLERİ 

Yakınçağ da Osmanlı siyasi literatürüne “Düvel-i Muazzama” olarak geçen büyük devletler; 

İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, ABD, İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğudur. Bu 

devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri şöyledir: 

 1.İngiltere’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

  Türklerin İngilizler ile ilk karşılaşmaları Haçlı Seferleri ile başlar. İngilizler, birinci ve 

üçüncü haçlı seferlerine katıldıkları gibi Osmanlı Devleti’ne karşı düzenlenen Niğbolu Savaşı’nda da 
yer almışlardır. Görüldüğü gibi Türk-İngiliz ilişkileri düşmanca başlamıştır. Bu düşmanlığın sebebi, 

büyük ölçüde din farklılığıdır. 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi üzerine, Papanın çağrısı ile 

İngilizler Türklerle olan ticari ilişkilerini kesmişlerdir. 

XVI. yüzyılın ortalarında İngiliz-İspanyol rekabeti, İngilizleri Türklerle yaklaştırmış ve 
İngilizler XVII. yüzyıl boyunca İspanya-Fransa ve Portekiz ile olan sömürgecilik rekabeti ve 

Türkiye’deki karlı ticaret sebebiyle Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bu iyi 

ilişkiler XVIII.yüzyılın sonuna değin devam etmiştir. 

XIX. yüzyılda ise İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan bir politika 

izlemesi Hindistan meselesi ile ilgilidir. İngiltere ancak kendi etkisi altındaki bir Osmanlı Devleti 

sayesinde, en önemli sömürgesi olan Hindistan’a uzanan yolları güven altında tutabilirdi.Fransa’nın 
1798’de Mısır’a saldırması,Rusya’nın boğazlara hakim olma arzusu İngilizleri,Hindistan’a giden ve 

Osmanlı egemenliğinde olan yolları,bu güçlü devletlere kaptırmaktansa,kendisinin yardımıyla 

güçlenecek bir Osmanlı Devleti’nin bırakmaya zorlamıştır.Osmanlı Devletini yardımlarıyla Rusya’ya 

ve Fransa’ya karşı ayakta tutmaya çalışan İngilizler,bunun karşılığı olarak da Osmanlı Devletini Pazar 
olarak kullanmışlardır.  

1877–78 Osmanlı-Rus savaşını (93 Harbi) Osmanlı Devleti’nin kaybetmesi, İngilizleri 

Osmanlı Devletine yönelik politikalarını tekrar gözden geçirmeye zorlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bir 
türlü güçlenemediğini, kendi bağımsızlığını koruyamayacak kadar zayıfladığını düşünen İngilizler, 

Osmanlı Devleti’ne verdiği desteği çekerek, sömürgelerine giden yollar üzerindeki Osmanlı 

topraklarına doğrudan kendileri sahip olmaya başlamışlardır. Bu politika doğrultusunda 1878’de 
Kıbrıs ve 1882’de Mısır’a yerleşmişlerdir.  Ayrıca Rusların kışkırtması ile Bakanlarda çıkan isyanlar 

ve Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması için yapılan çabaları da desteklemişlerdir.  

  2.Rusya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

Osmanlılar’ın Avrupa’ya yayılması sırasında Altınordu Hanlarına tabi Rus knezlikleri, bu 
Türk Devletinin, Timur’un darbeleriyle yıkılma sürecine girmesinden sonra, Moskova Knezliği bir 

Rus Devleti olarak ortaya çıkma imkânı buldu. XVII.yüzyılın ikinci yarısından itibaren çağdaş 

teknolojiyi transfer eden ve uygulayan Rusya, güçlenmeye başladı ve Avrupa siyasetine girdi. Bunda 
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özellikle Romanof hanedanından Çar I.Petro’nun büyük payı vardı. Petro, devletinin dış siyasetinde 

ilk defa denizlere ulaşma politikası izledi. Çok geçmeden de 1696’da Azak Denizi’ne, 1703’te Fin 

Körfezine ulaştı. 1711’de Prut Savaşından sonra Karadeniz kıyısını terk eden Rusya, daha sonraki 
yıllarda devamlı Osmanlı Devleti aleyhinde gelişme gösterdi. Rusya’nın, Osmanlı Devleti üzerindeki 

emelleri İngiltere, Fransa ve Avusturya devletlerinin çıkarlarıyla ters düştüğü için, Rus tehlikesine 

karşı zaman zaman bu devletlerle birlikte karşı konulmuştur. Hemen hemen her fırsatta Osmanlı 
Devleti’ni yıkmaya yönelik faaliyetler içinde bulunan Rusya, Osmanlı Devleti’ni paylaşmayı öngören 

projeler de ortaya atmıştır. 1768–1774 Rus savaşlarından sonra II. Katherina, Avusturya İmparatoru II. 

Josef ile “Grek Projesi” diye bilinen Türkiye’yi paylaştırma planını hazırlamıştır. Buna göre; Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’da bulunan toprakları iki parçaya bölünüyor, birincisi Rusya ile Avusturya 
arasında paylaşılıyor, ikincisi üzerinde ise İstanbul merkez olmak üzere Rusya himayesinde eski 

Bizans İmparatorluğu diriltiliyordu. Fakat 1789’da Fransız İhtilali’nin başlaması bu projenin 

uygulanmasına engel olmuştur. 

Rus çarları içinde belki de en büyük Türk düşmanı Çar I. Nikola idi. Osmanlı Devletine karşı 

1827-28 ve 1853-55 yıllarında iki defa savaş açmıştır. Birincisinde başarılı olarak Edirne 

Muahedesi’ni ağır şartlarla kabul ettirmiştir. Fakat Kırım Savaşında Türk-İngiliz-Fransız-Piyemonte 
ortak ittifaki önünde yenilmiştir. Osmanlı Devleti’ne ilk defa “hasta adam” adını takan bu çardır. I. 

Nikola, Kırım Savaşı’na başlamadan önce Grand Düşeslerden birinin sarayında bir balo gecesinde 

İngiliz Büyükelçi Sir Hamilton Seymour’a açılmış ve Türkiye’yi kasdederek hasta adamın ölümünün 

yaklaştığını söyleyerek mirasını dostça paylaşmayı teklif etmiş; ayrıca İngiltere’nin, Rusya’nın 
Osmanlı Ülkesi üzerindeki haklarını tanıdığı takdirde karşılık olarak Mısır ve Girit’i alabileceğini 

söylemiştir. 

Ruslar, 1877’de dünya şartlarını kendileri için uygun görüp, Osmanlı Devleti’ni tek başına 
yıkmak için harekete geçtiler. Savaş ilanına bile gerek görmeden Türk topraklarına girdiler. Sonuçta 

Türk ordusu bu savaşta da yenildi. Savaşın sonunda önce şartları ağır Ayastefanos, sonra Almanya, 

İngiltere ve Avusturya’nın işe karışmasıyla Berlin antlaşması imzalandı. 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki son savaş Birinci Dünya Savaşı’dır. Osmanlı Devleti 
döneminde azınlıkları kışkırtmaktan da çekinmeyen Rusya, her ne kadar Kurtuluş Savaşı döneminde, 

kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye’ye karşı bir yaklaşma politikası takip etmişse de bu uzun 

sürmemiş ve 1935’te kaba bir şekilde Türkiye’den toprak talep etmiştir. Kabul edilmesi, mümkün 
olmayan bu teklif reddedilmiştir. 1946’da da tekrarlanan bu toprak talebi Türkiye’nin NATO’ya 

girmesine sebep olmuştur. 

Rusya’nın tarihte Türk Milleti’ne bu kadar yüklenmesinin sebebi ise geçmişte Türk 
hâkimiyetinde uzun süre kalması, arkasından sıcak denizlere inmek ve bir “Dünya 

İmparatorluğu” idealidir. Bütün bu amaç ve hedeflerinde Rusya, en büyük engel olarak Türkleri 

görmüştür. 

  3.Fransa’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

Türk-Fransız münasebetleri Haçlı Seferleri ile başladı. Fransızlar, Osmanlılara karşı Haçlı 

Seferlerinde yer aldılar. Türk-Fransız diplomatik münasebetleri 1525 yılından sonra doğdu. Bu 

tarihteki Fransa Kralı 1. Fronçois’in annesinin Kanuni’ye yazdığı mektup tarihi bir olaydır. Bu 
mektupta Louise, Almanya’da esir olan oğlunun kurtarılmasını istiyordu. Bu tarihten sonra Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa politikasında Fransa’nın ayrı bir yeri oldu. Fransızların (Magnifique-muhteşem) 

dedikleri Kanuni, esir kralı kurtarmak için Almanya’ya baskı   yaptı  ve  O’nu  kurtardı. Arkasından  
da  Fransa’yla  sıkı  bir  dostluk münasebetine girildi. O zamana kadar hiçbir devlete tanınmayan 

ayrıcalıklar, Fransa’ya tanındı. Kapitülasyon adı verilen bu imtiyazlarla, Fransa’ya diğer Avrupa 

devletlerinden ayrı olarak, geniş Osmanlı ülkesinde ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanınıyordu. 

Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya karşı bu davranışının sebepleri ise şöyle açıklanabilir: 

 Haçlı ittifakları Osmanlı Devleti’ni oldukça fazla meşgul eden büyük olaylara 

sebebiyet veriyordu. İşte Osmanlı Devleti, hiç olmazsa Avrupa’nın büyük devletlerinden biri olan 

Fransa’yı yanına çekerek bu ittifakı parçalamayı hedefliyordu. 
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 Kanuni döneminde Fransa’nın Almanya’ya karşı korunması, devletin bu politikasına 

da uygun düşüyordu. 

 Ayrıca Osmanlı Devleti için hayati önem taşıyan batı ticaretinin canlı tutulması 
hedefleniyordu. 

1536’da verilen kapitülasyonlardan sonra Türk-Fransız ilişkilerinde Türk tarafına 

baktığımızda, müsbet manada bir istikrar söz konusudur. Fransa tarafı için ise böyle bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

Daha kapitülasyonların verildiği tarihten bir yıl sonra I. François, Türkler’in en büyük rakibi 

ve düşmanı-aynı zamanda kendi düşmanı-ile anlaşarak O’nun Avrupa’daki Türkler aleyhine yaptığı 

faaliyetlerine iştirak etmiştir. Özellikle Fransız İnkılabı sonrası başlayan savaşlar sırasında Osmanlı 
Devleti tarafsız kalmışken ve III.Selim döneminde dostça münasebetler sürerken Napolyon Bonaparte 

1798’de Osmanlı Devleti’nde şaşkınlık yaratacak bir şekilde Mısır’a saldırdı. 1830’da Cezayir’i daha 

sonra da Tunus ve Fas’ı işgal etti. Birçok sömürgesini İngiltere’ye kaptıran Fransa’nın bundan amacı, 
gücünü kendine yakın bölgelerde denemek, Ortadoğu’yu, özellikle de Suriye ve Lübnan’ı ele 

geçirmekti. 

Fransa, bilhassa Tanzimat sonrası kültürel alandaki batılılaşma çalışmalarımızda toplumumuz 
nazarında model ülke oldu. Kültürümüze giren batılı unsurların çoğu da Fransa’dan girmişti. Fakat 

bütün bunlar Fransa’nın genelde aleyhte olan Osmanlı politikasını değiştirmeye yetmemiştir. Nihayet 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde yapılan Osmanlı Devleti’ni paylaşmayla ilgili gizli anlaşmalara da 

katılacak ve kendisine önceden büyük bir pay ayırtacaktır. 

Bütün bu örneklerde de görüldüğü gibi Fransa’nın tarihteki Osmanlı politikası hep Türklerin 

aleyhine olmuştur. Fransa pek çok olayda Osmanlı Devleti’ni kendi menfaatleri için kullanacağı bir 

paravan veya alet gibi görmüş, fırsatını bulunca emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktan 
çekinmemiştir. 

  4.Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

 Bu devlet de yükselme döneminden itibaren Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki en büyük 

rakibidir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir.1683 
yılında Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında uğradığı Viyana bozgunu ile Osmanlı karşısında 

güçlü duruma geçmiş, zaman zaman Rusya ile ortak hareket ederek Osmanlıyı Avrupa’dan atmaya 

çalışmıştır. Daha sonra dikkatini Balkanlar üzerine yoğunlaştıran Avusturya, bu bölgeden Ege’ye 
uzanmak istemiştir.Bu dönemde benzer emeller taşıyan Rusya ile Balkanlar’da menfaatleri çatışan 

Avusturya,1908’de Bosna-Hersek’i Osmanlı Devletinde almıştır.Bundan sonraki siyasi ve askeri 

olaylarda Avusturya,Almanya ile birlikte hareket etmiş,onun adeta tabii müttefiki olmuştur.Bu yüzden 
de Avusturya,I.Dünya Savaşı’nda Almanya ve Osmanlı Devleti ile aynı ittifakın içinde yer 

almıştır.I.Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan da Osmanlı Devleti gibi parçalanmıştır. 

  5.Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

 1871’de Prusya’nın önderliğinde milli birliğini tamamladıktan sonra,takip ettiği siyasi ve 
iktisadi politikalar sayesinde Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olmayı başaran Almanya’nın 

Osmanlı Devleti ile doğrudan sınır komşuluğu yoktur.Bu nedenle Almanya’nın,Osmanlı topraklarını 

ele geçirmeye yönelik politikası olduğu söylenemez.1878’de İngiltere’nin,Osmanlı Devleti’nin toprak 
bütünlüğünü koruma politikasını sona erdirmesi İngiliz donanmasını Basra Körfezi’nde kontrol altında 

tutmak isteyen Almanya’nın,Osmanlı Devletine yakınlaşmasına neden olmuştur.Almanya bu sayede 

hem Türk topraklarından geçerek,Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna kadar olan toprakları,İngiliz 
İmparatorluğu’nun sömürge yollarını kontrol etme imkanını elde ediyor,hem de Osmanlı Devleti’nden 

ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlamayı hedefliyordu.Bu ilişkiler çerçevesinde Berlin-İstanbul-Bağdat 

demiryolu projesinin yapılmasına başlanmış,bu proje İngilizleri oldukça rahatsız etmiştir.Türk-Alman 

yakınlaşması I.Dünya Savaşı sırasında da sürmüş Osmanlı Devleti gücüne hayranlık duyduğu 
Almanya’nın yanında yer alarak, I.Dünya Savaşı’nın bitimi ile tarihi ömrünü tamamlamıştır. 
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  6.İtalya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

İtalya da Almanya gibi milli birliğini XIX.yüzyılın ikinci yarısında tamamlamış bir 

devlettir.Sanayileşmesini tamamlayamadığı için,şansını Osmanlı topraklarında denemek istemiştir.Bu 
doğrultuda hareket eden İtalya,Osmanlı egemenliğindeki Trablusgarp ve Bingaziyi sömürge olarak 

kullanabilmek amacıyla 1911’de Osmanlı Devleti’ne savaş açmış,bu topraklara asker 

çıkarmıştır.Ardından Rodos ve 12 Adayı işgal etmiştir.1912’de Trablusgarp Savaşı sonucunda 
imzalanan Uşi Antlaşmasıyla, İtalya hedefine ulaşmış, Trablusgarp ve Bingazi’yi kendi sömürgesi 

yapmıştır. 

I.Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti karşısında İtilaf Devletleri safında yer alan İtalya, 

Türk topraklarının paylaşımını öngören gizli antlaşmalara katılmış, kendisine İzmir’in verilmesi 
benimsenmiştir. Ancak Paris Barış Konferansı kararıyla İtalyanların yerine İzmir’e Yunanlıların 

çıkartılması, İtalyanları İtilaf Devletlerine kırgın hale getirmiştir. Bu yüzden İtalyanlar, Kurtuluş 

Savaşı’nda diğer devletlerden farklı olarak, işgal ettikleri bölgelerde Türklere hoş görünerek ileriye 
dönük imtiyazlar elde etmeye yönelik tavır sergilemişlerdir.  Silahlı bir çatışma içerisine 

girmemişlerdir. 

  7.ABD’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri: 

Osmanlı imparatorluğu ile Amerika arasındaki ilişkiler henüz 1774 yılında Amerika 

bağımsızlığını kazanmadan ortaya çıkmış, bu devletin ilk konsolosluğu 1824 senesinde İzmir’de 

açılmıştır. İlk başlarda kültürel amaçlara yönelik olan Amerika – Osmanlı ilişkileri, zaman 

geçtikçe ekonomik alana doğru kaymaya başlamış ve 1830 senesinde iki devlet arasında bir ticaret 
antlaşması imzalanmıştır. 

Osmanlı – Amerika ilişkileri zaman içinde iyileşmişti. Bu yakınlık, Amerika’nın bir iç 

sorunu olan Kuzey-Güney savaşı esnasında daha da ilerlemiştir. 1899 Amerika-İspanya savaşında da 
Osmanlı Padişahı, Filipinlerde yaşayan Müslümanları, Amerikalılara karşı dostça davranmaya 

çağırmıştır. Buna karşılık, İtalyanların Trablusgarp’a saldırmaları üzerine, Osmanlı Devleti, 

A.B.D.’den arabuluculuk yapmasını istemiştir. O’nun bu isteğini A.B.D. kabul etmemiş, tarafsız 

kalacağını açıklamıştır. 

A.B.D.,  Osmanlı Devleti ile ilişki kurduktan sonra A.B.D.’li misyonerler, Osmanlı Devleti’ne 

gelmeye başlamıştır. Bunlar özellikle sağlık, din, eğitim alanlarında görev yapmışlardır. A.B.D.’li 

misyonerler bu arada Ermeni, Arap, Yahudi topluluklarla da yakından ilgilenmişlerdir. 1894-1895 
Ermeni olaylarından sonra, Amerikan Senatosu, Osmanlı Devleti’ne Ermeniler lehinde bir uyarıda 

bulunmak istemiştir. Osmanlı Devleti bu olayları incelemek üzere A.B.D.’den bir heyet istemiş ise de 

olumlu bir cevap alamamıştır. Osmanlı Devleti’nden çeşitli nedenlerle göç eden bazı topluluklar, 
özellikle Ermeniler A.B.D.’ne yerleşmişler ve onların etkisiyle A.B.D.’de bir Türk aleyhtarı hareket 

ortaya çıkmıştır. Bu ülkenin Türkiye ile ilgili dış politikası Birinci Dünya Savaşının ardından ağırlık 

kazandı. Bu dönemdeki A.B.D. Başkanı Wilson’un yayınladığı barış prensiplerinin 12. maddesi 

Osmanlı Devleti ile ilgiliydi. Ancak Türklerin lehine olan bu madde, diğer devletler tarafından 
uygulanmadı. 

Monroe Doktrini uyarınca, kıtası dışındaki olaylarla ilgilenmeyen A.B.D. ile Osmanlı 

Devleti’nin çeşitli alanlarda ilişkiler kurması, her iki devletin de lehine olmuştur. Ancak daha sonra 
Ermenilerin siyasi ve ekonomik yönden desteklenmesi, iki devlet arasındaki ilişkilere gölge 

düşürmüştür. 

 

BÜYÜK DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİNE UYGULADIKLARI BASKI METOTLARI 

Kültürel Baskı 

Kültürel alanda kapitülasyonlar içinde verilmiş olan okul açma imtiyazı bir kültürel baskı 

unsuru olarak kullanılmıştır. Bu ayrıcalıktan ilk olarak Fransa faydalandı. Daha sonra İngiltere, 
A.B.D., Almanya, Avusturya ve İtalya bunu takip etti. Amerikalılar ve Fransızlar o kadar çok okul 

açtılar ki, bunların sayısı neredeyse bazı yerlerde yerli okulları geride bıraktı. Bu okullar, misyonerlik, 

casusluk gibi faaliyetlerin yanı sıra geleceğin Türk aydınını kendi kültürleriyle bağlantılı yetiştirmek 



Tıp-İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan Eğitim Ders Notları (Güz Dönemi Ara Sınav) 

 

11 
 

gibi çeşitli amaçlarla açılmıştı. Dolayısıyla bu sonuç hangi milletin kültürü yayılıyorsa, onun lehine 

olacaktı. 

Ayrıca Tanzimatla beraber Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi istenileni vermeyip, bazı kültürel 
sonuçlar doğurdu. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı kendi kültürlerini ihmal edip batı kültürünü 

benimsediler. İçlerinde yerli kültürle mücadele edenler bile oldu. Tabidir ki, bu durum batının Türkler 

üzerinde kültürel baskısını oluşturdu. 

Bunlar dışında 1789 Büyük Fransız İnkılâbı sonrası yayılan milliyetçilik fikirleri Osmanlı 

topraklarında da etkisini gösterdi. Devletin siyasi sınırları içindeki çeşitli ırklara mensup topluluklar 

bu fikrin tesiriyle bağımsızlık davası peşine düşüp, devleti yıprattılar. Milliyetçilik fikri sadece gayrı 

Müslimleri değil, Müslüman aydınları da etkiledi. Bu aydın kesim ihtilalin sloganlaşmış “hürriyet, 
kardeşlik, eşitlik, adalet” ilkelerini benimseyip, bir takım yeni ıslahat formülleri geliştirmeye çalıştı. 

Ekonomik Baskı 

Ekonomik baskı aracı olarak da Kapitülasyonlar yine ön planda görülmektedir. Osmanlı 
Devleti, batılı devletlere vermiş olduğu kapitülasyonların dışında, Yeniçağ’da hızlı bir borçlanma içine 

girmişti. İlk defa Kırım Savaşından sonra (1853-1856), başlayan dış borç alımı giderek artmış ve 

devlet iflasa sürüklenmiştir. Bu sebeple 1881 yılında Duyun-ı Umumiye Teşkilatı’nın kurulması 
batılıların ekonomik baskısını daha da arttırmıştır. Nitekim bu idarenin kurulmasıyla dışarıdan yeni 

krediler bulunabilmiş, ancak zamanla devlet içinde ikinci bir maliye nezareti gibi çalışan Duyun-ı 

Umumiye devletin gelir kaynaklarının büyük bir kısmına hükmetmeye başlamıştır. 

Siyasi Baskı 

Karlofça Antlaşması’ndan itibaren, Avrupa devletleri çeşitli siyasi toplantı ve kongrelerde 

aldıkları kararlarla Osmanlı Devleti’ne siyasi baskılarda bulunmuşlardır. Viyana, Paris ve Berlin 

konferanslarında bu açıkça görülür. Osmanlı Devleti’ni siyasi alanda zor durumda bırakan kararların 
alınmasında Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya çok etkili olmuşlardır. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi adı geçen devletler hasta adam gözüyle baktıkları Osmanlı Devleti’nin mirasından pay alma 

yarışına girişip, aralarındaki gizli anlaşmalarla da ona hayat hakkı tanımak istememişlerdir. 

Askeri Baskı 

Büyük Devletler emellerine ulaşabilmek için, zaman zaman askeri baskıya başvurmaktan 

çekinmemişlerdir. Başta Rusya olmak üzere diğer Avrupa devletleri de askeri işgallerle Osmanlı 

ülkesini yağmalamaya çalışmışlardır. Rusya Balkanlar’da ve Kafkaslarda, Fransa Kuzey Afrika’da 
(Cezayir, Tunus), İngiltere Kıbrıs ve Mısır’da, Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’te, İtalya 

Trablusgarb’taki Türk topraklarını işgal etmişlerdir. Konuya bu açıdan baktığımızda Osmanlı Devleti, 

diğer baskı metodlarıyla yıpratılıp takatsiz bırakılmış, nihai amaç askeri baskılarla gerçekleştirilmiştir. 

18. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ 

Başarısız olunan 1683 İkinci Viyana Kuşatmasından sonra Kutsal İttifak devletleri ile 16 yıl 

savaştıktan sonra 1699’da Karlofça ve 1700 yılında Ruslarla İstanbul Antlaşmasını imzalayarak büyük 

toprak kayıpları yaşayan Osmanlı devleti, 18. Yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için Ruslar, 
Venedikliler ve Avusturya ile savaşlar yapmıştır. Ruslar 1711 yılında yapılan savaş sonunda 

imzalanan Prut Antlaşması ile Azak Denizinden uzaklaştırılmıştır. Venedikliler ile yapılan savaş 

sonunda da Karlofça ile kaybedilmiş olan Mora yarımadası geri alınmıştır. Bu gelişmeler üzerine 
1716–1718 yılları arasında Osmanlı-Avusturya savaşları yaşanmış fakat Osmanlı orduları bu 

savaşlarda başarısız olmuştur.  1718 yılında iki ülke arasında Pasarofça Antlaşmasını imzalanmış ve 

barış sağlanmıştır. 

Lale Devri:  

1718 yılında başlayan ve 1730 yılında patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme tarihimizde 

Lale Devri denilmektedir. III. Ahmed,  Damad İbrahim Paşa'nın sadareti döneminde, iktisadi ve sosyal 

meselelerle yenilik hareketlerine büyük ölçüde önem vermiştir. Devrin önde gelen devlet 
adamlarından Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Paris sefaretini müteakip saraya sunduğu raporla 
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Türkiye'de Batılılaşma hareketleri fiilen başlamıştır. Lale Devrinde yapılan belli başlı düzenlemeler 

şunlardır: 

 Paris'e, Viyana ve Moskova'ya elçiler göndirilerek bunlardan sadece diplomatik ve 
ticari antlaşmaları imzalamaları değil Avrupa diplomasisi ve askeri gücü hakkında bilgi edinmeleri de 

istenmiştir.  

 Paris' e gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi başta eğitim olmak üzere 
Fransa'dan çok etkilenmiş ve bunu İstanbul'a taşımıştır. 

 Kâğıthane çevresiyle Haliç ve Boğaziçi sahillerinde, Üsküdar civarında padişahın 

hoşuna giden yeni yeni binaların yapımına başlanmıştır.  

 III. Ahmed, bahçeyi ve çiçeği seven bir padişah olduğu için "şüküfecilik" denen 
çiçekçilik onun zamanında bir meslek halini almış ve sonraları, sembolleşerek o yıllara Lale Devri 

denilmesine sebep olan lale gayet kıymetli bir çiçek haline gelmiştir.  

 Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaretnamesinde görüldükten sonra, deniz 
yoluyla taşradan gelen yolcuları sağlık bakımından kontrol etmek, yani karantina usulünü uygulamak 

önem kazanmıştır.  

 1722 yılında Fransız asıllı Davud Ağa tarafından ilk modern yangın söndürme kurumu 
olan Tulumbacı Ocağı'nı kurulmuştur. 

 Macar asıllı ibrahim Müteferrika ile  Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu Said 

Efendinin gayretleri,  Sadrazam ibrahim Paşa'nın himayesi ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah 

Efendi'nin fetvası sonucu III. Ahmed'den alınan fermanla 1727 yılında ilk defa Türkçe kitap basan 

bir matbaa kurulmuştur.  

 Uzun yıllar Osmanlı ordusuna hizmet eden ve mezarı İstanbul'da bulunan Comte de 

Bonneval (Humbaracı Ahmed Paşa), Humbaracı Ocağı nı ıslah için yine bu devirde davet olunmuştur.  
 Yalova'da kâğıt imaline başlanmış, İstanbul’da Tekfur Sarayı'nda 1725'te bir çini 

fabrikası kurulmuştur.   

 Dışarıya el yazması kitap çıkarılmasını yasaklamış ve resmi bir tercüme heyeti 

kurularak Doğu'dan ve Batı'dan önemli eserlerin Türkçe'ye çevrilmeye başlanmıştır.  

Başta padişah ve sadrazam olmak üzere devlet ricalinin gelenekleri zedeleyecek dereceye ve 

israfa varan eğlence düşkünlükleri ve Rusya'nın bir süredir Hazar sahillerine kadar uzanan bölgeyi 

işgal etmesi. 1726'da yapılan Osmanlı- İran savaşını Osmanlılar kaybetmesi ve Tebriz’in elden 
çıkması. Halkın yeni vergiler konulmasından şikâyetçi olması Patrona Halil önderliğinde bir 

ayaklanmanın çıkmasına yol açmıştır. Damadı İbrahim Paşa'yı feda eden III. Ahmed asilerin isteği 

üzerine tahtı da yeğeni I. Mahmud'a bırakmak zorunda kalmış böylece Lale Devri sona ermiştir.  

Sultan I. Mahmud döneminde (1730–1754) gerçekleşen ve Humbaracı Ocağı'nı ıslah etmekle 

görevlendirilen Fransız mühtedisi Humbaracı Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) Humbaracı Ocağı’nı 

kurmuş, ayrıca 1734) yılında Üsküdar’da Hendesehane (Humbarahane) adıyla bir kışla ve okul 

açmıştır. 

III. Mustafa Islahatları (1757–1774) döneminde Sürat Topçuları adıyla birlik kurulmuştur.  

I.Abdülhamit Islahatları (1774–1789) döneminde 1775 yılında deniz subayı yetiştirmek üzere 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun açılmıştır. 

XIX. YÜZYILDA YAPILAN ISLAHATLAR 

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807) ISLAHATLARI (NİZAM-CEDİT)  

Kelime anlamı yeni düzen olan Nizam-ı Cedit lll. Selim döneminde sivil ve askeri bütün 
kurumların geniş kapsamlı olarak çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yenilenmesi, yeni bir 

düzene kavuşturulması ve eski konumlarına son verilmesi manasında kullanılmıştır. Başta padişah 

olmak üzere yenilenme taraftarı idari kadrolar tarafından yürütülen Nizam-ı Cedit ıslahatları çeşitli 

sebeplerle eski düzenin korunmasını isteyen geniş kitlelerin tepkisini çekmiş ve yine başka tür bir 
ihtilalle sonuçlanıp lll. Selim'in tahtına ve hayatına mal olmuştur.  

İleri gelen devlet adamlarından, devlet kurumlarında ne gibi yenilikler yapılması icap ettiğine 

dair hazırlanması istenen raporlar ile başlayan Nizam-ı Cedit ıslahatları daha önceki dönemlerden 
farklı olarak geniş tabanlı bir araştırmaya dayalı olarak yapılmak istenmiştir. Fakat Nizam-ı Cedld 
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hakkında hazırlanan raporlarda yenilenme önerileri neredeyse tamamen askeri alanla sınırlı kalmıştır. 

Buna rağmen III. Selim kendisine bağlı çekirdek bir kadro oluşturarak askeri ve sivil alande geniş 

kapsamlı ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Bu ıslahatların belli başlıları şunlardır: 

 Nizamı Cedit adı ile yeni bir askeri ocak kuruldu. 

 Yeni kurulan askeri ocağın ve yapılacak ıslahatların masraflarını karşılamak üzere 

İrad-ı Cedit hazinesi oluşturuldu.  
 Yeniçeri, cebeci, topçu, arabacı, humbaracı ve lağımcı gibi eski askeri ocakların 

ıslahına çalışıldı.  

 1775'te kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ıslah edildi ve 1795'te 

Mühendishane-i Berri-i Hümayun kuruldu (Kara Mühendishanesi)  
 Teknik özellikleri itibariyle üstün yeni bir donanma inşa edildi.  

 Londra (1792). Paris, Berlin ve Viyana'da (1797) daimi elçilikler açıldı.  

 Levend Çiftliği başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde yeni kışlalar yapıldı. 
 Batı dillerinde yazılmış olan önemli eserler Türkçeye tercüme edildi.  

Ancak yeniliklere karşı olanların Kabakçı Mustafa’nın önderliğinde çıkarttıkları isyan 

sonucunda III. Selim tahttan indirilmiş, böylece ilk ciddi ve geniş boyutlu yenileşme hareketi bu 
şekilde engellenmiştir. Yeniçeri teşkilatını kaldırmayı, ulemanın nüfuzunu kırmayı, Osmanlı 

Devleti’ni Avrupa’nın ilim, sanat, ziraat, ticaret ve medeniyette gerçekleştirdiği ilerlemelere ortak 

etmeyi amaçlayan Nizam_ı Cedid hareketi, III.Selim’in tahtan indirilmesi ile sonuçsuz kalmıştır. 

   II. MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839) ISLAHATLARI 

Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla tahttan indirilen III. Selim'in yerine padişah olan IV. 

Mustafa uzun süre bu makamda kalamadı. Nizam-ı Cedid yanlıları bu karışık ortam içinde, kendilerine 

taraftar olan Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına toplanmışlardır. Bu gelişmeler 
karşısında, Alemdar buradan büyük bir ordu hazırlayarak İstanbul'a gelmiş ve isyancıları bertaraf 

etmiştir. III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak istemiş, ne var ki isyancılar elini çabuk tutup onu 

öldürmüşlerdir. Bunun üzerine II. Mahmut tahta geçirilmiştir (1808-1839).  

Alemdar Mustafa Paşa’nın çabası ile tahta çıkan II. Mahmud, onu sadrazam yapmıştır. 
Alemdarın etkisi istemeyerek ile Ayanlarla karşılıklı 1808'de Sened-i İttifak adı verilen bir mukavele 

yani bir sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme ile padişah yerel yetkilerinden bir kısmını ayanlara 

devretmiştir. Böylece Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Bu dönemde Alemdar Mustafa 
Paşa Sekban-ı Cedid adı ile yeni bir ordu kurmak için çalışmalara başlaması, Yeniçerilerin isyanına 

sebep olmuştur. Yaklaşık bin kişilik bir Yeniçeri grubu Paşa'nın sarayını kuşatarak çatışmaya başladı. 

Kurtulamayacağını anlayan Alemdar Mustafa Paşa sarayın cephaneliğini havaya uçurarak kendisi ile 
beraber üç yüz Yeniçerinin ölümüne sebep olmuştur.  

25 Mayıs 1826'da "Eşkinci" adı verilen yeni ve modern bir ocağın kuruluşu gerçekleşti. Ancak 

bu durum Yeniçerilerin isyanı için bir bahane oldu. Bu durum üzerine Sultan hemen gerekli tedbirleri 

almış ve halkı sancak-ı şerif etrafında toplanmaya çağırmıştır. Başta Yeniçeri Ocağına destek veren 
ulema kesimini kendi yanına çekmiş, ayrıca saray bostancıları, topçular ve diğer askerlerin de destek 

vermesi ile yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmıştır. Osmanlı tarihleri bu olayı "Vaka-i Hayriye" diye 

kaydetmişlerdir. Bu ocak kaldırıldıktan sonra Asakir-i Mansuriye-i Muhammediye adıyla yeni ve 
modern bir ordu kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, ll. Mahmud’un diğer alanlarda 

ıslahatlar yapmasını kolaylaştırdı. Bu dönemde yapılan önemli ıslahatlar şunlardır:   

 Ayanlar ortadan kaldırılarak ülke içerisinde merkezi otorite güçlendirilmeye çalışıldı.  
 Ordunun hekim ihtiyacını karşılamak için 1827 yılında İstanbul’da Tıbhane-i Amire açıldı.  

 1812'den beri aralıklarla devam eden veba ve kolera salgınları için 1838'de Avusturya'dan 

getirilen uzmanların yardımıyla İstanbul yakınlarında bir karantina merkezi kuruldu. 

 Yeni orduya Avrupa harp sanatını bilen piyade ve süvari subaylarının yetiştirilmesi için 1834 
yılında Harbiye Mektebi açıldı.  

 Avrupa’ya ilk defa öğrenciler gönderilmeye başlandı.  

 II. Mahmut'la birlikte Osmanlı devleti idari, kültürel ve sosyal hayatında da önemli 
değişiklikler yaptı. Defterdarlık kaldırılarak Maliye Nezareti teşkil edildi. 

 Mülkiye Nezaretinin adı Dahiliye Nezareti'ne çevrildi. 



Tıp-İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan Eğitim Ders Notları (Güz Dönemi Ara Sınav) 

 

14 
 

 1837'de Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. Bu meclis, Tanzimat devrinde askerlik dışı 

bütün ıslahatın planlandığı ve icraatlarının denetlendiği başlıca müessese görevini yerine 

getirecekti 
 Devletin dış ülkeler ile yazışmalarını yürütmek ve yabancı dil bilen memurlar yetiştirmek 

üzere 1833 yılında Babıali'de Tercüme Odası açıldı.  

 1828'de Asakir-i Mansure-i Muhammediye askerlerine fes giydirildikten sonra, ertesi yıl 
devlet memurlarının batılı tarzda giyinmeleri sağlandı. Sarık sarmak ve cübbe giymek yalnız 

din adamlarına bırakıldı.  

 Padişah sakalını keserek batılı kıyafeti ile halka örnek oldu. Avrupa tipi eğlenceler düzenledi. 

 Bu devirde haberleşme ve ulaştırma sahalarında da önemli gelişmeler yaşandı. 1831'de 
İstanbul'da ilk Türk resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi çıkarılmaya başlandı. 

 1834'de de Üsküdar'dan İzmit'e kadar ilk posta yolu hizmete kondu. 

 Kaldırılan Yeniçeri Ocağının yerine kurulacak ordunun insan ve vergi kaynağını tesbit için 
1831 yılında Anadolu ve Rumeli'deki erkek nüfusun sayımı yapıldı. Böylece Hristiyan ve 

İslam erkek sayısı ortaya çıkarıldı. Nüfus sayımı ile birlikte mülk yazımı da yapıldı. 

 II. Mahmut döneminde memleket dışına yapılacak geziler için Hariciye Nezareti (Dışişleri 
Bakanlığı)'nden pasaport alınması şartı getirildi.  

 Mehter kaldırılıp Mızıka-i Hümayun kuruldu. Tiyatro, opera girdi. Eğitim alanında İstanbul’da 

ilköğretim mecburi yapıldı. Tıp Mektebi, Adliye Mektebi açıldı.  

 Divan-ı Hümayun yerine Meclis-i Hassı Vükela; Reisül-Küttablık yerine Hariciye Nezareti 
kuruldu. Ayrıca Şura-yı Bab-ı Âli kuruldu. 

Dönemin siyasi olayları, asıl amacının anlaşılamamış olması, toplumun bu değişime hazır 

olmaması gibi etkenler ıslahatların daha çok kâğıt üzerinde kalması sonucunu doğurdu. Fakat bu 
ıslahatlar aynı zamanda Tanzimat döneminin fikri hazırlıklarını oluşturdu.  

TANZİMAT FERMANI (3 KASIM 1839) 

Tanzimat dönemi (1839-1876), Osmanlı tarihinde yeni bir devrin başlangıcıdır. Bu dönem, 

devletin siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda kötüye gidişini önlemek gayesiyle daha geniş 
ıslahatların yapıldığı bir devirdir. Yapılması düşünülen düzenlemelerle ilgili ferman hazırlandıktan 

sonra, Gülhane Parkı’nda halka okunduğu için Gülhane Hatt_ı  Hümayunu diye de anılır. Bu ferman 

Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Tanzimat Fermanı’nda çıkarılacak olan yeni kanunların 
dayandırılacağı temel ilkeler şunlardır: 

 Müslüman ve Müslüman olmayan bütün halkın can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması. 

 Herkesten belli uluslara ve kazancına göre vergi alınması 
 Herkesin kanun önünde eşit tutulması, mahkemelerin açık yapılması ve kimsenin 

yargılanmadan öldürülmemesi. 

 Herkesin mal, mülk edinmesinin sağlanması, istediğinde bunları satması ve ya yenisini alması, 

çocuklarına miras bırakma hakkının bulunması. 

Padişah,  bu fermana ve ona dayandırılarak yapılacak kanunlara saygı göstereceğine dair 

yemin etmiştir. Böylece Osmanlı padişahı kendi gücünün de üstünde bir kanun gücünün varlığını 

tanımak durumunda kalmıştır. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’ne ilk kez hukukun üstünlüğü 
anlayışı girmiştir. Bu ferman ile Batılılaşma belirli bir program dahilinde uygulamaya koymuş, 

Batılılaşma sistemleşmiş, eşitlik anlayışı benimsenmiştir. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yenilikler 

başlangıçta hem Müslüman, hem de Müslüman olmayan kesimi memnun etmiş, ancak daha sonra 
Tanzimat Fermanı’nda yer alan hususların çoğu yerine getirilememiş ve başlangıçta fermana duyulan 

hoşgörünün yerini, memnuniyetsizlik almıştır. Tanzimat Fermanı’nın istenilen şekilde 

uygulanmayışının temel sebepleri şunlardır : 

 Batı’ dan alınan yeniliklerin derinliğine anlaşılamamış olması, sadece şeklen benimsenmiş 
olması. 

 Azınlıklara verilen hakların büyük devletleri tarafından istismar edilmesi. Büyük devletlerin, 

azınlıkların haklarını koruma adı altında fermandaki ilgili maddeye dayanarak, Osmanlı 
Devleti’nin iç işlerine karışmaları ve bunun, Tanzimat Fermanı’nın uygulanmasını Osmanlı 

Devleti açısından zorlaştırması. 
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 Tanzimat Fermanı ile amaçlanan ıslahatları yapacak kadroların olmaması. 

Bu nedenlerden dolayı, Osmanlı tebaasını dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Osmanlı 

vatandaşlığı altında birleştirmeyi hedefleyen Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını 
önleyememiş, devlet içinde iki başlılığa yol açmıştır. 

 ISLAHAT FERMANI- 1856 

 3 Kasım 1839'da ilan edilen ve bütün Osmanlı tebaasının kanun önünde eşit sayıldığı, 
herkesin can, mal ve namus dokunulmazlığının devletin güvencesi altında olduğunu açıklayan 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nu yeterli bulmayan Batılı devletlerin, Osmanlı tebaası müslümanlarla 

gayri müslimler arasında bazı siyasi ve hukuki farklılıkların bulunduğunu ileri sürerek daha köklü 

reformlar yapılmasını istemeleri sonucunda hazırlanan ferman olup Osmanlı tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Fermanda Tanzimat Fermanı ile sağlanan haklar teyit edildikten sonra Gayri Müslimlere 

tanınan belli başlı haklar şu şekilde sıralanmıştır:  

 İhtiyaç duyulan yerlerde mülkî bir problem olmadıkça yeni kilise, hastane, okul vb. yerler 
açılmasına ve eskilerinin aslı gibi tamir ettirilmesine mani olunmayacağı vurgulanmıştır.  

 Kimse din veya mezhebini terk etmeye zorlanmayacaktır.  

 Mezhep, dil veya ırk cihetleriyle tebaadan bazılarını bazılarından aşağı gösteren; bütün tabir, 
lakap, lafız ve kelimeler yazı ve konuşma dilinden çıkartılmıştır.  

 Devlet hizmetine girişte “Müslüman olma şartı”, kaldırılmıştır. Din ve milliyet farkı 

gözetilmeksizin ehliyet ve kabiliyeti olan bütün tebaa devlet memuru olabilecektir.  

 Kanunî ehliyet ve vasıfları taşıyan herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun askerî ve mülkî 
mekteplerde okuyabilecektir.  

 Her cemaat kendi milli dilinde eğitim yapmak üzere okul açabilecektir.  

 Müslümanlarla gayrimüslimler arasında veya gayrimüslimlerin kendi aralarında çıkacak 
ticaret veya cinayet davalarına bakmakla yükümlü olan karma mahkemeler kurulmuş ve bu 

mahkemelerde yargılamaların açık yapılacağı, gayrimüslimlerin şahitliklerinin kabul edileceği, 

herkesin kendi dinine göre yemin edeceği hükümleri getirilmiştir.  

 Hıristiyan veya diğer gayrimüslimlerden iki kişi arasında vuku bulan miras hukuku gibi 
davalar, davacılar tarafından istendiği takdirde, patrik, cemaat reisleri veya meclislerine havale 

edilecektir.  

 Gayrimüslimlerin de Müslümanlar gibi askerlik yapmalarının zorunluluğu vurgulanmıştır. 
Bedel ödemek suretiyle fiili hizmetten muaf olunması usulü kabul edilmiştir. 

         BİRİNCİ MEŞRUTİYET (23 ARALIK 1876) 

 Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerinin ve yönetimin anayasa (Kanun_i Esasi) ile 
belirlendiği dönemdir. Avrupa’yı yakından gören, devletin gidişini beğenmeyen ve yapılan yenilikleri 

yeterli görmeyen Türk aydınları, Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de halkın devlet işlerini 

denetleyebileceği Meşrutiyet idaresine geçilmesi kanaatinde idiler. Bu görüşü benimseyenlerin 

başında Namık Kemal ve Ziya Paşa geliyordu. Bu iki Türk aydının başını çekiği gruba Genç 
Osmanlılar (Jön Türkler) deniyordu. Genç Osmanlılar, Meşrutiyet ilan edilir, Mebuslar Meclisine 

Müslüman olmayan halkın temsilcileri de katılırsa, Müslümanlarla aralarındaki ayrılığın 

giderilebileceğine ve bir Osmanlı Milleti oluşacağına inanıyorlardı. Böylece Avrupa devletlerinin 
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması engellenmiş olacaktı. Genç Osmanlıların düşüncelerini 

Mithat Paşa gibi ileri gelen bazı devlet adamları da benimsiyordu. Yalnız Meşrutiyet yönetiminin 

kurulabilmesi için, bu idare tarzını benimsemeyen Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi gerekiyordu. 
Neticede Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa Abdülaziz’i tahttan indirerek 

yerine V. Murat ‘ı geçirdiler.  Rahatsız olan V. Murat tahtta sadece üç ay kalabilmiştir. Yerine 

Meşrutiyet’ i ilan edeceğine söz veren II. Abdülhamit tahta çıkarılmıştır. 

Abdülhamit’ in sadrazam olarak atadığı Mithat Paşa’nın başkanlığına bir kurul tarafından 
anayasa (Kanun-i Esasi) hazırlanmıştır. Bu anayasa Abdülhamit’ in bazı düzeltmelerinden sonra 23 

Aralık 1876’ da törenle halk önünde ilan edilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet idaresi 

yürürlüğe girmiştir. Anayasaya göre üyelerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan ile Padişahın atadığı 
kişilerden oluşan Ayan Meclisi olmak üzere iki yapılı bir meclis sistemi vardır. Bu iki meclis bir araya 

gelerek Meclis-i Umumi’yi  oluşturmaktadır. Bu ilk anayasa ile padişaha nazırlar heyetini (Bakanlar 
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Kurulu) atama, görevden alma, dış ülkelerle antlaşma yapabilme, savaş ilan edebilme, meclisi açma ve 

kapama yetkisi verilmiştir. Başkanlığını sadrazamın yaptığı nazırlar heyeti , devlet işlerini yürütmekle 

görevlidir. Bu kurulun aldığı kararlar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecektir. Kanun teklifi yetkisi 
bakanlar kuruluna, yasama görevi Mebuslar Meclisi ile Ayan Meclisi’ne verilmiştir. İki mecliste kabul 

edilen kanunlar, padişahın onayından sonra kabul edilmiş olacaktır. 

 Bütün Osmanlı halkının kanunlar önünde eşit olduğu Meşrutiyet’ in ilanıyla kabul edilmiş, 
herkese şahsi mesken, eğitim, yayın, ortaklık kurma hürriyeti tanınmıştır. Kimseden kanunsuz para 

alınmayacağı, vergilerin herkesin gelirine göre alınacağı, müsadere ve angaryanın yasak olduğu 

belirtilmiştir. 

 20 Mart 1877  tarihinde çalışmaya başlayan Meclis-i Umumi’de ülke bütünlüğüne zarar veren 
teliflerin gündeme gelmesi ve 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle 

sonuçlanması üzerine II. Abdülhamid anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, 14 Şubat 

1878’de Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını askıya almış böylece Birinci Meşrutiyet dönemi sona 
ermiştir.  

İKİNCİ MEŞRUTİYET  (23 TEMMUZ 1908) 

 Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerinin ve yönetiminin anayasa ile ikinci kez 
düzenlendiği dönemdir. II. Abdülhamit’in 1. Meşrutiyetin sona erdirilmesinden itibaren uyguladığı 

sıkı takibe rağmen, devlet içinde bazı gizli siyasi faaliyetler devam etmiş ve cemiyetler kurulmuştur. 

Bu cemiyetleri kuranlar, devletin kurtuluşu için değişik fikirlere sahip olduklarından aralarında bir 

birlik yoktur. 

 Aydınların bir bölümü, Osmanlı Devleti’nin çöküntüye uğramasının önlenmesi için yeniden 

Meşrutiyetin ilan edilmesi ve anayasal düzene geçilmesi görüşündedirler. Bir kısım aydın da, güçlü 

olabilmek için dünyadaki büyün Müslümanları birleştirecek bir İslam birliğinin oluşturulmasından 
yanadır. Bir başka grup aydın da, dünyadaki bütün Türklerin bir yönetim altında birleştirilmesi 

düşüncesini taşımaktadır. 

  Böyle farklı düşüncelerin benimsendiği bir ortamda meşrutiyet idaresine taraftar olan 

aydınlar, İttihat ve Terakki adı altında gizli bir dernek kurmuşlardır. Bu derneğe üye olanların amacı, 
II. Abdülhamit’e meşrutiyet yönetimini zorla kabul ettirmektir. İngiltere ve Rusya’nın Reval şehrinde 

yaptıkları gizli görüşmelerde, Makedonya’nın Osmanlı Devleti’nden ayrılması konusunda fikir 

birliğine vardıklarını öğrenen İttihat ve Terakki yönetimi hemen harekete geçmeye karar vermiştir. 
Cemiyete bağlı 3. Ordu subayları arasında amaç birliği sağlanmış, Niyazi Bey ve Eyüp Sabri Bey 

Manastır bölgesinde; Enver Bey Selanik yakınlarında birlikleriyle dağa çıkarak ayaklanmışlardır. 

Cemiyet, Selanik’te, Manastır’ da ve diğer Rumeli şehirlerinde hürriyetin ilanına karar vermiştir. 
Ayaklanmanın genişlemesinden endişe eden II. Abdülhamit, Kanun-i Esasi’yi yeniden yürürlüğe 

koymuştur. Ardından da seçimler yapılarak, Mebusan Meclisi açılmıştır. İkinci Meşrutiyet ile birlikte 

1876 anayasası üzerinde 1909’da yapılan değişiklikle padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Yeni 

düzenlemeye göre padişah sadrazamı atayacak, bakanları sadrazam belirleyecek ve padişahın onayına 
sunacaktır. Bakanlar kurulu yasama meclislerine karşı  sorumlu kılınmıştır. Her iki meclise de kanun 

teklif etme yetkisi tanınmıştır. Padişahın kanunları veto etme yetkisi sınırlandırılmıştır. Basına sansür 

konulamayacağı belirtilmiştir. Ancak bu anayasa iç karışıklıklar, savaşlar, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin eskiden daha sıkı idare tarzı yürütmesi yüzünden gerektiği biçimde uygulanamamıştır. 

Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir yıl sonra Abdülhamit’i 31 Mart ayaklanması sonucunda 

tahttan indirterek, onun sahip olduğu hak ve yetkileri kendi üzerlerine almaları yüzünden İkinci 
Meşrutiyet de beklenen faydayı sağlamamıştır. 2. Meşrutiyet Devletin çöküşünü önleyemediği gibi, 2. 

Meşrutiyet yıllarında Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Yunanistan’ın Girit’ i ele geçirmesi, 

Avusturya_Macaristan’ın Bosna_Hersek’ i topraklarına katması gibi olaylar yüzünden devlet büyük 

kan kaybına uğramıştır.       
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OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMAYA YÖNELİK  FİKİR HAREKETLERİ: 

 OSMANLICILIK: 

 Osmanlı Devleti’nde 1789 Fransız İnkılâbı’nın etkisiyle milliyetçilik fikrinin yayılmaya 
başlaması, Osmanlı topraklarında en fazla refah içinde yaşayan kesim olan gayrimüslimlerin kendi 

devletlerini kurmaya başlamaları, Osmanlı Devleti’ni ciddi bir bunalıma itmiştir. Batının gücüne karşı 

koyamayacaklarını anlayan Osmanlı yöneticileri, ona karşı çıkmak yerine, onun sempatisini 
kazanarak, yardımını elde etmeyi tercih etmişlerdir. Bu anlayışın etkisiyle II. Mahmut döneminde 

Osmanlı Devleti’nde batı anlayışına uygun ıslahatlar yapılmıştır. “ Ben tebaamın Müslüman’ını 

camide, Hıristiyan’ını kilisede, Musevi’sini havrada görmek isterim” diyerek, kişi hakları yönünden 

tebaa eşitliğine vurgu yapmıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı halkı din ve 
mezhep ayrımı yapılmaksızın devlet nazarında eşit kabul edilmiştir. Daha sonra Avrupa gönderilen ve 

batıyı yakından tanıyan, yabancı dil bilen bir yeni genç nesil arasında Osmanlıcılık bir fikir akımı 

olarak ortaya çıkmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında ilk defa Yeni Osmanlılar adında bir 
cemiyet kurulmuştur. Cemiyet Osmanlı tebaasına eşit haklar sağlanması, bu hakların kanun teminatı 

altına alınması ve meşrutiyet yönetiminin kurulması gibi ilkeleri benimsemiştir. Yeni Osmanlılar 

Cemiyeti’nin çalışmaları sonunda Meşrutiyet fikri Osmanlı aydınları arasında taraftar bulmuştur. 
Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi cemiyetin önde gelen isimleridir. Yeni Osmanlılar, II. 

Abdülhamit’ e meşrutiyeti kabul ettirerek, Osmanlıcılık fikrini uygulamaya koymuşlarsa da, ülkedeki 

milliyet isyanlarının durmaması, bu isyanların gelişimine paralel olarak Osmanlıcılık fikrinin de 

önemini kaybetmesine yol açmıştır. 

  İSLAMCILIK:  

İslamcılık fikir akımının ortaya çıkmasında, Osmanlı topraklarında yaşayan Müslümanlarla 

gayrimüslimlerin ilişkilerinin bozulması, 1877–78 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Balkanlar’ da çok 
sayıda Müslüman’ın işkence görerek ölmesi, pek çoğunun malını, mülkünü, terk ederek Anadolu’ya 

kaçmak zorunda kalması, Avrupa’nın Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimler’in  lehine olacak 

gelişmeler için, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaları, Müslümanların yaşadıkları toprakların 

Hıristiyanlar tarafından işgal edilmesi gibi etkenler rol oynamıştır. 

 Ülkede İslamiyet’e ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara önem veren ve tüm 

Müslümanlar arasında bir birliğin sağlanmasını gerçekleştirmeye çalışan, devletin sosyal bağlarını din 

birliğinde arayan bir akımdır. İslamcılık fikir akımının öncüsü II. Abdülhamit olup, onun saltanatı 
süresince, iç idare ve dış siyasette bu fikir akımının gelişme göstermesine çalışılmıştır.  

 II. Abdülhamid’in İslamcılığı devletin temel prensibi haline getirmeye çalışmakla bir yandan 

Osmanlı Devleti’nin varlığını korumak. Diğer yandan Hilafet etrafında dünya İslam birliğini kurmak 
istemiştir. Ancak İslamcılık da milliyet hareketleri karşısında başarılı olamamıştır. 

 TÜRKÇÜLÜK: 

 Türkçülük, II. Abdülhamit döneminde bir fikir hareketi olarak gelişmiştir. Osmanlıcılık veya 

İslamcılık gibi bir idare ve siyaset sistemi haline getirilmesi düşünülmemiştir. Bu sebeple Türkçülük 
hareketi bir siyasi partinin veya belirli bir grubun malı değildir. Az sayıda aydının üzerinde kafa 

yorduğu bir akımdır. Bu aydınlar içinde siyasete girmemiş tarafsızlar bulunduğu gibi, İslamcılık veya 

Osmanlıcılık fikirlerini benimseyenler de vardır. Türkçülük fikir hareketinin doğmasına yol açan 
etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 

 Batılı devletlerin teşvikiyle milliyetçilik hareketinin Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyan 

tebaa arasında yayılması ve bunun sonucunda isyanların çıkması. 
 Türk olmayan Müslüman toplulukların yine batılı devletlerin propagandaları sonucunda 

Osmanlı Devleti’nden ayrılmaya başlamaları. 

 Büyük Hıristiyan eyaletlerin müstakil veya muhtar bir statüye kavuşması sonucunda, bu 

eyaletlerde yaşayan Müslümanların Anadolu’ya göç etmek zorunda kalması ve bu insanların karşı 
karşıya kaldıkları felaketin uyandırdığı tepki. 

 Avrupa’nın Türkler üzerindeki baskısı ve aleyhte propaganda yapmaları. 

 Yabancı dil öğrenen ve Avrupa’ya giden Türk aydınlarının, Avrupalıların Türkler hakkındaki 
çalışmalarından haberdar olmaları ve bunun onlara vicdanlarında uyandırdığı rahatsızlık. 
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 Bir kültür hareketi olarak başlayan Türkçülük akımı, daha sonra giderek bir siyasi cereyan 

haline gelmiştir. Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının Osmanlı Devleti’nin sorunlarını çözmede 

yeterli olmayacağını düşünen Türkçülük akımı, devletin kurtuluşunu ırk esasına dayalı Türk 
Milliyetçiliğinin geliştirilmesinde görmüştür. Türkçülük akımını benimseyenlere göre devlet; ancak 

dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta durur. Bunun için de Osmanlı toprakları 

üzerinde yaşayan Türklerin milli bilince ulaştırılması gerekir. Türkçülük akımına ilmi bir boyut 
kazandıran Ziya Gökalp’ e göre; Osmanlı Devleti’nin güçlenmesi yeniden yapılanmasına ve hayat 

tarzına bağlıdır. Bu üç esas üzerinde gerçekleşir. Bunlardan birincisi Türkçü olmaktır. Dilde, güzel 

sanatlarda, ahlakta ve hukukta Türk kültürüne bağlanmak gerekir. İkincisi İslam ümmetinden olmaktır. 

Üçüncüsü ise Batı uygarlığını benimsemektir. Yani bilimde, teknikte tam bir Batı kafasına sahip 
olmaktır. Gökalp görüldüğü üzere kültürle, medeniyeti birbirinden ayırmış, kültürde Türk kalmayı 

savunmuştur. Osmanlıcı görüntüsü altında Türkçülük politikası izleyen İttihat ve Terakki iktidarı 

döneminde bu akım güçlenmiştir. Türkçülük akımının halka yaygınlaştırılması amacıyla Türk 
Ocakları kurulmuştur. 

 İttihat ve Terakkiciler, Türkçülük akımını genişleterek, Asya’da yaşayan tüm Türkleri 

Osmanlı Padişahının yönetimi altında birleştirmeyi amaçlayan Pantürkizm(Turancılık) görüşüne 
kaymışlardır. Almanların propagandası ile İttihatçılar, bu projeyi gerçekleştirmek gayesiyle devleti 

I.Dünya Savaşına sokmuşlarsa da, savaşın gidişatı buna imkân vermemiştir. I.Dünya Savaşından sonra 

Atatürk tarafından daha gerçekçi temellere oturan Anadolu Türkçülüğü savunulmaya başlanmış, Milli 

Mücadele bu temele dayandırılmıştır. 

 BATICILIK: 

Batı’da ortaya çıkan fikir ve sistemleri aynen benimseyen Türk aydınlarının savunduğu 

Batıcılık akımını savunanlar kendi aralarında birlik oluşturamamışlardır. Öncülüğünü Celal Nuri’nin 
çektiği bir grup, batının sadece teknolojisinin alınması, kültürünün alınmaması tezini savunmuştur. 

Öncülüğünü Abdullah Cevdet’in çektiği grup ise Batı medeniyetinin tek bir medeniyet olduğunu kabul 

etmekte, bu medeniyetin olduğu gibi alınmasını savunmaktadır. Bu akım küçük bir çevre ile sınırlı 

kalmış, fazla taraftar bulamamıştır. 

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ 

1.  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kuruluşu ve İktidara Gelmesi: 

 Osmanlı Devleti’nin son döneminde içte meydana gelen en önemli olay, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Bu cemiyetin doğuşu, devrin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 

şartlarının bir sonucudur. Cemiyet kısa sürede büyüyüp, gelişerek iktidarı ele geçirmiştir. 

 3 Haziran 1889’da Tıp öğrencilerinden İbrahim Temo, İshak Sükuti, Abdullah Cevdet ve 
Mehmet Reşit tarafından İttihad-ı Osmanî Cemiyeti adıyla kurulan cemiyetin kurucuları, Genç Türkler 

olarak isimlendirilmişlerdir. Teşkilatlanma biçimi olarak İtalya’da önemli rol oynayan ve gizli faaliyet 

gösteren Carbonari cemiyetini örnek almışlardır. Kısa sürede Harbiye ve Mülkiyede yayılan bu 

hareket, cemiyetin varlığının II. Abdülhamit tarafından öğrenilmesinden sonra sıkıntı yaşamış, 
cemiyetin yöneticileri yurtdışına kaçarak, oradan çalışmalarda bulunmuşlardır. 

 1907’de İttihat Cemiyeti ve Osmanlı Terakki Cemiyeti birleşmiş, M. Kemal ve arkadaşlarının 

Şam’da kurdukları Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Selanik şubesi de bu oluşuma M. Kemal’den 
habersiz katılmıştır. Bu birleşmeden sonra cemiyet, Makedonya’da büyük bir ayaklanma hareketine 

girişerek, bu hareketle 1908’de II. Meşrutiyeti II. Abdülhamit’e kabul ettirmiştir. 31 Mart Olayı ile II. 

Abdülhamit’in tahttan indirilmesinin ardından, Bab-ı Ali Baskını ile cemiyet iktidarı tam anlamıyla ele 
geçirmiş ve Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar devam ettirmiştir. 

 İttihatçılar vatansever, dürüst, cesaretli olmalarına rağmen, devleti yönetecek vasıflardan 

yoksundurlar. Toplumu çöküntüye götüren aksaklıkları doğru teşhis edip, bunları ortadan 

kaldıramamışlardır. Bu yüzden de başarılı olamamışlardır. 

2.  Trablusgarp Savaşı (1911-1912):  

Almanya gibi milli birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. Bu 

döneme kadar dünyanın en iyi bölgeleri İngiltere ve Fransa başta olmak üzere, büyük devletler 
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arasında paylaşılmıştır. Sömürgecilikte geride kalmak istemeyen İtalya, büyük devletlerle yaptığı bir 

dizi antlaşmadan sonra, Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki toprağı Trablusgarp ve Bingazi’ye göz 

dikmiştir. Buraların kendisine bırakılması için 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devletine bir nota veren 
İtalya, bu isteğinin reddedilmesi üzerine Trablusgarp ve Bingazi’ye asker çıkartmıştır.  

Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeni ile bölgeye karadan asker göndermeyen Osmanlı 

Devleti’nin deniz gücü de yetersiz olduğu için, Trablusgarp’a gizlice gönüllü subaylar gönderilmiştir. 
Gazeteci kimliği ve Şerif takma adı ile Trablusgarp’a giden M. Kemal ile Enver Paşa ve Fethi Bey gibi 

genç ve idealist subayların organize ettiği direniş karşısında başarısız olan İtalyanlar, savaşı  Osmanlı 

Devletinin başka topraklarına yaymak suretiyle isteklerini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirme yoluna 

gitmişlerdir. Kızıldeniz’deki Osmanlı limanları topa tutularak, savaş gemileri batırılmış, Beyrut 
bombalanmış, Rodos ve 12 Ada işgal edilmiştir. Daha sonra Ege’ye çıkarak Çanakkale Boğazını 

geçmeye çalışan İtalyanlar başarılı olamamışlardır.  

Bütün bunlar Osmanlı Devletinin tavrını değiştirmesinde etkisiz kalmışken, Balkan Savaşının 
patlak vermesi Osmanlı Devletini Trablusgarp’ı feda etmeye mecbur etmiş ve 1912 yılında İtalyanlarla 

Quchy (Uşi) Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile İtalyanlar; Trablusgarp ve Bingazi’yi alacak, 

Osmanlı Devleti buradaki bütün askeri ve sivil memurlarını çekince, İtalya işgal ettiği adaları Osmanlı 
Devletine iade edecektir. Yapılan gizli bir antlaşma ile bu adaların savaş bitinceye kadar İtalyan 

kontrolünde kalınması istenmiştir. Ancak savaşın bitiminden sonra bu adaların Türk yönetimine 

kazandırılması mümkün olmamıştır. Uşi Antlaşmasına göre Trablusgarp’taki Müslüman halk Osmanlı 

halifesine tabi olacaktır.  

3.  Balkan Savaşları (1912-1913): 

Osmanlı Devleti’nin İtalya ile uğraşmasını fırsat bilen Balkan Devletleri, Rusya’nın 

kışkırtmasıyla aralarında bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu çerçevede 13 Mart 1912 Sırp-Bulgar; 29 
Mayıs 1912 Bulgar-Yunan; Ağustos 1912 Karadağ-Bulgaristan; 6 Ekim 1912 Karadağ-Sırbistan 

ittifakı gerçekleştirilmiştir. 8 Ekim 1912’de bu ittifaklar zincirinde yer alan Karadağ’ın Osmanlı 

Devletine savaş ilan etmesi ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Karadağ’ın Balkan Savaşını 

başlatmasından iki hafta sonra Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’da Osmanlı Devletine savaş ilan 
etmiştir. Savaş coğrafi durumun çıkardığı sonuçlar, savaşa iyi hazırlıklı olmayan Osmanlı ordusunun 

seferberlik ve tahkimat işlerini zamanında yapamaması, yönetimden kaynaklanan hatalar ve ordu 

içindeki ittihatçı subayların iktidarı yıpratmak için görevlerini yapmamaları gibi sebeplerden dolayı 
bütün cephelerde Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaş başladığı sırada Osmanlı 

Devleti’nin üstün geleceği düşüncesi ile savaş sonunda sınırların değişmesine razı olmadıklarını 

belirten Avrupa Devletleri, savaş sonunda bu sözlerini tutmayarak ikiyüzlü siyasetlerini ortaya 
koymuşlardır. 

 1.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Makedonya’yı, Batı Trakya’yı, Edirne’yi, İtalyan 

işgali dışında kalan Ege adalarını kaybetmiş, 1912 yılında Londra Antlaşmasını imzalamak zorunda 

kalmıştır. Bu antlaşma ile; Ege adalarının geleceğinin belirlenmesi Arnavutluk sınırlarının çizilmesi 
büyük devletlere bırakılmış, Girit hukuken Yunanistan’a bırakılmış, Midye-Enez hattının batısında 

kalan topraklarda Balkan Devletlerine bırakılmıştır. Edirne Bulgaristan’da kalmıştır. 

 Balkan devletleri, I. Balkan savaşı sonunda Osmanlı Devletinden aldıkları toprakları 
paylaşmada anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Sorun özellikle Bulgaristan’ın müttefiklerinden daha fazla 

toprak kazanması yüzünden çıkmıştır. Bunun sonucunda Sırbistan, Yunanistan ve Romanya 

Bulgaristan’a saldırmışlardır. Bu durumdan yaralanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçerek, 
Edirne dahil bütün Doğu Trakya’yı geri almıştır. Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Bükreş 

Antlaşmasıyla Balkan Devletleri, Osmanlı Devletinden aldıkları Balkan topraklarını aralarında 

paylaşmışlardır. Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Meriç nehri 

sınır kabul edilmiştir. Yunanistan ile 1913 yılında imzalanan Atina antlaşmasına göre Girit adasının 
Yunanistan’a ait olduğu kabul edilmiştir. Yunanistan tarafından işgal edilen adların durumu ise büyük 

devletlerin kararına bırakılmıştır. Sınırımız kalmayan Sırbistan ile de ayrıca 1914 yılında İstanbul 

Antlaşması imzalanmıştır. Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan ile imzalanan antlaşmalar ile bu ülke 
topraklarında kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.  



Tıp-İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan Eğitim Ders Notları (Güz Dönemi Ara Sınav) 

 

20 
 

 Balkan Savaşı sonunda Adriyatik Denizinden, Karadeniz’e kadar olan Balkanlar’daki Türk 

hakimiyeti çok küçülmüştür. Savaşın sosyal ve ekonomik alanda da ağır sonuçları olmuştur. Milyonu 

aşkın göçmen kitlesi, Doğu Trakya ve Anadolu’ya göç etmiştir. Bu durum ekonomik yönden zaten çok 
zayıf olan Osmanlı Devletini, daha da zayıflatmıştır. Balkanlar’daki ve Anadolu’daki nüfus yapısı 

değişmiştir. Savaşın kaybedilmesi ve Balkanlar’da büyük toprak kaybına uğranılması, Türk Milleti’nin 

hafızasında derin izler bırakmıştır. Balkan faciası olarak ta nitelendirilen bu yenilginin izleri ancak 
Çanakkale Zaferi ve Büyük Taarruz ile başlayan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan 

zaferlerle silinebilmiştir.  

  

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 

Dünyanın büyük devletlerinin Avrupa’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Uzakdoğu’da geniş bir 

alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına I. Dünya 

Savaşı denilmektedir. I. Dünya Savaşına yol açan sebepler şunlardır: 

 1-Ekonomik Rekabet ve Sömürgecilik: 

 Sömürge edinme ve dış yatırımlarla gelişen ekonomik rekabet, savaşın en önemli 

sebeplerinden biridir. Sömürgecilik anlayışı, Rönesans’tan sonra Sanayi İnkılabı ile önem kazanmış, 
ham madde ve pazar arayışı, ham madde kaynakları zengin gelişmemiş ülkelerin sömürge olarak 

kullanılması arzusunu kamçılamıştır. Öncülüğünü İngiltere’nin yaptığı sömürgecilikte İngiltere’yi 

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Rusya gibi ülkeler izlemiştir. Sömürgecilik kervanına ABD’nin 

de katılmasıyla sömürgecilik anlayışı Pasifik Okyanusuna da egemen olmuştur. Bunun yanı sıra büyük 
devletlerin çeşitli ülkelerde maden, demiryolu, deniz işletmeleri vb dış yatırımları da vardır. 

 2-Avrupa’da Alman-Fransız; Balkanlar’da Rus-Avusturya Rekabeti: 

Avrupa’daki Alman-Fransız anlaşmazlığı savaşın diğer bir nedenini oluşturmaktadır. Alman 
milli birliğinin kurulması aşamasında Almanlar Fransızları yenmişler ve yer altı kaynakları açısından 

zengin Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almışlardır. Bu tarihten itibaren Fransızlar bunu milli bir mesele 

haline getirmişlerdir. 

 Diğer yandan Balkanlar’da da Rusya ile Avusturya arasında çekişme vardır. Akdeniz’e 
açılmak isteyen Rusya, Panislavizm politikasıyla Balkanları nüfuzu altına almak istemektedir. Aynı 

şekilde Avusturya’da Balkanlar’da hakimiyet kurmak istemektedir. Çıkar çatışması bu iki devlet 

arasında şiddetli rekabete yol açmaktadır. 

 3-Milliyetçilik: 

 1789 Fransız İnkılabı ile ortaya çıkan milliyetçilik fikri, milli devletler kurma düşüncesini 

geliştirmiş, bu anlayış daha sonra da Avrupa milletlerinin benimsediği kendi milletini üstün görme 
politikasının kaynağı olmuştur. Panislavizm, Pan-Germenizm gibi milliyetçi akımların ortaya çıkması 

bu anlayışın ürünüdür. 

 4-Osmanlı Topraklarının Paylaşılması İsteği: 

 Osmanlı toprakları üzerindeki nüfuz mücadelesi ve ileride “Hasta Adam” ın mirasının ne 
şekilde paylaşılacağı meselesi, I. Dünya Savaşına yol açan bir diğer önemli nedendir. XIX. Yüzyıl 

başlarındaki Rus, İngiliz, Fransız rekabetine, yüzyılın sonlarında Almanya’nın da katılması bu rekabeti 

hızlandırmıştır. 

 5-Hızlı Silahlanma-Militarizm: 

 Milli birliğini oluşturan Almanya kısa sürede sanayileşmiş ve sanayisinin bir kısmını savaş 

sanayiine yöneltmiştir. Alman Krupp fabrikalarında büyük toplar, diğer ülkelerini yaptıklarından farklı 
silahlar yapılırken, tersanelerinde denizaltılar ve savaş gemileri yapılmakta idi. Almanya’nın bu 

davranışı, diğer Avrupa devletlerini de silahlanma yarışına yöneltmiştir. Bu da militarizmin 

güçlenmesine ve yönetenlerin yönettikleri halkı savaşa özendirmelerinde etkili olmuştur. 
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6- Dini ve Kültürel Yayılma İstekleri:  

Sömürgeci devletlerin sömürgelerinde dinlerini ve kültürlerini yayma istekleri devletlerarası 

nüfuz mücadelesinin bir başka yönünü oluşturmuştur.  

7. Hanedan Çekişmeleri:  

Birinci Dünya Savaşı öncesi Fransa hariç Avrupa ülkelerinin başında Rusya’da Romonoflar, 

Avusturya’da habsburglar, Almanya’da Hohenzoller ve İngiltere’de Hanover hanedanı olmak üzere 
hanedanlar vardı. Bu hanedanlar arasında da akrabalık bağları bulunmaktaydı. Başka bir devletin 

başına kendi hanedanlarından birini kral yaptırmak isteyen hanedanlar arasında zaman zaman 

rekabetler ortaya çıkabiliyordu.  

 8-Bloklaşma: 

 Milliyetçilik akımının güç kazandığı, Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini tamamlayarak 

sömürgecilik yarışına katıldığı 19. Yüzyılın ikinci yarısında devletler çıkarları doğrultusunda 

 bloklaşmaya başladılar. Fransa’dan Alsas-Loren bölgesini almış olan Almanya, Fransa’nın bu 
toprakları geri almak için savaş çıkarmasını engellemek amacıyla barışçı bir siyaset izlemeye başladı. 

Balkanlarda Rusya-Avusturya çekişmesi karşısında ise Avusturya’yı yanına çekmeye çalıştı. Tunus’un 

Fransa’nın eline geçmiş olması burada gözü olan İtalya’yı da Almanya’nın yanına itti. Böylece 1882 
yılında Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya arasında üçlü ittifak (Bağlaşma 

Devletleri) kuruldu. Bu ittifak grubu karşısında ise önce Fransa-Rusya, sonra Fransa-İngiltere ve en 

son İngiltere-Rusya arasında ikili ittifaklar kurulduktan sonra 1907 yılında İngiltere, Fransa, Rusya 

arasında üçlü itilaf (Anlaşma Devletleri) Bloku ortaya çıkmış oldu.  

SAVAŞIN BAŞLAMASI-GELİŞMESİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA 

GİRMESİ 

Osmanlı Devleti birkaç asır süren Gerileme Döneminde, özellikle de son yıllarda devletler 

arası alanda yalnızlığa itilmiştir. Büyük devletler açısından bir güç olarak görülmemektedir. Buda 

Osmanlı Devleti’ni, dünyada gruplaşmalar hızla sürerken, ittifak yapabileceği bir ülke bulabilme 
sıkıntısına sokmuştur. Üçlü İtilaf grubu, Osmanlı Devleti ile ittifak yapmaya sıcak bakmamakta, 

Osmanlı Devleti’nin ittifak yapmak zorunda bırakıldığı Üçlü İttifak grubuna dahil olmak ise Osmanlı 

Devletine sıcak gelmemektedir. Osmanlı Devleti’nin Üçlü İtilaf devletlerine ayrı ayrı yaptığı ittifak 
tekliflerini reddedilmesi, Osmanlı Devletini yalnız kalmamak için Almanya’nın dahil olduğu Üçlü 

İttifak ile anlaşmaya mecbur etmiştir.  

Artık Avrupa’da bu gerginliği savaşa dönüştürecek bir kıvılcım beklenmektedir. Avusturya-

Macaristan veliahdının Saraybosna’yı ziyareti sırasında bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile beklenen 
bu kıvılcım çıkmıştır. Bu olayın intikamını almak için Sırbistan’a savaş açmaya karar veren 

Avusturya-Macaristan, müttefiki Almanya tarafından cesaretlendirilmiştir. Böylece I. Dünya Savaşı 

Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında başlamıştır. Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakmamak 
amacıyla savaşa katılması, Almanya’nın da Avusturya-Macaristan’ın yanında savaşa girmesini 

kaçınılmaz kılmıştır.  

Almanya savaşa katıldığını dünyaya ilan etmeden önce, 2 Ağustos 1914 gecesi İstanbul’da üst 

düzey İttihat ve Terakki yöneticileriyle gizli bir ittifak görüşmesi yapmış ve bu görüşme sonunda 
Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli bir ittifak anlaşması yapılmıştır. Bu ittifaka göre; 

Almanya’nın savaşta Avusturya-Macaristan’ın yanında yer alması halinde Osmanlı Devleti de 

Almanya’nın yanında yer alacaktır. Osmanlı topraklarına yönelik bir saldırı halinde, Almanya 
Osmanlı Devleti’ni koruyacaktır. Bu ittifakla bir anlamda Osmanlı Devleti’nin kendi ihtiyaç duyduğu 

anda yanında yer alması imkanını elde eden Almanya’nın; 2/3 Ağustos 1914 gecesi I. Dünya Savaşına 

katılmasıyla savaşın alanı genişlemiştir. 

 Almanya savaşa girmesi ile birlikte Alman Genel Kurmayının 1900’lerde hazırladığı savaş 

planını uygulamaya koymuştur. Bu plana göre Almanya savaşa girdiği andan itibaren bütün gücüyle 

Fransa üzerine yüklenecek ve 6 haftalık süre zarfında Avusturya-Macaristan Rus kuvvetlerini 

oyalayacaktır. 6 haftalık sürenin tamamlanması ile birlikte Fransızların işini bitirmiş olan Almanlar, 
Avrupa topraklarından geçerek Rusya üzerine yürüyecekler ve Avusturya kuvvetleri ile birlikte 
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Rusya’ya kesin darbeyi indireceklerdir. Almanya’nın savaşa katılmasından sonra uygulamaya konan 

bu plan başarılı olamamış, Almanlar Marn muharebelerinde Fransızları yenemedikleri gibi, Fransız 

topraklarında ağır kayba uğramışlardır. Öte yandan Avusturya da, Rus kuvvetlerini oyalamada yetersiz 
kalmıştır. Fransızları yenemeyen Almanların, Avrupa topraklarını çiğnemeleri ve Belçika’ya 

saldırmaları, Belçika’nın yanı sıra, İngiltere’nin de Almanya’ya karşı savaşa katılmasına yol açmıştır. 

Kafkasya topraklarında Avusturya ile birlikte, Ruslara yok edici darbeyi indiremeyen Almanların 
Avrupa’da uyguladıkları savaş planları tümüyle başarısız olmuştur. Bu başarısızlık Almanları zinde 

yeni kuvvetler bulmaya ve yeni cepheler açmaya yöneltmiştir.  

Almanların bu amaçlan kullanabilecekleri hazırdaki kuvvet Türk kuvvetleri idi. Osmanlı 

Devletini savaşın içine çekmek için bir mizansen gerekmekte idi. Akdeniz de İngiliz gemileri ile 
çarpışan ve Türk Boğazlarına giren iki Alman savaş gemisi Goeben ve Breslau Türkiye’yi savaşa 

sokacak bahane oldu. Osmanlı devleti önce bu gemilerin Almanya’dan satın alındığını duyurdu. 

Yavuz ve Midilli adı verilen Alman mürettebatlı, Türk bayraklı bu gemiler, Amiral Şoson 
komutasındaki bu gemilerden 19 Haziran 1914’te Rus limanlarına ateş açılması, Rusya’nın bu olayı 

Osmanlı Devleti’nin kendisine savaş ilanı olarak değerlendirip karşılık vermesi, Osmanlı Devletinin 

bir anda kendisini savaşın içinde yer almaya mecbur etmiştir. 

 Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Almanya’nın Avrupa’da savaşması, Uzakdoğu da yayılmacı 

bir politika izleyen Japonya’nın işine yaramıştır. Almanya’ya 23 Ağustos 1914’de savaş ilan eden 

Japonya, Almanya’nın Uzakdoğu’daki sömürgelerini ele geçirmiş ve Kasım 1914’de savaşı kendi 

açısından sonuçlandırmıştır. 

Savaşın başında İttifak devletleri grubunda yer alan İtalya önce tarafsızlığını ilan etmiş, daha 

sonra da İtilaf Devletleri tarafından kendisine Anadolu’da toprak vaad edildiği için Mayıs 1915’te 

Avusturya’ya savaş ilan ederek İtilaf Devletleri safında yer almıştır. 1878 yılında Ayestefanos 
antlaşması ile çok yaklaştığı Büyük Bulgaristan kurma idealinden vazgeçmek zorunda kalan ve Balkan 

Savaşlarında Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’ya kaptırdığı toprakları geri almak isteyen 

Bulgaristan ise İttifak devletleri safında yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde 

elde ettiği başarı Bulgaristan’ın bu kararı almasında etkili olmuş, 12 Ekim 1915’te Sırbistan’a savaş 
ilan etmiştir. Romanya 1916 yılında, ABD ve Yunanistan ise 1917 yılında İtilaf Devletlerinin yanında 

savaşa katılmışlardır.  

I DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 

Kafkas Cephesi: Rusların 1 Kasım 1914 yılında Doğu Beyazıt’tan başlattıkları saldırı 

durdurulmuş ve karşı harekâta geçilmiştir. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, 

Kafkasya’yı ele geçirip Rusları çökertmek, Orta Asya Türk Dünyası ile birleşmek ve Hindistan’a 
kadar ilerlemek gibi düşüncelerle 3. Ordu Komutanı hasan İzzet Paşa’ya taarruz emri vermiştir. Hasan 

İzzet Paşa kış şartları nedeniyle harekâtın bahar aylarında yapılmasını bildirince görevden alınmıştır. 

Ordunun başına geçen Enver Paşa kış şartlarına uygun mühimmatı olmayan askeri Sarıkamış’ta 

taarruza geçirmiştir. Fakat 9. Kolordu Ruslara esir düşmüş, 3. Ordu soğuk, açlık, salgın hastalıklar 
nedeniyle büyük kayıplar vermiştir. Başarısız olan harekât sonunda Enver Paşa 2 Ocak 1915’te 

cepheyi terk etmiştir.  

3. Ordunun neredeyse tamamına yakının kaybedilmesi Doğu Anadolu’yu Ruslara karşı 
savunmasız bırakmıştır. Bu ortamdan yararlanan Ermeni çeteleri de bölgedeki faaliyetlerini 

artırmışlardır. Ruslar Ermeni çetelerinin öncülüğünde Nisan 1915’te Van’ı işgal etmişlerdir.   1916 

yılında Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Bayburt ve Erzincan’ı ele geçirmişlerdir.   1916 yılında 
Mustafa Kemal’in kolordu komutanlığını yaptığı birlikler Muş ve Bitlis’i geri almayı başarmışlardır. 

Bu cephede Ruslarla mücadele 1917 Bolşevik İhtilali’nin çıkmasına kadar devam etmiştir. Ruslar, 3 

Mart 1918’te Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmişlerdir. 

Fakat Ruslar bölgeden çekilirken ağır silahlarını ve malzemelerini bölgede işbirliği yaptıkları 
Ermenilere bırakmışlardır.  

1918 yılında Kafkas Kolorduları Kazım Karabekir Paşa komutasında Erzincan ve Erzurum’u 

işgalden kurtarmıştır. Brest – Litovsk antalşması ile de Ruslar 1878’de Berlin Antlaşması ile savaş 
tazminatı olarak kendilerine bırakılan Elviye-i Selase’den (Üç Sancak: Kars-Ardahan-Batum) 

çekilmeyi kabul edince Türk Orduları Bakü’ye kadar ilerleyip, Hazar Denizi kıyılarına ulaşmıştır. 



Tıp-İlahiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Uzaktan Eğitim Ders Notları (Güz Dönemi Ara Sınav) 

 

23 
 

Fakat 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine göre ordularımız 

Kafkasya ve İran’da 1914 yılı öncesi sınırlarına geri çekilmek zorunda kalmışlardır.  

Kanal Cephesi: Mısır’da Osmanlı hâkimiyetini yeniden sağlamak ve Süveyş Kanalı’nı ele 
geçirip, İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek amacı ile girişilen Kanal Harekâtı, 1915 yılı başlarında 

biri kıyıdan, diğeri de onun güneyinden olmak üzere iki kol halinde ilerledi. Gerekli ulaşım imkânları 

sağlanmaması sebebi ile bu teşebbüs başarısızlıkla sonuçlandı. Karşı taarruza geçen İngilizler 1916’da 
Sina yarımadasını ele geçirerek Türk Ordusunu geri çekilmeye mecbur etti. Böylece İngiliz kuvvetleri 

Suriye sınırlarına dayandı. 

Filistin Cephesi: Türk kuvvetlerinin Kanal Harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca bu bölgedeki 

savaşın ağırlık noktası Filistin ve Suriye’ye intikal etti. Bu arada İngilizler Mekke Emiri Şerif 
Hüseyin’le anlaşarak (Ocak 1916), Arapların büyük bir bölümünü Osmanlı Devleti aleyhine çevirmeyi 

başarmışlardı. 

İngilizler, Filistin ve Suriye cephesini içten çökertmek maksadıyla, Şerif Hüseyin’e Suriye, 
Irak ve Hicaz’ı içine alan müstakil bir Arap devletinin krallığını vaad etmişlerdi. Ancak bu vaadde 

bulunan İngilizler, öte yandan Kasım 1917’de Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bir mektupla 

Siyonistlere Filistin’de bir “Milli Vatan” vaad etmişlerdi. Böylece İsrail Devleti’nin kuruluşu için 
gerekli zemin hazırlanarak, günümüzde Filistin meselesi olarak bilinen olayların temeli atılmış 

oluyordu. 

1917 yılında bu cephede en önemli savaşlar Gazze’de olmuştur. İngilizlerin buradaki Türk 

savunma hattını kırmak için Mart ve Nisan aylarında yaptıkları taarruzlar başarısızlıkla sonuçlandı. 
Ancak Kasım ayında üstün kuvvetlerle (191.000 kişilik İngiliz kuvvetine karşı 40.000 Türk askeri 

savaşıyordu.) Gazze’ye giren İngilizler Aralık’ta da Kudüs’ü ele geçirdiler. 

1918    yılında İngilizlerin Yafa’dan taarruzuyla başlayan Filistin çarpışmalarında Arap 
isyanının da etkisiyle durum Türklerin aleyhine gelişti. Bu bölgede 7. 8. ve 4. Ordu bulunmaktaydı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın komuta ettiği 7. Ordu mevzilerini başarıyla savundu. 8. Ordu’yu bozan 

İngilizler, Mustafa Kemal Paşa’nın ordusunu yok etmek istemişlerdi. Bunu sezen Mustafa Kemal 

Paşa, İngilizlere karşı başarılı savaşlar vererek, ordusunu geri çekmek suretiyle imhadan kurtardı. Bu 
gelişmeler üzerine Anadolu Güneyden tehdit altına girmişti. Bu arada Mustafa Kemal Paşa, cepheden 

Erkan-ı Harbiye’ye gönderdiği bir raporda, Ordu’nun Türklerle meskûn sahalara çekilmesini istemiş, 

savunma hattının bu bölgelerde kurulmasının faydalı olacağını bildirmişti ki, zaman O’nu 
haklı çıkaracaktı. 

Irak Cephesi: 1914’te Basra’ya asker çıkaran İngilizler, Abadan petrollerini korumak ve 

kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşip Anadolu’yu çember içine almak düşüncesindeydiler. Ayrıca 
Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemeyi de düşünmüşlerdi. 

Kütülamara’ya ve oradan da kuzeye doğru ilerleyen İngilizler, 1915 senesi sonlarında kuvvetlerinin 

üçte birini kaybederek geri çekilmişlerdir. General Towsend komutasındaki 18000 kişilik İngiliz 

kuvveti Kütülamara’da sarılarak teslim alındı. Elde edilen bu başarı uzun sürmedi. Yeniden Basra’ya 
kuvvet çıkaran İngilizler, 1917 yılında Bağdat’a girdiler. Mayıs 1918’de Kerkük’ü ele geçirip, 

Mondros Mütarekesi imzalandığında Musul’un yakınlarına kadar gelmiş bulunuyorlardı. 

Galiçya ve Makedonya Cephesi: Türk kuvvetleri Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, 
müttefiklerine yardım amacıyla Galiçya ve Makedonya’ya da kuvvet gönderip buralarda da 

savaşmıştır. 

Romanya’nın İtilaf Devletleri yanında savaşa katılması sonucunda Alman-Avusturya ve Türk 
kuvvetlerinin ortaklaşa açtıkları Galiçya Cephesinde Romanya kuvvetleri Türk kuvvetlerinin 

yardımıyla yenilmiştir. Makedonya’da da Bulgarlara yardımda bulunulmuştur. 

Çanakkale Cephesi: Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği 

olan, tarihin kaderini değiştiren, yaşamak hakkına şerefi ile ulaşan bir milletin, her şeyden önce 
kahramanlık destanıdır. İngiliz ve Fransız ortak saldırılarına karşı savaşılan bu cephede cereyan eden 

muharebeler, Türkler için Dünya Savaşı’nın en büyük olayı oldu. 

Çanakkale Cephesinin Açılma Sebepleri ve Savaşın Gelişmesi 

http://tarih.tumders.com/
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İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı’nı geçmek, İstanbul’u ele geçirmek, Osmanlı Devleti’ni 

savaş içinde çökertmek, sonra da müttefikleri Rusya’ya yardımda bulunmak, silah ve cephane 

sağlamak, Rusya’dan da gıda maddesi temin etmek amacını taşıyorlardı. İtilaf Devletleri yetkililerinin 
düşüncesine göre, Boğazların ele geçirilip, Osmanlı Devleti’nin savaş dışı bırakılmasıyla, Süveyş 

Kanalı ve Hint yolu üzerindeki Osmanlı baskısı kalkacak, Balkan Devletleri’nin İttifak Devletleri 

yanında yer almaları önlenecek, mümkün olursa İtilaf Devletleri yanında savaşa girmeleri temin 
edilecekti. Çok yönlü olan bu planın uygulanması için 1915 yılında İngiliz ve Fransız donanmaları 

taarruza geçtiler. Önce Şubat 1915’te Çanakkale’nin dış tabyaları topa tutuldu. Ayrıca karaya asker 

çıkardılar. 18 Mart 1915’te Boğazı zorla geçmeye çalışan İngiliz-Fransız ortak donanması ağır 

kayıplara uğrayarak geri çekildi. İngiliz ve Fransız donanması, Nusret mayın gemisinin döktüğü 
mayınlar ve topçu ateşi ile yedi zırhlısını kaybetmiş, 18 Mart akşamı bu yedi gemi Çanakkale 

Boğazı’nın sularına gömülmüştü. Çanakkale savaşının tarihe deniz savaşı olarak geçen kısmı, bu 

suretle kapanmıştır. Yıllar sonra büyük İngiliz devlet adamı Çörçil, “Bize Birinci Dünya Savaşı 
boyunca Nusret’in yaptığını kimse yapmadı” diyerek, Türk tarihinin bu harika gemisinin ne büyük iş 

yaptığını anlamlı şekilde dile getirmiştir. 

İtilaf Devletleri’nin bu başarısızlığı bütün dünyada yankılar yapmıştı. Bu defa İtilaf Devletleri, 
Gelibolu Yarımadası’nı işgal ederek Boğazlara hakim olmak için boğazın her iki yakasına çıkarma 

yapmayı düşündüler. Bu düşünce doğrultusunda 25 Nisan 1915’te müttefikler Gelibolu 

Yarımadası’nın güney kısmına ve Kumkale kıyılarına asker çıkardılar. Bundan böyle Çanakkale 

muharebelerinin kara savaşları kısmı başlamıştır. Bu ikinci kısımda cereyan eden çarpışmaların kilit 
ismi genç Tümen Komutanı Mustafa Kemal’dir. Çok çetin ve inatçı bir direniş gücü ile yapılan 

savunma, düşmana ilerleme imkânı tanımamıştır. 25 Nisan 1915’ten itibaren gelişmeye başlayan 

düşman harekâtına karşı Mustafa Kemal, bu defa 100.000 kişilik Kiçner ordusu karşısında 
Conkbayırı’nda ve Kireçtepe’de kazandığı zaferle düşman ordusunu yenmiştir. Düşman bütünü ile 

Anafartalar’da uğradığı başarısızlık üzerine, geri çekilmeye mecbur kalmıştır. Gelibolu yarımadasını 9 

Ocak 1916’da tamamen boşaltmışlardır. Böylece Çanakkale Savaşları emsalsiz bir zafer olarak tarihe 

geçmiştir. 

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları 

 İnsan kayıpları olarak dünya tarihinde en yüksek kayıplara ulaşılan savaşlardan biridir. 

Yaklaşık olarak 254.000 Türk, 250.000 yabancı olmak üzere toplam 504.000 kayıpla tarihteki yerini 
almıştır. Bu savaşların olayları ve kayıpları bütün tazeliğini günümüzde bile korumaktadır. 

Memleketimizdeki bir tek yerleşim yeri yoktur ki, Çanakkale’de şehidi olmasın, yine bir tek lise ve 

yüksek okul yoktur ki, şehidi ve şehitleri olmasın. 
 Türk ordusunun hesaba katılmayan savaş gücü, direnme azmi ve nihayet zaferi, 

Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olmuştur. İngiliz belgelerine göre Osmanlı Devleti’nin 

savaşa girmesi savaşı 3 yıl uzatmıştır. Tabii ki bunda Çanakkale Muharebelerinin rolü çok büyüktür. 

 İstanbul ve Boğazlar, maruz kalacakları istiladan kurtulmuşlardır. Dolayısıyla bu 
zafer, bütün Türk vatanını karşılaşması muhtemel erken bir istiladan kurtarmıştır. 

 Rusya’nın müttefiklerinden yardım alamaması sonucunda, çıkan Bolşevik ihtilali 

başarıya ulaşmış, dolayısıyla bu devlet savaştan çekilmiş Türkiye doğuda, 1877–78 savaşıyla 
kaybettiği Kars, Ardahan, Batum’u geri alma imkânı bulmuş ve Almanların doğu cephesi zaferle 

kapanmıştır.  

 Türk Milleti’ne en büyük kuvvetler karşısında bile zafer kazanabileceği noktasında 
direnme gücü ve savaş kazanma azmi aşılamıştır. Bu noktadan Çanakkale manevi olarak Millî 

Mücadelenin kaynaklarından biri olmuştur.  

 Çanakkale’de yeni Türk devletinin ilk temelleri şuurlu bir şekilde atıldığı gibi, Türk 

Millî Mücadelesi’nin başkomutanı ve lideri Mustafa Kemal’in büyük kabiliyetleri de ortaya çıkmıştır. 
O, Türk Milleti içindeki haklı saygınlık ve nüfuzunu Çanakkale’de zaferle sonuçlanan savaşlarında 

kazanmıştır. 
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I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA YAPILAN GİZLİ ANTLAŞMALAR 

 Türklerin I.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerine karşı cephe alması, öteden beri İtilaf 

Devletleri tarafından düşünülen, Osmanlı topraklarının paylaşılması projesini hem kolaylaştırmış, 
hem de  hızlandırmıştır. 1915-1917 yılları arasında yapılan  gizli antlaşmalar zinciri ile Osmanlı 

toprakları, İtilaf Devletleri arasında  şu şekilde paylaşmışlardır. 

 İstanbul Antlaşması:  Ruslar, İngiliz ve Fransız donanmalarının Çanakkale  Savaşına 
giriştikleri sırada bu devletleri sıkıştırarak, Boğazlar ve İstanbul ile ilgili bazı isteklerde  

bulunmuşlardır. 1915 baharında  yapılan görüşmeler sonunda İngiliz ve Fransızlar,  İstanbul ve 

boğazları Ruslara vermeyi kabul etmişlerdir. Ayrıca Trakya’da  Midye’den Enez’e çekilen bir 

hattın doğusunda kalan arazi ile Sakarya ağzından başlayarak  Gemlik körfezine inen bir hattın 
batısında kalan bir toprak parçası da  Ruslara veriliyordu.  Rusya’ya verilecek topraklar 

arasında  Gökçeada ve Bozcaada da vardı. Buna karşılık  Ruslarda  İngiltere  ve Fransa’nın Anadolu 

ve orta doğudaki Osmanlı toprakları ile İskenderun 

körfezi ve Toroslara kadar Çukurova üzerindeki haklarını tanımayı kabulleniyorlardı. 

 Londra Antlaşması: 1915 ‘de Londra da İngiliz ve Fransız ve İtalyanlarla arasında 

yapılmıştır. Bu antlaşma ile zaten İtalya’nın elinde bulunan 12 Ada’da İtalya tam hâkimiyet 
kazanıyordu.  İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin  Asya’daki topraklarını 

paylaşmasına karşılık İtalya’ya da Antalya bölgesinde  buna eşdeğer  bir pay verilmesini kabul 

ediyordu. 

 Sykes-Picot Antlaşması: Orta Doğu’nun paylaşılması için İngiliz temsilcisi Mark Sykes ile 
Fransız temsilcisi Jorj Picot arasında uzun görüşmelerden sonra 3 Ocak 1916’da imzalanan bir 

anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Suriye, Irak ve Türkiye’nin güneyi İngiliz ve Fransızlar arasında 

paylaşılacaktır. Filistin’de ise uluslararası bir yönetim kurulacaktır. Bu antlaşmadan sonra İngiltere ve 
Fransa, Rusya ile görüşmelere başlamıştır ve 26 Nisan 1916’da bu üç devlet arasında anlaşma 

sağlanmıştır. Buna göre Rusya Orta Doğu’da İngiliz-Fransız paylaşımını kabul etmiş, Rusya’ya 

Boğazlar Bölgesi dışında Trabzon’un batısından geçen hattın doğusunda kalan Van, Bitlis, Muş, Siirt 

bırakılmıştır. Bu anlaşmalar ile ilgili İtalya’ya bilgi verilmemiştir.  

 St.Jean de Maurienne Antlaşması: Rusya’nın 1917 Bolşevik İhtilali sonucu savaştan 

çekilmesi üzerine İngiltere ve Fransa  İtalya ya daha fazla önem vermeye başlamışlardır. İtalya ile 

yapılan  19-21 Nisan 1917’de yapılan  St.Jean de Maurienne Antlaşması ile İtalya ya Sykes-Picot 
Antlaşmasını tanıması kaydıyla İzmir ve Konya ya kadar olan bölge veriliyordu. Ancak  uygulama da 

bu antlaşmaya bağlı kalınmamış, İzmir’e İtalyanlar yerine Yunanlıların çıkarılması kararı verilmiştir. 

 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ:  

Rusların cephelerde ağır kayıplara uğraması, asker ve sivil halkın sefalete düşmesi Çarlık 

idaresini zayıflatmış, 15 Mart 1917’de çıkan ihtilal sonrasında Çarlık yönetimi sona ermiştir. 

Çanakkale seferinin başarısızlığı sebebiyle Batılı devletlerin müttefikleri Rusya’ya yardım 

yapamamasının da ihtilâlin çıkmasında payı vardı. Lenin yönetimindeki Bolşevikler 14 Kasım 
1917’de bir darbe ile Rusya’da iktidarı ele geçirdiler. Bolşevik hükümeti 15 Aralık 1917’de Almanya 

ve müttefikleriyle mütareke yaptı; 3 Mart 1918’de de Brest-Litovsk Antlaşması’nı imzalayarak 

savaştan çekildi.  
Rusya’daki gelişmeler itilaf devletlerini fazla sarsmadı. Çünkü Çarlığın yıkılmasından az sonra, 6 

Nisan 1917’de, Alman denizaltılarının Amerikan ticaret gemilerini batırması nedeniyle Amerika 

Birleşik Devletleri Almanya’ya karşı savaşa girmişti. 

İtilaf ve İttifak devletlerinde dört yıldır devam eden savaşın getirdiği siyasi, askeri, ekonomik 

ve sosyal sorunlar bütün ağırlığı ile hissedilmeye başlanmıştı. Tarafların barış arayışlarına yöneldiği 

bir dönemde 8 Ocak 1918’de ABD Başkanı Wilson tarafından 14. Maddeden oluşan Wilson İlkeleri 

açıklandı. Bu ilkelerin bazıları şunlardır:  

 Barış antlaşmalarında ve de diplomasilerde her şeyin açık olması ve gizli antlaşmalar 

yapılmaması,  

 Savaş’ta ve barışta karasuları haricinde tüm sularda serbestlik sağlanması, 
 Ülkelerin silah stoklarının azaltılması ve silahsızlanma yolunda çaba gösterilmesi,  
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 Savaşlar sonrasında galip gelen Devletlerin yenilgiye uğramış olan devletlerden toprak 

ve savaş tazminatı gibi tazminat taleplerinde bulunmaması,  

 Bağımsız Polonya, Belçika, Macaristan devletleri kurulması,  
 Özel antlaşmalarla, küçük, büyük tüm devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak 

bütünlüklerini karşılıklı olarak güvence altına alacak uluslararası bir birlik oluşturulası.  

 Osmanlı İmparatorluğu’nun, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 
bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınması; İmparatorluk sınırları içindeki diğer ulusların 

yaşam güvenlikleri ve özerk gelişimleri sağlanması. Çanakkale Boğazı, uluslararası güvenceler altında 

tüm gemilere ve ticarete sürekli olarak açık hale getirilmesi. 

İtilaf Devletleri yanında yer alan Romanya 1918 Martında İttifak Devletleri ile Bükreş Barış 
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Daha önce Almanya ve Avusturya’nın barış girişimleri 

İtilaf Devletlerinin ağır şartlar ileri sürmesi nedeni ile sonuçsuz kalmıştı. Başkan Wilson’un ileri 

sürdüğü ilkeler sonunda Avrupa’da barışa yöneliş hızlandı. İttifak Devletleri ABD aracılığı ile barış 
yolları aramaya başladılar. 770.000 kişilik İtilâf Devletleri ordusunun 15 Eylül 1918 de Makedonya’da 

Bulgarlara karşı başlattığı taarruz 29 Eylül’de Üsküp’ün işgaliyle sonuçlandı. Bu durumda Bulgaristan 

İtilâf Devletleri’yle Selanik Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi. Böylece Türkiye ile 
Almanya arasında ulaşımın kesilmiş olması Osmanlı hükümetini de mütareke istemek zorunda bıraktı. 

İttihat ve Terakki Partisi iktidarının sadrazamı Talat Paşa’nın Meclis-i Mebusan’dan güven oyu 

alamayıp görevi bırakması üzerine, yeni hükümeti kuran Ahmet İzzet Paşa Anadolu’nun işgale 

uğramaması için ateşkese karar verdi. 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi yapıldı. Yenilgiyi kabul 
eden Avusturya 3 Kasım’da Villa Gusti Ateşkes Antlaşmasını imzaladı.  Almanya 3 Ekimden itibaren 

ateşkes antlaşması için girişimlerde bulunmaya başlamıştı. Onlar da 11 Kasım’da Rethondes Ateşkes 

Antlaşması ile silâhları bıraktılar.  

Paris Barış Konferansı:  

I.Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında 

yapılacak olan barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek üzere 18 Ocak 1919 da Paris’te 32 devletin 

temsilcisi bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonunda 28 Haziran 1919’da Almanya ile Versailles, 10 
Eylül 1919’da Avusturya ile Saint-Germain, 27 Kasım 1919’da Bulgaristan ile Neuilly Antlaşmaları 

imzalandı. Avusturya’dan ayrılarak bağımsız olan Macaristan ile 4 Haziran 1920’de Trianon 

Antlaşması yapıldı.  10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile Sevr antlaşmaları imzalandı. Ancak bu 
son antlaşma uygulanmadı ve Türk Millî Mücadelesinin zaferle sona ermesi üzerine 24 Temmuz 

1923’te Lozan Antlaşması yapıldı.  

Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan barış antlaşmaları hazırlanırken galip devletler Wilson 
İlkelerini dikkate almadıkları gibi sınırların çizilmesinde milliyet prensibine dikkat etmediler. Yenilen 

devletleri çok ağır yükümlülükler altına soktular. Bu durum savaş sonrasında kalıcı barışın 

kurulmasını engelledi. 1919-1929 yılları arasındaki geçici barış döneminden sonra 1929-1939 yılları 

arasında buhranlar ve bunalımlar artarak devam etti. Bu durum 1939’da II. Dünya Savaşı’nın 
çıkmasına sebep oldu.  

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ İMZALANMASI VE ESASLARI 

Talat Paşa’dan sonra yeni hükümeti 14 Ekim’de İttihat ve Terakki politikalarına karşı olan 
Ahmed İzzet Paşa kurdu. Bu hükümette Rauf Bey (Orbay) Bahriye nâzırı oldu. Sadrazam Ahmed İzzet 

Paşa’nın ilk icraatı İtilâf devletleriyle barışı tesis etmek için harekete geçmek oldu. Bu amaçla, Irak 

cephesinde Osmanlı kuvvetlerine esir düşüp Büyükada’da ikamete tâbi tutulan İngiliz Generali 
Tawshand aracılığı ile İngiltere’ye barış teklif edildi. Barışı görüşmeleri teklifini kabul eden İngiltere 

Çanakkale Boğazı önündeki İngiliz filosu kumandanı Amiral Calthrope’u görüşmeleri yapmak üzere 

görevlendirdi.   

Osmanlı heyetine kimin başkanlık edeceği gündeme gelince padişah heyet başkanı olarak 
Damad Ferid Paşa’yı görevlendirmek istedi. Fakat hükümet, Damad Ferid Paşa’nın mütareke ile ilgili 

tutarsız fikirlerinden dolayı bu isteğe şiddetle karşı çıktı ve Bahriye Nâzırı Rauf Bey’i gönderilecek 

heyetin başkanlığına seçti. Limni adasının Mondros Limanı’ndaki Agamemnon zırhlısında dört gün 
süren müzakerelerden sonra 30 Ekim 1918’de Amiral Calthrope’un dikte ettirdiği hükümleri içeren 

Mondros Mütarekesi’ni imzaladı. 
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Antlaşmanın Hükümleri:  

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılacak ve istihkamların İtilaf Devletleri 

tarafından resmen işgal edilecektir.  

2. Osmanlı Devleti’nin esir ya da tutuklu olarak tuttuğu İtilaf güçlerinin ve Ermenilerin 

bütün esirleri kayıtsız ve şartsız olarak salıverilecektir.  

3. İç güvenliği ve sınır güvenliğini sağlayan birlikler haricindeki bütün Osmanlı ordusu 
derhal terhis edilecektir.  

4. Osmanlı savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne verilecek ve bu gemiler belirlenen 

limanlarda gözaltında tutulacaktır.  

5. Sınırlar içerisinde İtilaf Devletleri’nin güvenliğini tehdit edecek bur durum söz konusu 
olduğunda, İtilaf Devletleri istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. (Madde 7) 

6. Osmanlı Devleti’ne ait olan liman, demiryolu ve tersaneler İtilaf Devletleri’ne 

açılacak ve rahatça kullanabilecekler.  

7. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.  

8. Brest-Litovsk Antlaşmasına göre Kuzey – Batı İran ve Kafkasya’ya bulunan Osmanlı 

kuvvetleri 1914 yılı öncesi sınırlarına derhal geri çekilecektir.  

9. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri 

tarafından yapılacaktır.  

10. İtilaf Devletleri mazot, yağ ve kömür ihtiyaçlarını Türkiye’den temin edecek ve bu 

maddeler kesinlikle ihraç edilmeyecektir.  

11. Bütün demir yollarının kontrol ve denetimi itilaf devletlerinin zabıtaları tarafından 

yapılacaktır. 

12. Suriye, Yemen, Hicaz, Asir ve Irak’taki birlikler en yakın İtilaf güçlerine giderek 
teslim olacaklardır. Bingazi ve Trablus’ta ki Osmanlı subayları İtalyan garnizonlarına teslim olacaktır. 

Subaylarla birlikte bu topraklarda bulunan limanların İtalyanlara teslim bırakılacaktır,  

13. Asker ya da sivil fark etmeksizin bütün Alman ve Avusturya uyruklu kişiler en geç bir 

ay içinde Türkiye sınırlarından çıkartılacaktır.  

14. Savaş’ta İtilaf Devletleri tarafından esir alınan Türk askerleri, Türk devletine teslim 

edilmeyecek ve İtilaf Devletleri’nin nezdinde bulundurulacaktır. Askerlik çağının dışındaki ve askerlik 

yapamayacak durumda olan sivillerin Türkiye’ye verilmesi konusu ise bu devletler tarafından 
görüşülecektir. 

15. Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri ile ilişkisi tamamen kesilecektir.  

16. Vilayet-i Sitte adı verilen altı ilde (Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) 
herhangi bir karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecek. (24. Madde) 

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Sonuçları ve Uygulanması:  

Mondros Mütarekesi Osmanlı savunma sistemini neredeyse tamamen yok ediyordu. 7 ve 24. 

maddeler gelecekte Osmanlı topraklarının işgaline yol açabilecek nitelikteydi. 7. madde, müttefiklerin 
güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda ülkenin herhangi bir stratejik noktasının 

işgal edilmesine imkân veriyordu. 24. madde, İngilizce metinde “Ermeni vilâyetleri” şeklinde 

kaydedilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki altı vilâyette (Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas 
ve Bitlis) herhangi bir karışıklık çıkması halinde İtilâf kuvvetlerinin işgal hakkı bulunduğunu hükme 

bağlıyordu. Bu madde ile bu topraklarda bir Ermeni devleti kurulması planlanıyordu.  

Mondros Mütarekesi artık Osmanlı Devleti’nin altı asırlık tarihinin sonuna gelindiğinin 
habercisiydi. Böylesine dramatik bir çöküşe yol açanların bunun siyasî bedelini ödemeleri 

kaçınılmazdı. Nitekim mütarekenin imzalanışının ardından ülkeyi felâkete sürüklemekle suçlanan 

İttihat ve Terakkî Partisi 1 Kasım 1918’de yaptığı olağan üstü kongrede kendini feshetti. Partinin üç 
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lideri, savaşın muktedir adamları Enver, Cemal ve Talat paşalar gizlice ülkeyi terk etmek 

mecburiyetinde kaldı. Siyasî güç, birçok siyasî parti ve dernekten meydana gelen İttihat ve Terakkî 

muhalifi cephenin eline geçmişti. Muhalifler ise bu aşamada daha ziyade mütareke şartlarının iyi veya 
kötü olmasından çok savaş boyunca kendilerine hareket alanı bırakmayan iktidarın çöküşüyle 

ilgileniyordu. 

Mütareke hükümet ve anlaşmayı imzalan Rauf Bey tarafından başarı olarak değerlendirilmişti. 
Padişah anlaşma metnini öğrendiği zaman delegeleri kabul etmeyerek tepkisini göstermek istedi. Fakat 

kısa bir süre sonra “Şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra İngilizlerin 

hoşgörüsüne nail olacağız” diyerek görüşünü değiştirdi.  

Mondros Mütarekesi bazı sivillerde ve askerlerde ülkenin geleceği bakımından büyük bir 
tedirginlik meydana getirmişti. Mustafa Kemal mütareke şartlarını öğrendiği zaman sadrazama şifreli 

telgraf göndererek doğabilecek tehlikeler konusunda önlemler alınmasını istedi. Ayrıca muhtemel 

İngiliz işgallerine karşı aldığı önlemleri bildirdi. Fakat emrindeki birlikler dağıtılarak kendisi Harbiye 
Nezareti emrine alındı. Görevinden ayrılmadan önce birliklerini silah ve cephaneleri ile birlikte geri 

çekerek düşman eline geçmesini önledi. Böylece ileride gerçekleştirilecek direniş için kullanılmasını 

sağlamış oldu. 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa, 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa mütareke 
hükümlerini uygulamaktan kaçındıkları için görevlerinden alınıp İstanbul’a çağrıldılar.  

Özellikle 7 ve 24. maddeler, İtilâf devletlerinin emperyalist emellerini tatmin etmede 

kullanacakları tehlikeli birer araç olarak görülmüştü. Nitekim mütarekenin imzalanmasından yalnızca 

birkaç gün sonra İngiliz kuvvetlerinin 7. maddeye dayanarak Musul ve ardından İskenderun’u işgal 
etmesi kuşkuların hiç de yersiz olmadığını göstermiştir. Kasım 1918 den itibaren İtilâf devletleri, 7 ve 

24. maddeleri istismar ve ihlâl ederek ülkenin her yanında işgal hareketlerine giriştiler. 13 Kasım 1918 

de itilaf devletleri donanması İstanbul’a gelerek Dolmabahçe Sarayı önünde demirledi. Donanmada 22 
İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan savaş gemisi bulunuyordu. 15 Kasım’da işgal gemilerinin 

sayısı 167’ye ulaştı. 3500 İngiliz kuvveti İstanbul’da şehrin önemli noktalarını kontrol etmeye başladı. 

İtilaf Devletleri donanmasının Dolmabahçe önlerinde demirlemeye başladıkları gün Adana’dan 

İstanbul’a gelmiş olan Mustafa Kemal yaverine “geldikleri gibi giderler” diyerek mücadele etme 
konusundaki azim ve kararlılığını gösterdi. İngilizler Musul ve İskenderun dışında Batum, Kars, 

Antep, Maraş, Hatay ve Konya’yı işgal altına aldılar. Fransızlar Dörtyol, Adana, Mersin ve Afyon 

istasyonunu ele geçirdiler. İtalyanlar Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Konya 
istasyonuna asker çıkardılar. Bütün bu gelişmeler, kendini öz vatanında esarete düşme tehdidi altında 

gören Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde örgütlenerek bir istiklâl savaşı vermesine 

ve bunun sonunda bağımsız bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasına yol açmıştır.   

 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ CEMİYETLER VE FAALİYETLERİ 

A. Milli Varlığa Düşman Olan Cemiyetler  

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra başlayan işgaller döneminde başta İstanbul 
olmak üzere Anadolu’da pek çok cemiyetler ortaya çıkmıştır. Bu cemiyetlerden bazıları azınlıklar 

tarafından kurulmuş olup yıkıcı faaliyetler içerisine girmişlerdir. Bunların yanında Türkler ve 

Müslümanlar tarafından kurulmuş olan zararlı kuruluşlarda vardır. Bunlardan bir kısmı manda yanlısı 
bir politika izlerken bir kısmı ise saltanat ve hilafete sahip çıkma anlayışı içerisinde Anadolu’da 

yürütülen milli mücadele hareketine karşı düşmanca tavır takınmışlardır. İstanbul Hükümetleri ve 

İngilizlerin kışkırtması ile pek çok yerde isyanlara yol açmışlar ve kardeş kanı dökülmesine sebep 
olmuşlardır.  

 

1. Azınlıkların Faaliyetleri ve Kurdukları Zararlı Cemiyetler 

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilen 
işgaller İstanbul’da ve Anadolu’da yaşayan ve Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca tavır takınan gayr-i 

Müslimlerin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini yoğunlaştırmasına zemin hazırladı. Bu faaliyetler içerisinde 

Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerin kurmuş oldukları cemiyetler ön planda yer aldı.  
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a) Rumlar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler ve Yürütülen Faaliyetler  

Rumlar Patrikhanenin öncülüğünde daha önce kurulmuş olan Etnik-i Eterya Cemiyeti ile Mavri 

Mira ve Pontus Rum Cemiyetleri aracılığı ile faaliyetlerde bulunarak Yunan Megalo İdea’sını 
gerçekleştirmek istediler.  

Doğrudan Yunan hükumeti ve Patrikhanenin desteğini alan Mavri Mira (Kara Gün) 

Cemiyeti, Rum Okullarının İzci Örgütleri, Yunan Kızılhaçı, Kordos Komitesi (Rum Göçmenler 

Komisyonu) birlikte hareket edip terör eylemleri yapıyordu. Amaç İstanbul, Trakya ve Batı 

Anadolu’yu Yunanistan’a ilhak etmekti. Baskılarla Türkler göçe zorlanıyordu. Bulundukları yerlerde 

olaylar çıkararak Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre işgallere zemin hazırlanıyordu.   

Pontus Rum Cemiyeti ise İnebolu’dan Batum’a kadar olan sahada bir Pontus Rum Devleti 
kurmak ve daha sonra bu devleti Yunanistan ile birleştirmek için faaliyet gösterdi. Merzifon Amerikan 

Koleji Rum gençleri arasında Pontusçuluk fikrinin oluşmasında büyük rol oynadı. Rusya’dan getirilen 

göçmenlerle bölgenin demografik yapısı değiştirilmeye çalışıldı.  

Kordos Cemiyeti Trakya ve Anadolu’daki faaliyetlerine Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 

tarihin hemen akabinde Venizelos’un talimatıyla ve Rum Muhacirleri Merkez Komisyonu resmi 

adıyla İstanbul’da başlamıştır. Şubenin İstanbul’da açılmasının en önemli sebebi Anadolu ve 
Trakya’ya gönderilmesi planlanan çeteleri daha yakından ve organize bir şekilde idare ederek istenilen 

bölgelere yollamaktır. Bu cemiyetin Rum Muhacirleri Merkez Komisyonu adını almasının sebebi gizli 

amaçlarını yürütmek için bu ismi paravan olarak kullanmaktır.  

b)  Ermeniler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler ve Yürütülen Faaliyetler: 

Osmanlı Devleti’nde, devlete bağlılıkları nedeni ile  “millet-i sadıka” (sadık millet) diye de 

adlandırılan Ermeniler, her dönem devletin yüksek ve önemli yerlerinde görev aldılar. Fransız 

İhtilalini getirdiği milliyetçilik akımının etkisi ve Sıcak denizlere inmek için Doğu Anadolu üzerinde 
emelleri olan Rusya Rusya başta olmak üzere İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinin kışkırtması 

sonucu Tanzimat Fermanı’nın verdiği ayrıcalıkları yetersiz görerek Osmanlı Devleti’nden ayrılmak 

için harekete geçtiler. 

Ermeniler, 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu Anadolu’yu elde eden Rus ordularına 
yardımcı oldular. Savaş sonunda Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Ayastefanos 

Antlaşmasının 16. Maddesi ile Osmanlı Devleti Ermeniler lehine ıslahat yapacak ve Rusya’da bu 

düzenlemelerin güvencesi olacaktı. Fakat Rusya’nın Doğu Anadolu üzerinde denetimi ele geçirmesi, 
Avrupa devletlerini rahatsız etmişti. Ayastefanos Anlaşması büyük devletler tarafından kabul 

edilmeyerek Berlin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın 61. Maddesine göre Osmanlı Devleti’nin 

topraklarındaki Ermeniler lehine ıslahat yapması kabul edildi fakat Rusya’nın güvencesi kaldırıldı. 
Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, Orta Doğu’da denetimi ele geçirmek isteyen batılı devletler de 

Ermenileri desteklemeye başladılar. 

Rusya’dan sonra Avrupa’nın da desteğini kazanan Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne yönelik 

siyasal örgüt ve komitalar kurmaya başladılar. İsviçre’de 1886 yılında kurdukları Hınçak ile 
Rusya’daki Taşnak örgütleri aracılığıyla koordine ettikleri ayrılıkçı faaliyetlerini büyük ölçüde Doğu 

Anadolu’da yoğunlaştırmışlardı. Çünkü Ermenilerin dini merkezlerinden olan Ahtamar bu bölgede; 

Erivan ise buraya yakın idi. Ayrıca bu bölge Rusya’ya komşu olduğundan, Ermeni faaliyetleri için 
uygun bir konuma sahipti. 1870-1880 yılları arasında Van’da “Araratlı”, Muş’ta “Okulsevenler” ve 

“Doğu”, Erzurum’da ise “Milliyetçi Kadınlar” adında Ermeni dernekleri ortaya çıktı. Bunların 

yanında, 1878’de Van’da “Kara Hac”, 1881’de Erzurum’da “Anavatan Müdafileri” adında ihtilalci 
cemiyetler kuruldu. Bu cemiyetler daha sonra bu bölgede meydana gelecek olan Ermeni terör ve isyan 

hareketlerinde önemli rol oynadılar. Ermeniler, Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek ve Berlin 

Antlaşması’nın 61. maddesiyle Babıâli’nin yapmayı kabul ettiği Doğu Anadolu’daki ıslahatın 

gerçekleştirilmesini sağlamak için bölgede gösteri ve terör hareketlerine başlamışlardır. 20 Haziran 
1890’da Erzurum’da bir Ermeni ayaklanması meydana gelmiştir. Ermeniler 15 Temmuz 1890’da 

İstanbul Kumkapı’da izinsiz gösteri yapmışlar; 1893 Eylülünde Merzifon’da güvenlik kuvvetlerine 

ateş açarak 25 askerin ölümüne sebebiyet vermişlerdir. 4 Ağustos 1894’te de Tokat’ta, posta arabasını 
basıp soymak istemişler ve çıkan çatışmada bir jandarma eri şehit olmuştur.  
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Doğu Anadolu’da Ermeni olaylarının en şiddetlisi Sason’da meydana gelmiştir. Kumkapı 

gösterisinin düzenleyicilerinden Mihran Damadyan ve Hamparsum Boyacıyan adındaki Ermeniler, 

Siirt vilayeti yanındaki Sason’a gelerek Ermeni halkı kışkırtmışlar; devlete vergi vermemeye ve 
Müslümanlara karşı şiddet göstermeye davet ederek yaklaşık üç bin kadar Ermeni’yi 1894 yılında 

ayaklandırmışlardır. Sason’daki isyancıları kışkırtanlar arasında, İngiliz ve Rus memurlarının 

bulunduğunun ortaya çıkması ve yakalanan çetelerin ellerindeki silahların Rusya ve İngiltere 
tarafından verilmiş olması, bu iki devleti telaşa düşürmüştür.  

Ermeniler, Avrupa’nın dikkatini çekecek olaylar meydana getirmekten geri kalmıyorlardı. 30 

Eylül 1895 tarihinde, Kadırga Limanı ile Patrikhaneden hareket eden Ermeniler, ıslahat isteğiyle 

İstanbul’da gösteriye başlamışlardır. Olaylar İngilizlerin ıslahat konusundaki girişimlerini daha da 
güçlendirmiştir. Yine Ermeniler, dışarıdaki Ermeni komitacılarınca hazırlanan ve Ermeni Patriği 

İzmirliyan tarafından da onaylanan bir plan gereğince 26 Ağustos 1896 günü, İstanbul’da Osmanlı 

Bankasına saldırmışlar ve tarihte “Banka Vakası” olarak bilenen olayı çıkarmışlardır. Öte yandan 
Ermeniler, Viyana’da yaptırılan ve içine saatli bomba yerleştirilen bir arabayı, 25 Temmuz 1905 

yılında Cuma günü II. Abdülhamit’in arabasına yakın bir yere park etmişlerdir. Ancak Sultan, camiden 

gecikerek çıktığı için patlayan bombadan yara almadan kurtulmuştur. Fakat bombanın patlaması 
etrafta bulunan 26 kişinin ölümüne, 58 kişinin yaralanmasına ve 20 kadar da atın telef olmasına neden 

olmuştur. Adana olayları, Osmanlı Devleti’nde “31 Mart Vakası” olarak bilinen (13 Nisan 1909) 

hadisenin hemen ertesi günü başlamıştır. Ermeniler, diğer olaylarda olduğu gibi bu kez de Osmanlı 

yönetiminin en güçsüz olduğu zamanda hadise çıkartıp bağımsız bir “Ermenistan”ın bir an önce 
kurulmasını amaçlamışlardır.  

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile Ermeni olayları yeniden şiddetlendi. Rusya; Doğu 

Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Muş’u işgal etti. Bu bölgelerde Ermenileri tekrar 
silahlandırdı. Türk köylerine baskınlar düzenleyen Ermeniler sivil halka zararlar verdiler. Osmanlı 

Devleti’nin ölüm kalım savaşı verdiği bu sırada Ermeniler terör örgütleri tarafından çetelere iletilen 

talimatta: Ermenilerin silahlandırılması, seferberlik ilanıyla silah altına çağrılan Ermenilerin bu 

çağrıya uymaması, silah altına alınmış olan Ermenilerin ordudan firar edip Ermeni çetelerine ve 
gönüllü birliklerine katılmaları, Rus ordusu sınırı geçer geçmez komiteciler, firariler ve çetelerin, Rus 

ordusuna katılarak Osmanlı ordusuna saldırmaları, İtilaf Devletleri hesabına casusluk ve rehberlik 

yapmaları istenmiştir. 

Ermeniler bu talimatı derhal uygulamaya koyunca Osmanlı Dâhiliye Nezareti 24 Nisan 

1915’te Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, belgelerine el konulması ve komite elebaşlarının 

tutuklanmasını bir genelge ile ilgili makamlara bildirdi. Bunun üzerine İstanbul’da Hınçak ve Taşnak 
Ermeni komitelerinin elebaşılığını yapan 235 kişi tutuklandı. Ermenilerin sözde soy kırım yıl dönümü 

diye andıkları ve her yıl Amerika Birleşik Devleti’nin meclislerine getirilen “24 Nisan” günü meselesi, 

bu genelgenin yayınlandığı günü işaret eder. Alınan bu önlemler de sonuç vermeyince 27 Mayıs 1915 

tarihinde Tehcir Kanunu çıkarıldı.  Bu kanunla, bölgedeki Ermenilerden sadece isyan hareketine 
karışanlar savaş bölgesinden alınıp, ülkenin güvenli bölgelerine göç ve yerleşime tabî tutuldular. Bu 

uygulama aynı zamanda Ermeni halkın can güvenliğini de sağladı. Çünkü bu çeteler terör eylemine ve 

isyana katılmayan Ermenileri de öldürüyorlardı. Göç ettirme sırasında Osmanlı Devleti işi oluruna 
bırakmadı. Savaş içinde olmasına rağmen, her türlü önlemi aldı. Göç ettirilen Ermeniler içinde tabiî ki 

o günün şartları ile yolda salgın hastalık gibi nedenlerle ölenler oldu. Hatta yolculuğu yaptıran Türk 

birliğinin üçte biri de bu yolculuk esnasında hayatını kaybetti. Tehcir uygulaması 24 Ekim 1916’da 
tamamen durduruldu. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı içerisinde kendisini korumak için 

çıkardığı ve uyguladığı Tehcir Kanunu’na İngiltere, Fransa ve Rusya’nın başını çektiği büyük 

devletler karşı çıktılar. Anadolu’da kalan (tehcire tabi tutulmayan) Ermeniler ise Osmanlı Devleti’nin 

güvencesi altında ticarî ve sosyal faaliyetlerine devam ettiler. Birinci Dünya Savaşı içinde, Rusya’da 
Bolşevik İhtilali yaşandı ve bu ihtilâl sonucunda Çarlık Rusyası yıkıldı. Yeni kurulan Rus hükümeti 

Birinci Dünya Savaşı’ndan ayrıldı. Rus kuvvetleri Osmanlı topraklarından çekilirken Ermeniler de 

beraber kaçmak zorunda kaldılar. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti yenildi ve imzaladığı 
Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaş sona erdi. Osmanlı Devleti, 31 Aralık 1918’de Geri Dönüş 

Kararnamesi’ni çıkardı. Geri dönen Ermeniler eski mal ve mülklerini yeniden aldılar. Ermeniler 1918 

tarihini takip eden dönemde yeniden harekete geçtiler. İngilizlerin yardımına güvenerek Doğu 
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Anadolu Bölgesi’ni işgal hevesine düştüler. Aralık 1918’de Aras Vadisi’nden hareketle Türk 

bölgelerinde yağma ve katliamlar yaptılar. İlerleyen Ermeniler; Gümrü, Açmiyazin, Iğdır ve Kars’a 

kadar geldiler. Diğer taraftan Fransa işgal ettiği Adana, Maraş, Urfa, Antep bölgesinde doğu lejyonu 
için Ermenilerden asker toplamaya başladı. Karşılığında da Anadolu’da kendi payına düşen 

Kilikya’nın Ermenilere terk edileceğini vaat ediyordu. Osmanlı Devleti temsilcilerinin imzaladığı Sevr 

Antlaşması’nda Doğu Anadolu’nun kuzey yarısında bir Ermeni Devleti’nin kurulması hükmü yer 
alıyordu. Ancak, Sevr Antlaşması’nın hukukî bir geçerliliği yoktu. Kurtuluş Savaşı’nda yeniden isyan 

eden Ermeniler Doğu Anadolu’yu ele geçirmek için harekete geçtiler. Rusya Ermenileri ve ordusuyla 

iş birliği yaparak Kars ve Doğubayazıt’ta toplu kıyımlar yaptılar. Gelişmeler üzerine, Mustafa Kemal, 

Kazım Karabekir’i tam yetki ile Doğu Cephesi Komutanlığı’na atadı. Kazım Karabekir Paşa 
komutasındaki Türk Ordusu Ermenileri yenilgiye uğrattı. 3 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşması 

ile Ermeniler, Türkiye üzerinde hiçbir hakları olmadığını kabul ettiler. Daha sonra Ermenistan 

Sovyetler Birliği’ne katılınca, Sovyetlerle imzalanan Moskova ve Kars Antlaşmaları ile bu durum 
pekiştirildi.  

c)  Yahudiler Tarafından Kurulan Cemiyetler ve Yürütülen Faaliyetler: 

Yahudiler, 1492 yılında İspanya’dan sürüldüğü zaman, kendilerine sığınma hakkı tanıyarak, 
ülkesine kabul eden devlet, sadece Osmanlı Devleti olmuştu. Bu tarihten itibaren, Türklerle Yahudiler 

arasındaki ilişkiler de başlamış ve uzun bir süre iyi yönde gelişmiştir. Yahudilerin ortak amacı, Filistin 

bölgesinde bir İsrail devleti kurmaktı. Fakat Filistin toprakları Mondros mütareke sonrası İtilaf 

Devletleri tarafından işgal edildiği için, Osmanlılardan toprak talebinde bulunmamışlardır. Ancak, 
Hahambaşı Naum Efendinin başkanlığında yürüttükleri faaliyetleri sırasında, İzmir’in işgalini mesut 

bir hadise olarak görecek ve İstanbul’da bulunan bir Amerikan heyetine, hiçbir devletin himayesi 

altına girmek istemediklerini, sadece Wilson prensiplerinde milletlere vaat edilen statüyü kabul 
edeceklerini bildirerek, Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini ortaya koymuşlardır.  

 Bir taraftan bu çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer taraftan da Osmanlı Devleti’nde elde 

ettikleri, dinî, kültürel ve ticarî imtiyazlarını kaybetmemek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Bu 

çerçevede, bol paralar harcayarak Alyans İsrailit adında silahlı bir izci teşkilatı ile seslerini 
duyurabilmek için Makabi ve adında cemiyetler kurmuşlardır.   

2. Türkler ve Müslümanlar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler: 
a) Manda Yanlısı Cemiyetler 

Osmanlı İmparatorluğunda bir kısım aydınlar, yöresel kurtuluş yolları ararken, bazı kişiler de 

yabancı bir devletin güdümü sayesinde kurtuluşun sağlanabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılıp, 

bu düşünce ile bazı dernekler kurmuşlardı. Bunlara örnek olarak, İngiliz Muhipleri (Sevenleri) 
Derneği ile Amerikan güdümüne taraftar olanların kurdukları Wilson Prensipleri Cemiyetini 

gösterebiliriz. 

İngiliz Muhipleri Derneği:  İngiliz desteğini sağlayarak vatanın bağımsızlığının elde edileceğini 
sananlar tarafından kururmuştu. Bu derneğe Damat Ferit Paşa, Sait Molla gibi önemli kişiler de 

girmişti. Derneğin dış görünüşü İngiliz desteğini sağlamak, gizli görüşü ise, ayaklanmalar yaratarak, 

ulusal bilinci işlemez kılmak, yabancı devletlerin müdahalesini sağlamaktı. Yayın organları, Yeni 
İstanbul gazetesidir. Mesuliyet, Peyam-ı Sabah da Cemiyeti  

Wilson Prensipleri Demeği: Amerikan güdümünü isteyenler ise, Amerika’nın Türkiye’ye uzak 

olduğunu, Amerika’nın Osmanlılara şimdiye kadar hiçbir zararının dokunmadığını, Amerika’nın 

himayesine aldığı yerleri refaha kavuşturduğunu düşünüyorlardı. Amerikan mandasını isteyen 
aydınlar, Wilson Prensipleri Cemiyetini kurmuşlar ve bu cemiyetin üyeleri Wilson’a bir de muhtıra 

yollamışlardı. Bu cemiyete mensup aydınların bir kısmı sonradan milli mücadeleye katılmışlardır. .  

b) Saltanat ve Hilafet Yanlısı Cemiyetler 

Hürriyet ve İtilâf Fırkası: İlk kez, 21 Kasım 1911’de kurulan ve bir sene sekiz ay çalıştıktan 

sonra kapatılan ve 10 Ocak 1919’da siyasî hayata yeniden başlayıp, 22 Ocak’ta bir beyanname 

yayınlayan ve müdafaa-i hukuk derneklerine karşı çıkan Hürriyet ve İtilâf Fırkası pek çok partiyi 
bünyesinde toplamakta olup, İngilizler’e taraftar bir dernek olarak bilinmektedir. Ancak, İzmir’in 

işgaline karşı büyük tepki göstermiştir. Fırka, bünyesinde Damat Ferit, Gümilcineli İsmail, Miralay 
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Sadık Bey, Konyalı Şeyh Zeynelabidin, Hoca Mustafa Sabri Efendi, Seyyid Abdülkadir, Sait Molla 

gibi ünlü kişileri bulundurmaktaydı. 1922’de zafer kesinleşince, itilâfçılar yurt dışına kaçmaya 

başlamışlardır. 

Teâlî-i İslâm Cemiyeti: Teâlî-i İslâm Cemiyeti, medrese öğretmenleri tarafından kurulmuştu. 

Hürriyet ve İtilâf Fırkasını destekleyen, padişahlık düzenine karşı olanları istemeyen bir cemiyet 

olarak göze çarpar. 26 Eylül 1919’da, bu cemiyet, İkdam gazetesinde, Anadolu hareketi aleyhinde bir 
beyanname yayınlamıştır. Teâlî-i İslâm Cemiyeti, padişahtan başka kuvvet tanımıyor ve Kuva-yı 

Milliye taraftarlarını kesinlikle tasvip etmiyordu. 

Kürt Teâlî Cemiyeti: Birinci Dünya Savaşı içerisinde İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni 

içten yıkmak amacı ile yürüttükleri propagandanın etkisi altında kalan Ayan Meclisi üyesi Seyyid 
Abdülkadir öncülüğünde faaliyetler yürüten cemiyet mensupları karşısında olup-bitenlerin farkına 

varan halkın ve aşiretlerin sağduyusu sayesinde cemiyet etkili olamamıştır. İngilizlerin bütün 

kışkırtmasına rağmen bölge halkı milli mücadelede TBMM’nin yanında yer almış ve meclise mebus 
göndermiştir.  

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti: Aralık 1918'de kurulan dernek, 14 Ocak 1919'da siyasi 

partiye dönüştü. Ülkenin kurtuluşunun, Wilson ilkelerine, padişahın ve halifenin emirlerine bağlı 
kalmakla mümkün olacağını savundu. Kurtuluş Savaşı karşıtı çalışmalarda bulundu. 

B. Milli Cemiyetler 

Sivil halk, yurdun her yerinde çoğunluğu ittihatçı bir geçmişe sahip olan aydınların 

önderliğinde işgallere karşı örgütlenmeye başlamış, Türk bağımsızlığını devam ettirmek, Milli 
Mücadeleye fiilen katılmak ve desteklemek amacıyla birçok dernek kurmuştur. Müdafaa-i Hukuk, 

Muhafaza-i Hukuk, Reddi İlhak gibi daha çok “bir hak savunması” maksadıyla kurulan Milli 

dernekler, Sivas Kongresi sırasında 7 Eylül 1919’da alınan bir kararla “Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile birleştirilmiştir ve yerel örgütler olmaktan çıkarılmışlardı. Bu 

cemiyetleri en önemlileri şunlardır:  

Kars Milli İslâm Şurası: Birinci Dünya Savaşı sonunda ordumuz “Elviye-i Selase” den 

(Kars, Ardahan, Batum) mütareke hükümlerine göre 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda kalınca 
Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin istilasına engel olmak üzere 5 Kasım 1918’de bölgede 

görevli Türk komutanı Yakup Şevki Paşa’nın girişimleri ile kurulmuştur.  

14 Kasımda gerçekleştirilen ilk kongrenin ardından 30 Kasım 1918’de Büyük Kars Kongresi 
toplanmış ve Milli İslâm Şûrâsı Hükümeti kurulmuştur. Bu hükumete Batum, Ahıska Hükümeti ve 

Aras Türk Hükümeti katılarak bölgeyi savunacak güçlü bir birlik oluşturulmuştur. Milli Şura hükümeti 

Batum’da çıkardığı Sada-yı Millet adlı gazete ile sesini yöre halkına ve dünyaya duyurmaya 
çalışmıştır.  

17-18 Ocak 1919’da yapılan ikinci büyük kongrede hükümetin adı Cenub-ı Garbî Kafkas 

Hükümeti Muvakkata-yi Milliyesi olarak değiştirilmiştir. Başkanlığına Cihangiroğlu İbrahim Bey 

getirilmiştir. Fakat Kars’ın 13 Nisan 1919’da İngilizler tarafından işgali üzerine hükümet dağıtılmış 
üyeleri Malta adasına sürgüne gönderilmiştir.  

Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi: Bölgesel amaç güden derneklerden ilki 2 

Kasım l9l8’de Edirne’de kurulmuştu. Amacı, Trakya’nın Osmanlı Devleti’ne bağlılığını ve toprak 
bütünlüğünü korumaktı. Bu mümkün olmaz ise Doğu ve Batı Trakya’yı içine alan bağımsız bir Trakya 

Türk Devleti kurmaktı.  

Trakya’nın tarih, ırk, kültür ve ekonomi yönlerinden Türk olduğunu kanıtlamak için yayımlar 
yapan dernek, Yeni Edirne ve Ahali adı ile iki gazete çıkarıyordu. Dernek l9l9 Temmuzundan 

başlayarak Lüleburgaz ve Edirne’de kongreler düzenlemişti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne ve 

Büyük Millet Meclisi’ne kendi adaylarını seçip göndermişti. Fakat Haziran 1920’de başlayan Yunan 

taarruzu karşısında imkânsızlıklar yüzünden etkili olamadı.   

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti: İzmir ilinin Yunanlılara verileceği haberinin 

duyulması üzerine kurulan dernek, ilk aşamada İzmir’in yabancılara verilmesini önleyebilmek için 

Wilson İlkelerine dayanarak bölgenin Türklüğünü göstermeye çalışmış ve Fransızca “Türk İzmir “ 
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adlı bir dergi yayımlamıştır. Kongrelerinde Vali Nurettin Paşa’dan yardım gören bu derneğin 

çalışmaları, Nurettin Paşa’nın görevden alınıp yerine Ahmet İzzet Bey’in getirilmesi ile sekteye 

uğramıştır. Ahmet İzzet Bey cemiyet mensuplarını “İttihatçılık ve Bolşeviklik”le suçlayarak 
faaliyetlerini engellemiştir.  

Müdafaa-i Vatan (Redd-i İlhak) Cemiyeti: İzmir Türk Ocağı tarafından kurulan cemiyet 

İzmir’in işgali haberinin ortaya çıkması üzerine işgalden bir gün önce adını Redd-i İlhak olarak 
değiştirmiş ve Redd-i İlhak Beyannamesini yayınlayarak Eski Maşatlık denilen günümüzde Bahri 

Baba Parkı olarak bilinen yerde büyük bir miting düzenlemiştir. İzmir’in işgali haberini yayınladığı 

bildiri ve telgraflarla bütün illere duyurarak halkın galeyana gelmesini sağlamıştır. Balıkesir ve 

Alaşehir Kongrelerinin toplanmasına katkı sağlamıştır.  

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Doğu illerinin Ermenilere verilmek 

istenmesi üzerine Erzurumlu Raif Hoca ve Diyarbakırlı Süleyman Nazif tarafından 2 Aralık l9l8’de 

İstanbul’da kuruldu. Dernek, bölgelerinin Türk olduğunu kanıtlayıcı yayınlar yapmak ve gerekirse 
Avrupa’ya heyetler gönderme kararı almış, Türkçe Hadisat ve Fransızca Le Pays (Vatan) adlı 

gazeteleri yayımlamıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra terhis olan Cevad Dursunoğlu’nun 

memleketi Erzurum’da öğretmenlik yapma isteği Maarif Vekâleti tarafından Erzurum’un sınırlarımız 
içinde kalıp kalmayacağı belli değildir diye reddedilince Cevad Dursunoğlu Erzurum’a gelerek 

Derneğin ilk şubesini açmıştır. Dernek Albayrak gazetesini yayımlayarak fikirlerini yaymaya 

başlanmıştır. Bilim, ekonomi ve din alanında teşkilatlanmak, bölgeden hiçbir surette göç etmemek ve 

saldırılara karşı bölgeyi savunmak kararları alınmıştır. Dernek Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir 
Paşa, Rauf Bey gibi milli mücadelenin liderlerini bünyesine alarak Mustafa Kemal Paşa 

başkanlığındaki Erzurum Kongresi’ni yaparak en önde gelen cemiyetler arasında yer almıştır.  

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Başkanlığını Barutçuzade Ahmet Hoca’nın 
yaptığı cemiyet Trabzonlu aydınlar tarafından, Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar 

ve Ermenilere karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Trabzon ilinin Türklüğünü, coğrafya ve 

etnik durumunu belirten ayrıntılı raporlar hazırlamış, derneğin fikirlerini yaymak amacıyla İstikbal 

gazetesini yayımlamıştı. İzmir’in işgali karşısında daha geniş bir örgütlenmenin gerekliliği dikkate 
alınarak tüm doğu illeri temsilcilerinin katılacağı bir kongre toplanması için girişimde bulunulması 

kararlaştırılmış ve böylece Erzurum Kongresi’nin toplanmasına destek olunmuştur. Cemiyet içerisinde 

yer alan eski İttihatçılar Sakarya Savaşına kadar Mustafa Kemal’in yerine Rusya’da bulunan Enver 
Paşa’yı getirmek için gizlice çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu durum endişe kaynağı olmuştur.  

Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti (Kilikyalılar Cemiyeti): Adana ve yöresinin 

Fransızlara verileceğine ilişkin haberler üzerine İstanbul’da bir araya gelen o yöreden aydınlar 21 
Aralık 1918’de kurmuşlardı. Bu dernek de diğerleri gibi bölgenin Türk olduğunu, yöre halkının 

anavatandan ayrılmak istemediğini ispat edecek yayınlara öncelik vermiş ve Feryatname adlı bir 

makale yayımlamıştı. Fransızların Kasım 1919’da Antep, Maraş ve Adana’yı işgal etmeleri üzerine 

dernek merkezini Adana’ya naklederek, buradaki “İntibah Cemiyeti” ile birlikte Toroslar cephesinde 
silahlı teşkilat kurdu. Ancak, dernek yöneticileri değişik bahanelerle tutuklanıp sürgüne 

gönderildiklerinden fazla bir etkinlik gösterememiştir.  

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Türk kadınlarının Milli Mücadeleye büyük 
kararlılıkla katılışını simgeleyen dernek, Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit ve arkadaşları 

tarafından 9 Aralık 1919’da Sivas’ta kurulmuştur. Kısa zamanda Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde 

şubeler açmıştır. İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümetine karşı protestolar yayınlamış, Milli Ordu’ya 
para ve mal kampanyaları açmış, Milli Mücadele için Anadolu’ya geçenlere kutlama mesajları 

göndererek onları teşvik etmiştir. Dernek Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükümeti ile yakın ilişkiler 

sürdürmüştür.  

Milli Kongre: Rumların, İstanbul’da teşkilatlanıp “Megali İdea” (Büyük Yunanistan) 
uğrundaki çalışmalarına engel olmak için, göz Doktoru Esat (Işık) Paşa’nın çağrıları ile 70 kadar 

dernekten ikişer temsilcinin katılması ile 29 Kasım 1918’de partiler üstü bir teşkilat olarak kuruldu. 

Amacı, bütün milli güçleri birleştirmek, vatanın haklarını ve yararlarını koruyacak ve gerçekleştirecek 
yolları ve araçları bir araya getirmekti. İstanbul’da düzenlediği bir dizi toplantıyla bunu 

gerçekleştirmeye çaba harcamışsa da başarılı olamamıştır. Ermeni ve Rum propagandalarına karşı 
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İngilizce ve Fransızca kaleme alınan Dünya Kamuoyu Önünde Türkiye, Ermenilerin Müslüman 

Ahaliye Yaptıkları Mezalim Hakkında Belgeler ve Avrupa’nın Ünlü Yazarlarına Göre Türkler gibi 

kitaplar, broşürler ve beyannameler yayınlamıştır. Kuvva-yı Milliye deyimini kullanan ilk siyasi 
kuruluş olmuştur. 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli’nin hazırlanmasına fikri olarak katkıda 

bulunmuşlardır. İstanbul’un 16 Mart 1920’de resmen işgalinden sonra Ankara’da TBMM’nin 

açılmasına destek vermişlerdir.  
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