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zullah Efendi'nin şahsına yönelik gibi olan 
1703'teki Edirne Vak'ası söz konusu çözü
lüşün bir tepkisi niteliğini taşıyordu. Kar
lofça'nın rövanşını alma fikri Osmanlı dev
let adamlarının zihninden asla silinmemiş

tL Kıvılcım Ruslar'ın kuzeyden hareketlen
mesiyle yeniden alevlendi. Ruslar'a Palta
va'da mağ!Op olan İsveç Kralı IX. Karl Os
manlılar'a sığındı. Ruslar'ın Osmanlı sınır

larındaki ağır tahrikleri, Lehistan meselesi 
Osmanlılar'ı yeni bir sefere sürükledi. Bal
tacı Mehmed Paşa 1711 'de Prut'ta Rus 
Çarı Petro'yu durdurdu. Rus çarı burada 
ağır bir yenilgiden son anda kurtuldu. Ar
dından Venedik ve Avusturya ile savaşlar 
yapıldı. Venedikliler'e karşı kazançlı çıkıldı, 
kaybedilen Mora yarımadası ve bazı Ege 
adaları geri alındı. Bu hızlı zafer Osman
lılar'a yeni ümitler verdi. Kaybedilen Ma
car topraklarını geri alma, hatta Roma'yı 

ele geçirme niyeti ciddi şekilde gündeme 
getirildi. Savaşı ilan eden taraf ise Avus
turya oldu. Mücadele Petervaradin'de ya
pılan savaşla (ı 716) Avusturya lehine dön
dü, Belgrad Kalesi kaybedildi. 1718 Pasa
rofça Antiaşması ile Tımışvar bölgesi, Kü
çük Eflak ve Belgrad Avusturya'ya bıra
kıldı. Böylece XVI. yüzyıldan beri elde tu
tulan ve parça parça elden çıkan Maca
ristan tamamıyla kaybedilmiş oluyordu. 

Osmanlılar bu devrede her şeyin artık 
savaşla kazanılamayacağını, masa başın
da da bunun temin edilebileceğini ve dip
lomasinin önemini anlamaya başladılar. 
1718'den 1730'a kadar nisbeten müref
feh bir dönem yaşandı, Batı kültür ve me
deniyetine ilgi arttı. Sonradan "Lale Dev
ri" denen bu dönemde teknik bazı ilerle
meler kaydedildi. 1730'daki Patrona İsya
nı bu dönemin sonunu oluşturdu. Bu sıra
larda 1 723'te İran ile yeniden savaş baş
lamıştı. 1732'deki antlaşma barış getir-
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medi, 1733'ten itibaren yeniden tırma
nış gösteren savaşta Osmanlılar'ın Batı'
da yeni problemlerle karşı karşıya kalma
ları (ı 736) sonucu İran Şahı Nadir başarı 
kazandı. 1746 antiaşması ile Kasrışlrin'de 
kararlaştırılan sınırlara dönüldü. Nadir Şah 
bu mücadeleler sırasında Ca'ferlliğin be
şinci mezhep olarak tanınması, böylece 
aradaki anlaşmazlık ve çekişmenin gide
rilmesi teklifinde bulunduysa da Osman
lı uleması bunu şiddetle reddetti. Böyle
ce İran'ı yalnız bırakma siyaseti sürdürül
dü. Bu arada batıda Avusturya'nın Bosna 
ve Eflak'a karşı hücumuyla başlayan sa
vaş Osmanlılar'ın başarısıyla sonuçlandı. 

Belgrad geri alındı. 1739'da burada im
zalanan antlaşmayla Pasarofça'da alınan 
yerler Osmanlılar'a iade edildi. Ayrıca Kı
rım'a saldırıp ardından Yaş ve Hotin'i alan 
Ruslar da işgal ettikleri yerleri geri verdi
ler. Azak Kalesi yıkılarak iki devlet arasın
da tampon bir bölge oluşturuldu. 

1739'dan sonra otuz yıl savaşınayıp 
barış siyaseti takip eden Osmanlılar buna 
1768'e kadar dayanabildiler. Ruslar, Eflak 
ve Boğdan 'a girip Kırım'ı işgal ettiler, İngi
lizler'in desteğiyle Akdeniz' e gelip Çeşme'
de Osmanlı donanmasını yaktılar (ı 770). 
Kozluca mevkiindeki büyük Osmanlı boz
gunu 1774'te Küçük Kaynarca Antiaşması 
ile neticelendi. Bu antlaşma Kırım'ı müs
takil hale getiriyor, Ruslar'a Ortodoks aha
li üzerinde manevi destek sağlıyor, Kara
deniz'i Rus gemilerine açıyordu. Bundan 
sonra Osmanlılar bütün ağırlıklarını Kırım 
üzerine çevirecekleri bir döneme girdiler. 
XVIII. yüzyılın son çeyreğine doğru Os
ınanlılar batıda ve doğudaki rakipleriyle 
etkili şekilde mücadeleyi sürdürmüşlerdi, 
çoğunlukla da askeri açıdan başarılı ol
muşlardı. Ancak 1768 savaşı Osmanlı as
keri sistemindeki acıklı tabioyu göz önü-
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ne sermekte gecikmedi. Askeri alanda 
reform ihtiyacında Batılı örnekleriyle yola 
çıkma anlayışı iyice yerleşti, özellikle bu 
devreden itibaren adeta tek çare olarak 
görülmeye başlandı . 
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ıııııilJ FERiDUN EMECEN 

B) Yakın Dönemler (1774-1922). XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru başlayan dönem
de Osmanlı Devleti kaçınılmaz olarak yapı
sal değişimler içine girdi ve müteakip yüz
yılın başından itibaren de Avrupa kıyasla
masına göre özellikle askeri alanda gerile
miş olduğunun farkına varıp kendini kök
lü bir şekilde yenilemenin yaşam meselesi 



arzeden bir zorunluluk olduğunu açıkça 
gördü ve nihayet bu zarureti reddedile
mez bir şekilde kabullendi. Yeni döneme. 
imparatorluğun sonuna kadar etkilerini 
sürdürecek olan Rus savaşlarının yol açtığı 
ağır yaraların sarılması ve büyük toprak 
kayıplarının sineye çekilmesi, giderek es
ki vilayetlerden yeni bağımsız devletlerin 
oluşması, müslüman halkın kaybedilen yer
lerdeki feci akıbeti, vahşi bir kırıma ve et
nik temizliğe tabi tutulmaları halinde ge
lişen. müslüman olmayan milletierin milli 
akımların tesiriyle başlattıkları isyanlarla 
dış destekli olarak yürütülen. dünya pay
laşımı kavgası veren büyük devletlerin sö
mürgeci 1 emperyalist politikalarının kıs
kacı altında gelişen imparatorluğun çözül
mesi ve dağılması süreci damgasını vur
muştur. 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, K.ı

rım'ı bağımsız bir hanlık durumuna ge
tirmiş olmakla beraber bunun Rus ilhakı
na giden dalaylı bir yol olduğu açıktı. Zira 
1770'ten beri çeşitli aralıklarla sürdürülen 
barış görüşmelerinin uzamasma ve niha
yet kesilmesine yol açan tek önemli hu
sus Ruslar'ın K.ırım'ı ele geçirmek isteme
lerindeki ısrarları olmuştu . İ lhak 1783'te 
gerçekleştiğinde aslında savaş ilanı dışın

da yapılacak pek fazla bir şey yoktu, an
cak devletin zayıflığı buna imkan verme
mekteydi. Bu durumda ilhak verilen bir 
"senet"le üstelik resmen tanındı (Ocak 
I 784) . Ortodoks Osmanlı uyrukları üzerin
deki Rus korumacılığı, yanlış ve kasıtlı bir 
yorumla bu iddiasını Küçük Kaynarca'ya 
dayandırmış olarak geçerliliğini korurken 
Rus denetimi ve müdahalesi altında geçen 
"bağımsız" Kırım Hanlığı'nın kısa süren 
siyasi hayatı, devletin kendisini buradaki 
müslümanların dini önderi olarak kabul 
ettirmiş olmasından ötürü kullanmakta ol
duğu halifelik sıfatıyla beraber sona erdi. 
Karadeniz'in bir Türk denizi olmaktan çı
kışı ve Rusya ile birlikte kullanılır hale ge
lişi Boğazlar meselesini gündeme getirdi. 
Memleketeyn'de Rus nüfuzunun resmi
leşmesi bu prensiikierin geleceğiyle ilgili 
kaygıları attırdı ve 1775'te Bağdan'ın bir 
parçası olarak Bukovina bölgesini ilhak 
eden Avusturya'yı da ilgilendiren önemli 
bir konu halinde Viyana ve Petersburg hü
kümetlerini karşı karşıya getirdi. Osmanlı 
Devleti'ni 1783'te etraflı bir ticaret antiaş
ması yapmaya zorlayan Rusya, böylece 
diğer devletlerin uzun zaman içinde elde 
etmiş oldukları hak ve imtiyazları bir ka
lemde kazanmış oldu. 

1770'te Akdeniz'e giren Rus filosunun 
Mora ve adalardaki faaliyeti, Bodrum'a as-

ker çıkartması ve Çeşme'deki Osmanlı fi
losunu tahribi, Lübnan kıyıları başta olmak 
üzere Mora dışında diğer yerlerdeki et
kinlikleri, ll. Katerina'nın şahsında ne ka
dar zorlu bir düşmanla karşı karşıya kalın

dığını gözler önüne sermekteydi. Çariçe
nin Osmanlı Devleti'ni bölüşme planları, 
Avusturya Hükümdan ll. Josef ile iş birliği 
sebebiyle ciddi bir tehlike haline geldiğin
de Kırım'ın kaybı sebebiyle zaten bir mü
tareke olarak algılanan Kaynarca'nın rö
vanşı kaçınılmaz oldu ve iki cepheli olarak 
1787-1788'de başlayan ve esas itibariyle 
Kırım'ın tekrar fethini amaçlayan savaşlar 
1791 Ziştovi ve 1 792 Yaş antlaşmalarıyla 
sona erdi. Avusturya'nın Osmanlı aleyhi
ne genişlemesini kendisi için tehlikeli gö
ren Prusya'nın müdahalesi, 31 Ocak 1790'
da bir Osmanh-Prusya savunma ve saldırı 
antlaşmasının yapılması sonucunu vermiş 
ve Prusya Avusturya'yı Türk savaşından 
çekilmeye icbar etmiştir. Böylece Avustur
ya barışı önemli bir toprak kaybı söz konu
su olmadan yapılmıştır ( 4 Ağustos ı 79 ı) . 

Rus cephesindeki savaş ise Avusturya'nın 
silah bırakmasına ve ihtilal Fransa'sının 
arzettiği tehlikelerden duyulan tedirginli
ğe ve Osmanlı-İsveç ittifakina rağmen ba
şarısız bir şekilde sürdürülmüştür. Ordu
nun içinde bulunduğu bozuk düzen ve eği
timsizliği, kötü sevk ve idare edilmesi ne
ticesi olarak üst üste uğradığı ağır hezi
metler (özellikle Maçin'de 5 Ağustos ı 79ı) 

ve ordu ricalinin savaşın zaferle biteme
yeceğini idrak etmeleri Osmanlı tarihinde 
emsali olmayan bir boykot hadisesini be
raberinde getirmiş ve savaşa son veril
mesi gerektiği bir mahzarla ( ı ı Ağustos 
ı 79 ı) lll. Selim'e arz edilmiştir. Bu geliş
me Rusya ile de barış yapılmasını kaçınıl
maz kılmıştır (Yaş Antlaşması, ı o Ocak 
ı 792) . Neticede Kırım'ın geri alınmasının 
imkansızlığı kesin olarak görülmüş ve bi
raz daha toprak kaybedilmiş olarak Turla 
(Dinyester) nehri sınır olarak kabul edilmiş, 
Kuban nehrinin sınır teşkil ettiği Kafkas
lar'daki Rus ilerlemesi ise önlenememiş
tir. 

Rus barışı yenilenme ve yeniden yapı
lanma döneminin (Nizam-ı Cedfd) başlan
gıç tarihidir. Ağır hezimetlerle sonuçlanan 
savaşlar yenilenme zamretini açık bir şe

kilde ortaya çıkarmış bulunuyordu. Dola
yısıyla yapılan reformların genelde gerekli 
kurumlarıyla askeri eğitim, ordu ve do
nanma ağırlıklı olması kaçınılmazdı. An
cak bu amaca, başta mülki idare olmak 
üzere devletin bütün kurumlarının elden 
geçirilmesiyle erişiieceği görülmekteydi. 
Yenilenmenin kapsamının genişletilmesi, 
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karşı koyuş ve direniş boyutlarının artma
sına yol açmıştır. Nizam-ı Cedid, büyük ba
şarıyla sürdürdüğü ordu ve donanmanın 
çağdaş ölçüde yenilenmesine ve Avrupa 
tarzı yapılanmasına, bu gelişmeyi temin 
edecek mali ve idari alandaki diğer kurum
sal düzenlemelere rağmen tam bir fiyas
ko ile sonuçlanmıştır (Mayıs ı807) . 

Reformlara mülki ve askeri sahada ol
mak üzere büyük bir enerji ile devam eden 
ll. Mahmud, özellikle Yeniçeri Ocağı'nın il
gasından sonra Selim devri yenilenmesi
nin eski ve yeniyi beraberce götürme mec
buriyetinden tamamen kurtulmuş olarak 
köklü ve yalnızca çağdaş çizgiyi tutturma
yı gözeten bir uygulama içine girdi. Mer
kezi idareyi kuwetlendirmek amacıyla im
paratorluğun çeşitli yerlerindeki yarı ba
ğımsız hale gelmiş mahalli güçlerin (ayan) 
tasfiyesi ve merkezi idarenin kuwetlen
dirilmesi Mısır dışında kalan yerlerde ba
şarıyla sürdürüldü. Ancak bunların özel
likle Bosna-Hersek'te, Arnavutluk'ta ve 
Balkanlar'daki tasfiyesi, hıristiyan millet
Ierin ulusal- ayrılıkçı faaliyetleri ve büyük 
devletlerin zorlamasıyla çizilen sınırları kar
şısında merkezi hükümetin içine düştü
ğü çaresizlik eseri olarak müslüman aha
linin savunmasız bir durumda kalmasın
da ve ilk fethedilen ve yüzyıllardır oturu
lan öz toprakların kaybedilmesinde önem
li bir etken oldu. XIX. yüzyılın son çeyre-

sultan Abdülmecid'in XIX. yüzyıl ortalarında yapılan yağlı 
boya tablosu (TSM, nr. 17/118) 
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ğinden sonra imparatorluğun Avrupa coğ

rafyasında ortaya çıkarılan hıristiyan dev
letlere rağmen Osmanlı tahtına bağlı müs
lüman devletlerden oluşan bir sist eminin 
(Amavutlar' ın bu istikametteki giri şimleri 

bilinmektedir) gerçekleştirilme şansı ol
mamıştır ve imparatorluk idaresi elindeki 
son toprakları da kaybedinceye kadar mer
kezi idareyi ayakta tutmakta ısrar etmiş
tir. 1821 'deki Mora isyanı bağımsız Yuna
nistan'ın oluşum sürecini başlattı . Kuzey 
Afrika'da Osmanlı toprakları üzerindeki 
merkezi otorite ise XVIII. yüzyılda da ol
duğu gibi hükmünü ancak hukuki bağlılı
ğı içinde ismen sürdürmekteydi. Cezayir 
( 1830) ve Tunus'un ( 188 1) Fransızlar'ın , 

Mısır'ın ( 1882) İngilizler'in eline geçmesi 
kaçınılmazdı. 

Anayasal yönde devletin temel kuralla
rında önemli değişikliklerin yapılması ge
rektiğine işaret etmek üzere Tanzimat 
Fermanı'nda ifadesini bulan ilkelerin ilan 
edilmesi (3 Kasım 1839) ancak ll . Mah
mud dönemi açılımlarının bir sonucu ola
rak mümkün olmuştur. Ferman, Avrupa'
nın çeşitli ülkelerinde çok öncelerden ilan 
edilmiş ve uygulamaya sokulmuş olan bir 
"Osmanlı insan hakları beyannamesi" özel
liği arzeder. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 
Isiahat Fermanı ve 1876 Teşkilat-ı Esasiy
ye Kanunu'nun ilanı gibi olağan üstü şart
ların ve dönemlerin mahsulüdür, dolayı
sıyla iç siyasetin zarureti olmaktan ziyade 
dış gelişmelerin zorlayıcılığının eseridir. 
Tanzimat Fermanı, özellikle Mısır mesele
sinin çözümünü kolaylaştırmayı ve başta 
İngiltere olmak üzere liberal Avrupa çev
relerinin yardımını sağlamayı amaçlamak
taydı ve bunda da başarılı oldu. 

Temmuz 1798'de Fransa'nın Mısır ' ı iş

gali Osmanlı Devleti'nin aczini gözler önü
ne sermiş olup tahliyesi ancak Ocak 1799 
başlarında yapılan Osmanlı-İngiliz ve Rus 
ittifakları sayesinde girişilen askeri ha
rekat sonunda mümkün olabilmiştir. Mı

sır Fransızlar'ın elinden alınmış olmakla 
beraber Mehmed Ali Paşa'nın ortaya çık

ması ve Mısır'da söz sahibi olarak kendi
sini vali tayin ettirmesi (1 805) önleneme
miştir. Mısır'ın gerçek hakimleri olan Kö
lemen beylerini ortadan kaldıran Mehmed 
Ali, kurduğu sıkı idare altında yaptığı dü
zenlemelerle halkın ağır bir şekilde ezil
mesine yol açmış olsa da Mısır'ın belirli öl
çüde kalkınmasını ve askeri yönden güç
len m esini temin etmiştir. Yeni bir mez
hep ihdasıyla isyan eden ve İslam 'ın kut
sal yerlerine musaBat olarak zaman za
man hac yollarını kapatacak derecelere 
gelen Vehhabi tehdidini bertaraf etmesi, 
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1826'da uzun zamandır bastırılamayan Yu
nan isyanına başarıyla müdahale etmesi 
kendisine büyük bir saygınlık ve özgüven 
kazandırmıştır. 183Z'deki isyanı , Konya'
da bizzat sadrazam kumandasındaki Os
manlı ordusunu yenerek Anadolu içlerin
de muzaffer bir şekilde yürüyüp Kütah
ya'ya kadar ilerlemesi, Rus kara ve deniz 
kuwetlerinin yardım etmek üzere Beykoz'a 
gelmesiyle sonuçlandığında isyan bir Av
rupa meselesi haline dönüşmüş bulunu
yordu. Çar ı. Nikola ' nın gönüllü yardımı
nın faturası , Osmanlı Devleti'nin Rusya'
nın korumacılığı altına girdiğini belgele
yen Hünkar iskelesi'nde yapılan bir ittifak 
antlaşmasıyla ödendi (8 Temmuz 1833 ). 

Antlaşmanın gizli maddesinde yer alan Bo
ğazlar'ın Rusya dışındaki diğer devletlere 
kapalılığı hususu Avrupa'da ciddi bir hoş

nutsuzluk yarattı. Mısır meselesi Haziran 
1839'da tekrar silahlı bir hesaplaşmaya 
dönüştüğünde ve Osmanlı ordusu Nizip'
te yenildiğinde Rusya'nın müdahalesine 
fırsat vermemek üzere devreye giren in
giltere'nin askeri yardımı neticesinde Fran
sa tarafından desteklenmekte olan Meh
med Ali'nin direnişi zorla kırıldı . Mısır dı

şındaki kazanımlarından vazgeçmek zo
runda kalmış ve irsi bir hanedan ihdas et
miş , ancak merkeze sıkı bir şekilde bağ
lanmış olarak özerk konumdaki valiliği 
resmen tasdik edildi ( 24 Mayı s 1841 ). Bü
yük devlet temsilcilerinin Londra'daki top
lantısı neticesinde hazırlanan Londra Bo
ğazlar Mukavelenamesi'yle de ( 13 Tem
muz 184 1). Osmanlı Devleti'nin iştiraket

mediği savaşlarda bütün devletlerin harp 
gemilerine kapalı kalmak temel ilkesi da
hilinde Boğazlar'a devletler arası bir sta
tü verildi. Bu anlamda Osmanlı Devleti ilk 
defa olarak devletler hukukundan istifa
de ve diğer bir deyişle Avrupa ahengine 
iştirak ettirilmekteydi. 

Osmanlı Devleti üzerinde hakimiyet oluş
turmayı, yıkılmasına yol açarak, sonucu 
belirsiz ve mirasçısı çok, daha büyük me
selelerin doğmasını tercih eden Rusya'
nın takip ettiği siyaset, neticede ı. Niko
la'nın bütün beklenti ve hesaplarını altüst 
eden ve XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden itiba
ren artık, Rusya'nın Osmanlı mirası üze
rinde tek başına istediği gibi tasarrufta 
bulunmasının önlenmesi şeklinde tarif bu
lan ve "Şark meselesi" denilen, Avrupa'
daki Türk hükümranlığının tasfiyesiyle il
gili konunun dönüm noktasını oluşturacak 
bir gelişmeyle sonuçlandı. 1848'de Polan
ya ve Macaristan'daki ihtilillin kanlı bir şe
kilde bastırılması, Londra ve Par is mer
kezli liberal Avrupa'da Avusturya ve özel-

likle Rusya aleyhinde bir havanın esmesi
ne yol açmış, Osmanlı Devleti'ne sığınan 
mültecilerin savaş tehditlerine rağmen 
iade edilmemesi, buralarda önemli bir ka
muoyu desteğinin kazanılması neticesini 
vermiştir. 1853'te gelişmeler bir Rus sa
vaşını kaçınılmaz hale getirdiğinde Fran
sa ve İngiltere'nin fiili yardımları böyle bir 
kamuoyu hazırlığı içinde gerçekleşti. "Kut
sal yerler meselesi" Fransa ve Rusya ara
sında Şark'taki nüfuz mücadelesini körük
leyen bir çekişme konusu olarak başladı, 
içe dönük siyasetlerin aracı olarak gelişti 
ve Avrupa kamuoyu önünde atılan büyük 
adımların geriye dönülemezliği altında ge
nel bir savaşın patlamasıyla sonuçlandı. 

Çarın, Osmanlı uyruğu olan ve 1 O mil
yondan fazla bir nüfus teşkil eden Orto
dokslar'ın himayesiyle, Küçük Kaynarca'
nın yanlış yorumlanan maddeler inin bu 
devletin askeri üstünlüğü sebebiyle ses
sizce kabul edilmekte olan hükümleriyle 
yetinmeyip bunları devletler arası hukuk
ta geçerli bir belgede açıkça ve resmen 
ifade ettirme talebi Rusya'nın esas ama
cını gözler önüne sermekteydi. Savaş, da
ha baştan itibaren Ortodoks kilisesinin üs
tün konumuna son verilerek Rusya'nın Os
manlı toprakları içindeki nüfuzunun kırıl
ması amacını hedef almıştır. Gerçekten de 
zaferle birlikte Rusya'nın Ortodoks hima
yesiyle ilgili iddialarına bir son verilmiş, 
diğer bir deyişle Küçük Kaynarca Antiaş
ması 'nın bu anlamdaki hükümleri tarihe 
karışmıştır. İngiltere ve Fransa maddi ve 
manevi çok büyük fedakarlıklarla sürdür
dükleri mücadeleyi, Osmanlı tebaası gayri 
müslimlerin hukuki statüsünü tamamen 
değiştirecek bir gelişmeyi mutlak suret
te göz önüne alıp kamuoyu desteğini de 
ancak öylece kazanabileceklerinin bilincin
de olarak devam ettirebilmişlerdir. Gayri 
müslimlerin müslümanlarla eşit haklara 
kavuşturulması hedefinden anlaşılan , bun
ların şer"i hukukun dışına çıkartılması ve 
zimml hukukunun iptali, dolayısıyla dev
letin anayasal konumunun başka bir te
mele oturtulmak istenmesi olmuştur. 18 
Şubat 1856'da ilan edilen Isiahat Ferma
nı İngiliz, Fransız ve Avusturya elçileri ta
rafından hazırlanmış , müslüman ve gay
ri müslimler arasında vatandaşlık hukuku 
itibariyle mevcut olan eşit olmama halini 
iptal ederek gayri müslimlerin bu anlam
da "kısıtlı" olma haline son vermiştir. Ana
yasal yöndeki bu değişiklik özellikle ahali
si karışık olan vilayetlerde müslüman ve 
gayri müslim ahali arasında önemli çatış
malara ve yabancı devlet müdahalesine yol 
açmış, imtiyazların kötü kullanımının ce-



maatleri hukuki. mali, idari, eğitsel özerk
liği ve sahip oldukları millet meclisleriyle 
devlet içinde devlet konumuna sakmuş ve 
nihayet devleti de giderek bu tür gelişme
lere mukayyet olması ve nezaret etmesi 
beklenen bir "hayır kurumu" haline getir
miştir. 

1875 senesine gelindiğinde Balkanlar'ın 

çeşitli yerlerindeki (Hersek. Karadağ, Sır
histan ve Bulgaristan) ayaklanmaların bas
tırılması bir iç savaş görüntüsü vermek
teydi. Osmanlı ordusunun müdahalesi Ba
tı' da hıristiyan katliamı olarak söylem bul
makta ve büyük bir anti-Türk propagan
daya yol açmaktaydı. 1854'ten beri hemen 
her yıl alınan borçların 1875'te ödenemez 
hale gelmesi ve bu durumun bir kararna
meyle ilanı Avrupa'da oluşan tepkiyi daha 
da arttırdı. İçeride müslüman halkın ve 
medrese talebelerinin tepkileri sokak gös
terileri halinde devam etmekteydi. 1876 
yılı sonunda büyük devlet temsilcilerinin 
İstanbul'da imparatorluğun akıbetini gö
rüşmek üzere toplanmaları (Tersane Kon
feransı) 1877'de başlayan büyük Rus sa
vaşının ilk işareti oldu. 23 Aralık 1876'da 
anayasanın ilanı bu krizden bir çıkış ola
rak düşünülmüştü . Ancak Türk anayasal 
idaresinin Rusya'daki mutlak rejime kötü 
bir örnek teşkil edeceği ve bu devletin 
böyle bir denemeye izin vermeyerek bu
nu yaşatmak isterneyeceği hesaba katıl
mamıştır. Meselelere Avrupa politikasının 
incelikleri ve imparatorluğun yapısı, özel
likle 1875-1876 senelerinde içinde bulun-

Sultan Abdülaziz'i saray bahçesinde tasvir eden yağlı boya 
tablo (TSM, nr. 17 / 104) 

duğu tehlikeli durum dikkate alınmaksı

zın tatbiki zamansız. zararlı ve hatta im
kansız olabilecek fikirlerle yaklaşılmış. hiç
bir alt yapı hazırlığına girişilmeden ilan 
edilen anayasa siyasi krizden çıkmanın ve 
büyük devletlerin gözünü boyamanın bir 
aracı olarak görülmüştür. Anayasa ilanını 
1908'de de olduğu gibi bütün dertterin de
vası olarak görme zafiyetiyle tarihi bir ya
nılgı içine düşülmüştür. 

Doksanüç Savaşı ve bozgunu, neticele
ri itibariyle Türk tarihinin en karanlık saf
hasını teşkil eder. Savaş Osmanlı ordula
rının Avrupa ve Asya cephelerindeki ye
nilgisiyle sonuçlandı. Plevne müdafaası ve 
Gazi Osman Paşa ile Doğu'da Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa'nın direnişleri yaşanan ağır 
hezimetlerin teseliisi olmak üzere abar
tıldı ve halkın acılı yüreğine bir nebze su 
serpti. Doksanüç bozgunu uğranılan fe
laketin boyutlarını ve onarılmaz acılarını 
açık biçimde ortaya koydu. Müslüman halk 
katliama, etnik temizliğe uğratıldı, vahşet
le yerlerinden edildi. Müslümanların asır

ların birikimiyle sahip olduğu muazzam 
servetler yağmalandı. Müslüman malları
nın üstüne oturma hırsı katliamın boyut
larını soykırım aşarnalarına getirirken yüz 
binlerce insanın elde kalan daha güvenli 
topraklara doğru. özellikle Rumeli'den Ana
dolu'ya doğru gelişen yoğun göçleri bü
yük bir sefalet içinde cereyan etti ve da
ha sonraki onlarca senenin en önde gelen 
konusunu teşkil etmek üzere tarihteki ye
rini aldı. Rumeli muhacirlerini Anadolu'
da yerleştirmek büyük bir mesele oluştur
du. Gayri müslimler ve mesela Ermeniler. 
nüfus oranlarını bozabilecekleri endişesiy
le bunların kendi bölgelerinde yerleştiril
mesine yabancı devlet konsoloslarını tah
rik ederek önlemeye çalıştılar. 

Berlin Antiaşması'yla kesinleşen büyük 
paylaşım neticesinde Avrupa'daki Osmanlı 
topraklarında dört müstakil devlet oluştu: 
Romanya, Sırbistan. Karadağ ve -kağıt üze
rinde kalmış. bir anlam ifade et meyen hu
kuki bağımlılığını bir tarafa bırakmak kay
dıyla- Bulgaristan. Bulgaristan bundan böy
le Ayastefanos ön barışında kendisine bı
rakılan, ancak Berlin'de geri alınan Doğu 
Rumeli ve Makedonya topraklarına tek
rar sahip olabilmek amacıyla hareket et
meye başladı, 188S'te yoğun bir müslü
man nüfus içeren Filibe merkezli Özerk 
Şarki Rumeli eyaletini ele geçirdi. Huku
ken haklı olduğu halde ilhaka silahla kar
şılık vermeyen l l. Abdülhamid'in böylece 
Balkan Savaşı' nı geciktirdiğini söylemek 
mümkünse de bunu devletin zorlukla ayak
ta durduğunun bir işareti olarak saymak 
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daha doğrudur. Payiaşılamadığı için Ber
lin Antiaşması ile Osmanlı Devleti'ne iade 
edilen Makedonya (Selanik-Manastır-Üsküp 
vilayetleri) üzerindeki iddiaları ve Yunanis
tan dahil diğer Balkan devletlerinin bu yön
deki ihtirasları, 191 2-1913 Balkan savaş

Iarına kadar devam edecek bir kanlı mü
cadelenin oluşmasına yol açmıştır. Payla
şım büyük devletleri de tatmin edecek bir 
şekilde sürdü. Bosna-Hersek Avusturya
Macaristan'a bırakıldı. Yunanistan durdu
ğu yerde Epir'de toprak kazandı. Rusya 
Kars-Ardahan-Batum vilayetlerini sınır

larına kattı. Tunus Fransa (ı 881). Mısır 

(ı 882) ve Kıbrıs (ı 878) İngiltere tarafın
dan ele geçirildi. Bütün bunların yanında 
Rusya'ya ayrıca ağır bir savaş tazminatı 
ödenecekti. Anadolu'nun artık parçalanma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış olması 
ve bir Ermeni devleti kurulmak istenme
si Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarının 
önemli neticelerinden biridir. "Ermeni fe
sadı". müslüman halkın yoğun kıtaliyle bir
likte imparatorluğun sonunda bir iç sava
şa dönüşerek kanlı bir şekilde sürecek ve 
aynı şekilde karşılık görecektir. 

Büyük savaş sonrasında Osmanlı borçla
rının ödenmesi işi, devletler arası alacaklı

lardan oluşan bir kuruma bırakılmak üzere 
Düyün-ı Umümiyye İdaresi kuruldu ( 188 ı). 
İdare imparatorluğun önemli gelir kaynak
larına el koymuş. borç ve faiz tahsilatını 
bizzat yapmış, kendi teşkilatıyla devlet 
içinde devlet gibi çalışmıştır. Neticede mev
cut kapitülasyonlarla esasen emperyalist 
bir kıskaç ve sömürü düzeni içine sokul
muş, iç ve dış siyaset itibariyle sıkı bir şe
kilde denetim altına alınmış olan devletin 
mali kaynakları büyük ölçüde alacaklı dev
letlerin eline geçmiş oluyordu. Savaşın ya
ralarının sarılması, geriye kalan topraklar 
üzerinde düzen ve asayişin sağlanması gibi 
gelişmeler karşısında anayasaya ve mec
lise dayalı meşruti bir idarenin idamesi
nin mümkün olamayacağı görülmekteydi. 
Dağılma ve çözülmenin yol açtığ ı kargaşa 

devletin ayakta kalabilmesi için sıkı bir 
idareyi kaçınılmaz kılmaktaydı. ll. Abdül
hamid'in saltanat dönemiyle özdeşleşen 
"istibdat devri" 23 Temmuz 1908'de ll. 
Meşrutiyet'in ilanına kadar sürdü. Döne
me, Anadolu'da giderek daha kanlı bir şe
kilde gözlenen ve artık İstanbul'da da ken
dini gösteren Ermeni terörü ve Makedon
ya'daki huzursuzluklar. Girit adasının il
hakını amaçlayan Yunanistan'la yaşanan 
savaş damgasını vurdu. 

Berlin Antlaşması, Doğu Anadolu'da Er
meniler'le meskün olan altı vilayette (Er
zurum. Van. Bitlis, Diyarbekir, Sivas, Ma'müre-
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tülazlz 1 Harput) "reformlar" yapılmasını ön 
görmekteydi. O zamanki idari taksimatın 
bu altı vilayeti günümüzde Erzurum, Er
zincan, Van, Ağrı, Hakkari, Muş, Bitlis, Si
irt, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Bingöl, Ma
latya, Sivas, Amasya, Tokat ve kısmen Gi
resun vilayetlerini içine atmaktaydı . "Re
form" daima Osmanlı idaresine bir son 
vermeye, "özerklik" ise ayrılıp bağımsız ol
maya varan yolun başlangıç noktasını teş

kil etmekteydi. Müslüman komşuları vah
şi saldırıtarla karşı koymaya zorlamak ve 
karşılıklı kıtalleri Avrupa'ya "hıristiyan kat
liam!" olarak takdim ederek bunların aci
len müdahale ve yardımlarını sağlamak oy
nanan oyunun değişmez kurgusunu oluş

turmaktaydı. Ermeni tedhiş ve ihtilal ko
mitalarının kanlı faaliyetleri 1890'1ı yıllar
da had safhaya vardı. Sasun bölgesinde 
(Muş-Diyarbekir yöreleri) çıkartılan hadi
selerle Avrupa'nın dikkati çekilip müda
halesi sağlanmak istendi ( 1893-1894). İs
tanbul'da meydana gelen olaylar (1895) ve 
Osmanlı Bankası'nın basıtması hadiseleri 
(1896) meseleyi bizzat başşehirde kanlı bir 
şekilde yeniden gündeme getirdi. Sonra
ki yıllarda Ermeni ve müslüman ahali ve 
özellikle beraber yaşanılan bölgenin Kürt
ler'i arasında geçen kanlı çatışmalarla sü
rüp gitti. Tedhiş neticede bizzat Abdül
hamid'i hedef seçtiyse de padişah mfıtat 
cuma selamlığında düzenlenen bir Erme
ni suikastından kıl payı kurtuldu (21 Tem
muz 1905). Bu gelişmeler karşısında hü
kümetin Ermeni kanlı terör eylemlerine 
karşı tedbir almasının, huzur, asayiş ve 
can güvenliğinin temini için bir şeyler yap
maya çalışmasının Avrupa'da hıristiyan
lara karşı işlenen bir "mezalim" ve "kıta!" 
olarak aksettirilmesi, bütün suçun müs
lümanlar üzerine atılarak hıristiyanların 
daima zulme uğramış mağdur ve günah
sız kesim olarak takdimi ve müslümanlar 
arasında katledilen geniş kitleleri görmez
likten gelerek mübalağalı hıristiyan kayıp
larının tartışmasız bir gerçek gibi kabul 
edilmesi Ermeni meselesinin özünü oluş
turmaya devam etti. 

Balkan devletleri (Yunanistan, Sırbistan, Ka
radağ ve Bulgaristan) ittifakına, 1911 Osman
lı - İtalyan savaşı kadar özellikle İttihat ve 
Terakki hükümetlerinin takip ettiği hatalı 
politikalar ve içte yaratılan olumsuzluklar 
da etken oldu. Arnavutlar hakkında takip 
edilen sert uygulamalar bunların 1912'
de tekrar ayaklanmasına yol açtı. Balkan 
devletleri arasındaki anlaşmazlığın sebep
lerinden birini teşkil eden ve Makedonya'
da Sırp, Bulgar milli kilisesiyle Fener Rum 
Ortodoks Patrikhanesi arasında uzun za-
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mandır süregelen kilise ihtilafının İttihat
çılar tarafından çıkarılan bir kanunla (9 
Temmuz 1910) çözüme kavuşturulduğu, 
böylece bu devletlerin Osmanlı Devleti aley
hinde bir ittifaka gitmelerine yol açılmış 
olduğu yaygın bir kanaat olarak ileri sü
rülmüş olmakla beraber tam anlamıyla uy
gulanma şansı bulmayan bu kanunun as
lında ilgili devletler arasındaki anlaşmaz
lıkları daha da arttırdığına şüphe yoktur. 
İtalyan savaşının yol açtığı yıkım ve içteki 
karışıklıklar yanında bilhassa Japonya kar
şısında uğradığı ağır yenilgi ve saygınlık 
kaybından sonra ( 1905) tekrar Balkanlar'a 
dönen Rusya'nın teşvikleri ve Girit'in itha
kını resmen kabul ettirmek için böyle bir 
fırsatın çıkmasını bekleyen Yunanistan'ın 
tutumu bu birleşmede en önemli etken 
olmuştur. Tehlikenin bütün belirtilerine 
rağmen İtalyan savaşının ortasında Ru
meli kuwetlerinden önemli miktarda as
kerin terhis edilmesi, Balkan devletlerinin 
seferberlik ilanlarıyla bunların tekrar silah 
başına çağrılması ve bu yüzden meydana 
gelen büyük kargaşa ve zafiyet, siyasi ha
yatı istikrarsızlık içinde yürütülen devle
tin savaşa diplomatik olduğu kadar askeri 
yönden de hazırlıksız yakalandığının bir 
göstergesi oldu. Balkan Savaşı'nın patla
ması üzerine Babıali, İtalya ile süregelen 
savaş halini sona erdirmek mecburiyetİn

de kaldı. Trablusgarp ve Bingazi ile Ro
dos ve Oniki Ada İtalya'ya terkedildi (Uşi 
[Ouchy] Antlaşması , 15 Ekim 1912). 

Arnavutluk, Makedonya ve Trakya'da 
cereyan eden Balkan Savaşı (Eylül-Ekim 
ı 912) büyük bir hezimetle sonuçlandı. 
Bulgarlar Edirne'yi alarak Çatalca'ya ka
dar ilerlediler. Manastır Sırplar'ın, Selanik 
Yunanistan'ın eline geçti. Osmanlı Devleti 
son Balkan topraklarını ve Rumeli'de ilk 
fethedilen yerleri kaybetti. Mağlfıbiyet ge
niş bir göç dalgasını da beraberinde ge
tirdi. "Doksanüç bozgunu" felaketi tekrar 
yaşandı, yüz binlerce Rumeli müslümanı 
göçe zorlandı ve bunlar, Bulgar zulmü kav
ramının yakın zamanlara kadar milli vic
danda unututmadan yaşamasına yol aça
cak derecede acımasız katliama maruz 
kaldı. Londra'da yapılan barış görüşmele

ri (16 Aralık 1912) Edirne, Doğu Trakya 
dahil bütün Rumeli ve Ege adalarının el
den çıkarılması neticesini verdi. Arnavut
luk da 28 Kasım'da istiklalini ilan etti. İs
tanbul'da İttihatçılar'ın tertipiediği bir hü
kümet darbesi (Babıali Baskın ı , 23 Ocak 
1913) neticesinde sadarete Mahmud Şev

ket Paşa'nın getirilmesi, sonucu değiştir

memiş ve Edirne Bulgarlar'a bırakılarak 
Midye-Enez hattı sınır olmak üzere galip-

terin bütün şartları yeni hükümet tara
fından resmen kabul edilmişti (30 Mayıs 

19 13, Londra Antlaşması) . Sadrazam 
Mahmud Şevket Paşa'nın bir suikasta kur
ban gitmesi üzerine (ll Haziran 1913) ye
rine İttihatçılar'ın adayı Said Halim Paşa 
getirildi. Gerçek idare ise İttihat ve Te
rakki liderleri olan Talat-Enver-Cemal üç
lüsünün eline geçmiş bulunuyordu. 

Bu karışıklıklar yaşanırken Balkan dev
letleri arasındaki ittifak Osmanlı mirası

nın paylaşılması yüzünden silahlı bir ça
tışmaya dönüşmüştü. Paylaşınada en bü
yük hisseyi almış olan Bulgaristan, bu du
ruma karşı çıkan Romanya dahil olmak 
üzere diğer üç müttefikiyle savaşı göze al
dı (Haziran 1913). Bu gelişme Edirne'nin 
son bir gayretle kurtarılması için iyi bir 
fırsat oldu. Neticede Türkler'in elinde yak
laşık bugünün Trakya'sı kadar bir toprak 
parçası ve on binlereesi katiedilmiş ve bir 
o kadarı da her türlü mal varlığını geride 
bırakmış olarak büyük bir sefaletle yolla
ra dökülmüş olan Rumeli muhacirleri kal
dı. Doksanüç ve Balkan bozgunlarıyla yal
nız Rumeli ve Balkanlar'dan değil başta 
Kafkaslar'dan gelmek üzere imparatorlu
ğun elden çıkan diğer bölgelerinden çok 
büyük sayılarda oluşan göçterin Anado
lu'daki müslüman nüfusu büyük ölçüde 
arttırdığı ve daha önemlisi bunların acılı 
duygu, düşünce, tepki ve asabiyetlerini 
son derecelerde yükselttiği açıktır. Bu ruh 
hali kendini, özellikle Birinci Dünya Savaşı 
esnasındaki olaylarda ve Milli Mücadele 
direnişinde gösterecektir. 

Balkan savaşlarının ardından gündeme 
getirilen Ermeni reformu ile artık sıra Ana
dolu'nun parçalanmasına gelmişti. Rus
ya'nın baskısı, İngiliz ve Fransızlar'ın da iş
tirakiyle Ayastefanos Antiaşması'nın 16. 
maddesine tekrar işlerlik kazandırıldı. Er
meniler'le meskün olan altı vilayetin iki 
gruba ayrılması (birinci grup: Erzurum, 
Trabzon, Sivas; ikinci grup: Van, Bitlis, 
Harput, Diyarbekir), başlarına iki yabancı 
umumi müfettiş (Norveçli Hoff ve Dani
markalı Vestenenk) tayini, bunlara valiler 
dahil bütün memurların tayin ve azil hak
kının tanınması, Kürt Hamidiye alayları
nın ilgası, Ermenice'nin Kürtçe ve Türkçe 
ile beraber resmi dil olarak kullanılması, 
dolayısıyla bu vilayetlerde Türk ve Kürt
ler'den oluşan müslüman çoğunluğa kı
yasla genelde çok daha düşük bir nüfus 
oluşturan Ermeniler'e eşit oranda ve ulus
lararası garantide üstün haklar verilmesi 
bölgenin denetiminin elden çıkması anla
mına gelmekteydi. Bu durum Rusya ile ya
pılan ikili antlaşma gereği (8 Şubat 1914) 



devletler arası hukukta geçerlilik kazanan 
bir devlet belgesi halinde tanzim edildi. 
Böylece Ayastefanos ve dolayısıyla Berlin 
antlaşmalarının konuyla ilgili hükümleri 
hayata intikal ettirilmiş oluyordu. Erme
ni reformunun tatbik safhasında Birinci 
Dünya Savaşı patlak verdi. 1914 senesi 
içinde Almanya'ya yanaşılması ve Alman
ya yanında savaşa girilmesinde Ermeni 
meselesinin katettiği bu hayati gelişme 
önemli bir etken olmuştur. 

Devleti savaşa götüren yolun ilk safhası 
Almanya ile akdedilen gizli bir ittifak ant
Iaşması ile gerçekleşti ( 2 Ağustos 1914). 
Antlaşmanın 2. maddesi, Almanya ile Rus
ya arasında savaş çıkacak olursa bu sava
şa Osmanlı Devleti'nin de katılmasını ön 
görmekteydi. Oysa bu iki devlet arasında 
öngörülmekte olan savaş hali bir gün ön
ce zaten tahakkuk etmiş bulunuyordu. 3. 
madde, böyle bir gelişme halinde Osman
lı kuwetlerini Alman askeri heyetinin emir 
ve kamutası altına sokmaktaydı. Antiaş
ınada savaşın zaferle neticelenmesi du
rumunda Osmanlı Devleti'nin elde edece
ği menfaatlerin neler olacağı hususu sü
kütle geçiştirilmekteydi. Akdeniz'de do
laşan Göben ve Breslau adlı iki Alman ge
misinin İngilizler'in takibinden kaçmak ba
hanesiyle Çanakkale Bağazı'na yönelmesi 
ve bunlara geçiş izni verilmesi (ll Ağus
tos ı 9 14) devletin savaşa fiilen itilmesin
de önemli bir gelişme oldu. Gemilerin ka
bulüyle oluşan kriz, bunların kağıt üzerin
de satın alınması ve isimlerinin değiştiril
mesiyle geçiştirilmek istendiyse de Alman 
subay kadroları ve m ürettebatının aynen 
muhafaza edilmekte olması müttefikleri 
teskin etmedi. Bu gemilerin Karadeniz'e 
çıkarak Rus limanlarını vurması Osmanlı 
Devleti'nin bir oldubittiyle savaşa girmesi 
sonucunu verdi. 14 Kasım'da "cihad- ı ek
ber" ilan edilerek bütün müslümanlar din 
savaşına davet ediidiyse de müttefiklerin 
idaresi altındaki milyonlarca müslümanın 
direnişe geçip ayaklanması gerçekleşme-

di. imparatorluk dahilinde yaşayan Arap
lar, İngilizler tarafından önceden daha 
kuwetli bir şekilde siyasi ve maddi men
faatiere bağlanmış olduğundan bunun hiç
bir etkisi görülmedi. Aksine, bunlarla ve 
müstemleke müslümanlarından derlenen 
askerlerle savaşılmak mecburiyeti hasıl ol
du. İngiltere, Araplar' ı isyana teşvik ve is
tiklal arzularını tahrik ederken işgali al
tında tuttuğu Mısır'ın da Osmanlı Devleti 
ile mevcut hukuki bağlılığına bir son ve
rerek burasını İngiliz hakimiyetinde bir 
krallık haline getirdi (18 Aralık 1914). 

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 
Rus, Irak, Filistin-Suriye, Sina-Mısır, Ara
bistan, Çanakkale ve Galiçya gibi cephe
lerde savaşmak zorunda kaldı. Kuwetle
rini genelde Almanlar'ın görüşleri, onla
rın savaş hedefleri ve cephe sıkışıklıklarını 
gidermek doğrultusunda kullandı. Türk 
orduları genelkurmay başkanlığına Fried
rich Bronsart von Schellendorf ve daha 
sonra Hans von Seeckt getirildi. Böylece 
sırf Alman cephesini rahatlatmak uğruna 
Rus cephesi açıldı ve Enver Paşa kuman
dasında teçhizatı noksan kuwetlerin Sarı

kamış felaketinde çok sayıda askerin feda 
edilmesiyle sona erdi (Ara lı k 1914 - Ocak 
ı 9 15). İngiliz cephesini oluşturan Mısır üze
rine Cemal Paşa kumandasında yapılan 
Süveyş Kanalı harekatı (27 Temmuz ı 916'

da Albay von Kress kumandasında yapı
lan ikinci Kanal harekatı gibi) aynı anlam
da milli harp hedeflerine hizmet etmeyen 
girişimler olarak kaldı (Ocak-Ş u bat ı 9 I 5). 
Aynı tarihte müttefikler Çanakkale Bağa

zı'nı donanma harekatıyla yarıp İstanbul'u 
ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni barışa zor
lamak ve Rusya'ya yardım etmek üzere 
harekete geçtiler (Ocak ı 9 ı 5). Muazzam 
donanmanın deniz yolunu açarnaması ve 
hezimeti üzerine ( 18 Mart ı9 ı 5) savaş 

kara harplerine dönüştü ve on binlerce 
askerin bağaziaşması biçiminde çok kanlı 
şekilde cereyan etti. 

Sultan 
Abdülaziz'i 
1867 Avrupa 
sevahatinde 
Paris'te 
lll. Napolvon 
ile beraber 
tasvir eden 
bir tablo 
(İstanbul 

Deniz 

Müzesi) 
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Uzun zamand ı r Ruslar'la iş birliği ve 
metbu devletine açık ihanetleri tartışma
sız bir gerçek olan Ermeniler'in durumu 
önem kazanmaktaydı. Neticede bunların 
kritik bölgelerden daha iç kesimlere sevk 
ve iskan edilmesiyle ilgili olarak ve genel
de "Tehcir Kanunu" diye bilinen kanun çı
karılarak uygulamaya sokuldu (27 Mayıs 

191 5). Öte yandan işgale uğrayan bölge
lerde Rus-Ermeni karışımı kuwetlerin ve 
özellikle müslümanların tamamen orta
dan kaldırılmasını. dolayısıyla bir etnik te
mizliği ön gören Ermeni çetelerinin sür
dürdükleri katliamlar bölgedeki müslüman 
ahalinin yollara dökülmesine, büyük ka
yıplar verilmesine sebep olmuş ve cephe 
ilerisiyle gerisindeki çarpışma bir sivil sa
vaş haline dönüşmüştür. Ermeniler'in baş

ka mahallere nakledilmesi fikrinin Alman
lar'dan çıktığı ciddi olarak ileri sürülmüştür. 
Alman elçisi Baran von Wangenheim'in 
Ermeniler için yapılan müdahaleleri geri 
çevirdiği ve Türk hükümetinin aldığı ted
birleri ve bunun uygulanmasını onayladığı 
da bilinmektedir. 

Hicaz ve Necid emirlerinin İngilizler'in 
yanında yer almaları ve isyan ederek silahlı 
eylemiere girişmeleri Hicaz ve Mekke'nin 
kaybına yol açtı ( ı 9ı6). Ancak Irak, Suri
ye ve Filistin bölgelerindeki kayıpların tela
fi edilerneyeceği ve çöküntünün önlene
meyeceği anlaşılmaktaydı. Rusya'da çıkan 
ihtilal sebebiyle bu cephenin zaferle ka
patılması gerçekleşmiş olmakla beraber 
(Brest-Litowsk Antlaşmas ı , 3 Mart ı9ı8) 
Doğu Anadolu'da yapılan barış gereği iade
si gereken Batum-Ardahan-Kars (elviye-i 
selase) gibi yerlerin ele geçirilmesi ancak 
Ermeniler 'in yenilmesi neticesinde müm
kün olabilmiştir. 

Sultan Mehmed Reşad'ın ölümü üzeri
ne (3 Temmuz 1918) son Osmanlı padişa

hı olan VI. Mehmed Vahdeddin felaketli 
bir dönemde tahta çıktı. Filistin-Suriye ve 
Irak cepheleri çökmüş, Bağdat (ı ı Mart 
19 ı 7). Kudüs (ll Aralık 191 7), Şam (ı 

Ekim 1918) , Halep (27 Ekim 1918). İngi
lizler'in; Beyrut ( 6 Ekim 19 ı 7), Trablus
şam, İskenderun ( 14 Ekim 19 17) Fransız
lar'ın eline geçmişti. 1918 yılında devam 
eden askeri harekat durumu daha da 
ümitsizleştirdi. Nihayet Bulgarlar'ın savaş

tan çekilmek zorunda kalmaları genel çö
küntüyü daha da hızlandırdı. Batı cephe
sindeki ağır yenilgiler ve içte beliren ihti
lal karışıklıkları üzerine Almanya ve dağı
lan Avusturya-Macaristan da mütarekeye 
yanaştı (3-4 Kasım 19ı8). Sadrazam Ta
lat Paşa , Osmanlı Devleti için de mütare
ke yollarını açabilmek amacıyla istifa et-
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miş (8 Ekim 1918) ve yerine savaşa giril
mesine taraftar olmayan Ahmed izzet Pa
şa hükümeti kurulmuştu (14 Ekim 1918). 
Böylece İttihat ve Terakki hakimiyeti so
na ermekteydi. Kısa bir müzakereden son
ra dikte ettirilen Mondros Mütarekesi (30 
Ekim 1918) Osmanlı Devleti'nin mutlakye
nilgisini belgeledi. Osmanlı Devleti'nin müs
takil bir devlet olarak artık ayakta kala
mayacağının ve yapılacak barışın da harp 
içinde müttefikler arasında yapılan bütün 
bölüşme plan ve antlaşmaianna (Sykes
Picot Antiaşması, 1916) uygun olarak ne 
kadar ağır şartlar ihtiva edeceğinin bir işa

reti oldu. 

Anadolu'daki milli direniş Mustafa Ke
mal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla beraber 
düzenli bir hale dönüşme şansına kavuş
tu. Çeşitli yerlerde toplanan kongreler bu
na katkıda bulunmaktaydı. Nihayet An
kara'da Büyük Millet Meclisi açılarak va
tanın kurtuluşuyla ilgili tarihi vazifeyi üst
Jendi. Zafer ve düşmanın yenilmesi, Mu
danya Mütarekesi ve barış görüşmeleri 
için Lozan'a yapılan çağrı saltanat ve İs
tanbul hükümetinin de sonunu getirdi. 
Müttefiklerin Lozan'da yapılacak barış gö
rüşmelerine İstanbul hükümetini de da
vet etmiş olmaları ve bunu kabul eden son 
Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'
nın bu istikametteki faaliyetleri Ankara'
da infıalle karşılandı, bazı acil ve tarihi ka
rarların alınmasını kaçınılmaz kıldı. Bu ko
nudaki tartışmalar saltanat müessesesi
nin varlığı üzerinde yoğunluk kazanarak 
nihayet 1-2 Kasım 1922'de saltanat ilga 
edildi. Tevfik Paşa istifa etti (4 Kasım 1922). 

Vahdeddin yeni bir sadrazam tayin etme
mekle Ankara hükümetinin kararına bo
yun eğmiş oldu. Şahsi kaygılara düşüp so
nunda İstanbul'dan ayrılarak İngilizler' e 
iltica etti (16 Kasım 1922). Büyük Millet 
Meclisi, kendisini hal' ederek Abdülmecid 
Efendi'yi halife seçti ( 19 Kasım 1922) Lo
zan Barış Antiaşması ile (24 Temmuz 1923) 

Kurtuluş Savaşı başarı ve zaferle sona er
dirildi. Cumhuriyet'in ilanı ve Gazi Mustafa 
Kemal Paşa'nın reisicumhur seçilmesiyle 
yeni devlet merkezi Ankara olan bir Cum
huriyet haline geldi. Hilafet müessesesi
nin ilgasının (3 Mart 1924) ardından Ab
dülmecid Efendi ve bütün Osmanlı hfı
nedanı mensupları yurdu terke mecbur 
edildi. 
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II. MEDENiYET TARİHİ 

A) Siyasi ve İdari Teşkilat. 1. Klasik Dö

nem. Osmanlı siyasi ve idari teşkilatı as
lında daha önceki Türk-İslam devletlerin
de ortaya konulan uygulamaların devamı 
olmakla birlikte ihtiyaca göre tarihi süreç
te kendine özgü bir model oluşturmuş, 
Osmanlı merkeziyetçi devlet yapısı I. Ba
yezid'den itibaren güçlenmiştir. Devletin 
başındaki padişah, aynı zamanda tek ha
nedana dayalı bir sistem içinde tartışıl
maz konumunu altı asır boyunca koru- _ 
muştur. Bu haklar 1876 anayasasında bi
le, "Zat-ı hazret-i şahane mukaddes ve 
gayr-i mes'uldür" ifadesiyle belirtilmiştir. 
Padişah bu gücünü Divan-ı Hümayun, ma
liye teşkilatı ve kul sistemi gibi kurumlar 
ve sadrazam, yeniçeri ağası, şeyhülislam, 

kazasker, nişancı gibi yetkililer vasıtasıyla 
kullanmıştır. 

Osmanlı hakimiyet ve hükümdarlık te
lakkisi esas itibariyle İslami anlayışa da
yanmakla beraber eski Oğuz töresinden 
de önemli ölçüde etkilenmiştir. Haneda
nın Kayı boyuna mensubiyeti tam anla
mıyla benimsenmiş ve genel kabul gör
müştür. İstanbul'un fethi ve Doğu Roma 
idaresinin sona ermesiyle Osmanlı Devleti 
yeni bir siyasi dönüşüm yaşamıştır. Fatih 
Sultan Mehmed daha önceki devirlerde 
örf ile gelişmiş olan siyasi, idari, askeri bir
takım uygulamaları sistemleştirerek meş

hur teşkilat ve teşrifat kanunnamesini 
meydana getirmiş, kanunnarnede yer alan 
hükümler ve uygulamalarla mutlak hü
kümdar tipi güçlenmiştir. Başlangıçta örfi 
nitelikli ve gelenek ağırlıklı hükümdarlık 
anlayışı ll. Bayezid'den itibaren şer"i yön
den de desteklenen bir yapıya dönüşmüş
tür. 

Padişahların kullandığı unvanlar Osman
lı hakimiyet anlayışı açısından önemlidir. 
Unvaniarı şer''i ve örfi menşeli olarak iki 
kısımda değerlendirmek mümkündür. Pa
dişahlar emir ve iradelerini hatt-ı hüma
yun, biti, ferman, berat, irade-i seniyye, 
ahidname, emanname ve name-i hüma
yunlarla ifade etmişler, cuma selamlığı 
vesilesiyle ve tebdilikıyafetle halkın arası
na girip duygularını öğrenme fırsatını bul
muşlardır. Geniş yetki ve mutlak otoriteye 
sahip olan padişahların şer'! ve örfi hukuk 
kuralları ile kendilerini sınırlı hissettikleri 
uygulamadan anlaşılmaktadır. Ebüssufıd 
Efendi padişah iradesiyle şer'! hukuk ara
sındaki ilgiyi, "Na-meşru nesneye emr-i 
sultani olmaz" cümlesiyle çok açık şekilde 
ifade etmiştir. Diğer taraftan saray ada
bı, toplum baskısı ve askeri grupların ta
lepleri de padişahların isteklerini sınırla
mıştır. Padişahların oturduğu saray, aynı 
zamanda İslam dünyasındaki geleneğe 
uygun biçimde devlet işlerinin idare edil
diği yerdi. 

Osmanlı padişahlarına dört asra yakın 
hizmet veren, dış görünüşü bakımından 
bir kaleyi andıran Topkapı Sarayı esas ola
rak B'irun, Enderun ve Harem'den oluş
maktaydı. XV. yüzyıl ortalarından itibaren 
medrese dışında en köklü eğitim kurumu 
Enderun'du. Hıristiyan ailelerden devşiri
len çocuklar önce müslüman Türk ailele
rin yanında Türkçe'yi, islami esasları ve 
adabı öğrendikten sonra Galata Sarayı, İb
rahim Paşa Sarayı, bir ara İskender Çelebi 
Sarayı ve nihayet Edirne Sarayı gibi ace
mi oğlanları saray ve kışialarında bedeni 


