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Erik Jan Zürcher 

 

Osmanlı’nın Savaşındaki Fark Neydi? 

 

 
I. Dünya Savaşı’nın uçsuz bucaksız tarihsel olgusuna farklı düzey-

lerde yaklaşabiliriz: Küresel, ulusal, bölgesel ve hatta yerel.  

Bir düzeyde, I. Dünya Savaşı, ya da 1939’a değin yaygın ifade-

siyle “Büyük Savaş,” küresel bir çatışma olma anlamında kesinlikle 

bir dünya savaşıydı. Ortadoğu’daki savaş, İngilizleri, İskoçları, 

Avustralyalıları, Yeni Zelandalıları, Hintleri, Fransızları ve Fransız 

Afrikalıları, Rusları, Kosakları, Arapları ve Ermenileriyle ve onların 

çarpıştığı Prusyalıları, Bavyeralıları, Avusturyalıları, Türkleri, Kürt-

leri, Çerkesleri ve Araplarıyla bunu çok açık bir şekilde gösterir.  

Öbür yandan, savaş aynı zamanda son derecede güçlü bir yerel ya 

da bölgesel karaktere sahipti: Flandre topraklarındaki savaş, cephe-

nin her iki yanında saf tutan askerler için de oldukça tanıdıktı, Al-

man, Britanyalı veya Belçikalı olsun, bu, Avusturyalılarla İtalyanlar 

arasında Alpler’de; hatta Vosges’deki Fransız ve Alman askerleri 

arasında yaşanan çarpışmadan çok farklıydı. Lojistik, teçhizat, yo-

ğunluk, gıda ve sağlık bakımından da Mezopotamya cephesi, Gelibo-

lu cephesinden çok başkaydı. 

Küresel ile bölgesel arasında olmak, aslında tek devlet düzeyiydi 

ve ben burada bu konuya yoğunlaşacağım. Burada sormam gereken 

soru şu: Osmanlı için bu savaş tecrübesi, esasen hangi bakımlardan, 

savaşa katılan diğer Avrupa ülkelerinin ve o ülke toplumlarının tec-

rübelerinden farklılık arz ediyordu? Bu konudaki iddiam, Osmanlı 

İmparatorluğu halkının savaşı ve savaş sonrası süreci yaşayış tarzı-

nın, Avrupa’da yaşananlardan bariz bir şekilde farklılık gösterdiği 

yönünde olacak. Söz konusu farklılıklar, sanırım beş başlık altında 

özetlenebilir: 1. Savaşın çıkışı; 2. Tokyekûn ya da endüstriyel savaş 

durumu 3. Savaşın nüfus üzerindeki etkileri; 4. Savaşın sonu ve 5. 

Savaşın siyasi mirası. 
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1. Savaşın Çıkışı 
 

Savaşın nasıl çıktığı hatırlanıyor, daha doğrusu, 1918’den beri hatır-

lanılıyor, Avrupa’da, öncelikle çok âni ve altın çağı bitiren muazzam 

travmatik bir son, birden kışa dönen bir yaz, Barbara Tuchman’ın 

Edwardçı ‘Gurur Kulesi’nin’ birden darmadağın oluşu.
1
 Lord 

Grey’in, ‘tüm Avrupa’da lambalar sönüyor ve biz, onların tekrar 

yandığını ömrümüz boyunca göremeyeceğiz’ şeklindeki ünlü vecize-

si, Ağustos 1914’te yaşananları geriye dönük bir tanımla anlatırken, 

bir nesle o dönemin hissiyatını özetlemişti.
2
 Savaşın patlak vermesi 

âni, beklenmedik, eşi benzeri görülmedik ve bireysel bazda yaşamı 

değiştiren bir şey olarak görüldü. Bu bakış elbette bizzat savaşa katı-

lanların, özellikle de subayların deneyimlerine dayanır. Büyük Güç-

lerin rekabeti Avrupa’da sürekli devam eden bir gerilim iklimi ya-

ratmış olsa da, savaş başladığı sırada, çok az insan, Batı ve Orta Av-

rupa’da kırk yıldan uzun süredir devam edegelen barışı sonlandıra-

cak genel bir Avrupa savaşı beklemekteydi; ve çok daha az sayıda 

insan, savaşın üç ya da dört aydan daha uzun süreceğini düşünüyor-

du. Siperlerdeki uzun soluklu çarpışmaların gerçekliği, bu yüzden 

büyük bir şok yarattı. Bu, Sassoon ve Graves’den Celine, He-

mingway ve Remarque’a kadar, savaştan neşet eden tüm dikkate 

değer edebi eserlerde yansıtılmıştır. Keskin tezatın imgesi hayli kalı-

cı oldu ve Sebastian Faulks’un Birdsong’u gibi, görece yakın tarihli 

romanların da yolunu açtı.
3
 

Bu hatıralar, Temmuz-Ağustos 1914’te, Avrupa’da savaşın ilan 

edilme şekliyle de keskin bir zıtlaşma taşır; meşhur “1914 ruhu” 

veya savaş hevesliliğiyle. Savaş hevesliliğinin evrensel olduğu dü-

şüncesi, uzunca bir süre tarih-yazımına hâkim oldu. Bu düşünce, 

savaşa ilişkin hâlâ toplumsal hafızanın bir parçasını teşkil ediyor ve 

savaş hakkındaki her popüler tarihsel anlatıda kendine yer buluyor. 

                                                 
1  Barbara Tuchman, The Proud Tower. The World Before the War 1890–1914 

(London 1966). 

2  Grey’in, ilk olarak 1925’te yayınlanmış olan hatıralarında bahsedildiği üzere, bu 

yorumun kendisi de geçmişe dönüklüğün bir parçası sayılabilir. 

3  Sebastian Faulks, Birdsong. A Novel of Love and War (London 1993). 
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Yine de, 1990’lardan bu yana, savaş çıkarmaktan evrensel bir keyif 

duyulduğuna dönük resmin yerini alan, pek çok önemli revizyonist 

tarihsel araştırma yapıldı. Şimdi, bu alandaki tartışmalar sona erdiği-

ne göre; yeni fikir birliği, savaş hevesliliğinin büyük ölçüde bir şehir-

li-orta sınıf olgusu olduğu; ve bu olgunun gücünün, milliyetçi propa-

gandanın gücüyle abartılmasından kaynaklandığı yönünde, tabii yine 

de, bu 1914 Ağustos’unda bir gerçeklikti. Oldukça bol miktardaki 

görsel kanıtın neticesinde, hem fotoğraf hem filmlerde savaşın Avru-

pa başkentlerinde geniş halk kitleleri tarafından coşkuyla karşılandığı 

ortadadır.
4
  

Ne sonraları ortaya çıkan barışın ve refahın “altın” çağının âni 

sona erişi algısı ne de o dönemdeki savaş hevesliliği algısı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun savaşın çıkışını nasıl yaşadığını anlamaya elveriş-

lidir.  

Osmanlılar için, 1914’teki savaş başlangıcı, tamamen farklı bir 

anlamda gerçekleşti. İlk olarak bu bir barış ve refah döneminin sonu 

anlamına gelmiyordu, hatta görünüm buna oldukça zıttı. Üstelik sa-

vaşın gelişi, bir dizi küçük ama kanlı çatışma (Yemen, Arnavutluk, 

Girit) ve iki büyük savaştan, 1911-1912’de İtalya ile olan ve Balkan 

Savaşı ya da 1912-1913 Savaşları’nın hemen akabinde gerçekleşti. 

İtalyan Savaşı, İmparatorluğun Afrika’daki topraklarını yitirmesine 

yol açtı ve nihayetinde On İki Ada’nın da kaybına neden oldu. (Her 

ne kadar Uşi Antlaşması’yla bunlar İtalya’dan Osmanlılara iade 

edilmiş olsa da – I. Dünya Savaşı koşullarında, böylesi bir şey hiç 

gerçekleşmedi) Bu önemli bir gerilemeydi, ancak yine de, Balkan 

Savaşı’nın travmatik etkisiyle hiçbir biçimde kıyaslanamazdı. 

Ekim 1912’de patlak veren Balkan Savaşı’nın sonucu, Osman-

lı’nın Müslüman nüfusu açısından inanılmaz bir şok yaratmıştı. El-

bette Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan tarafından desteklenen 

milliyetçi ajitasyon on yıllardır süregeliyordu ve açıkçası, Osmanlıla-

rın Makedonya’yı kaybetme tehlikesi, 1908’deki Jön Türk inkılâbı-

nın en güçlü motivasyonu olmuştur. Osmanlı Ordusu, 1909 tarihli 

                                                 
4  Tartışmalar üzerine bir inceleme için bkz. Mehmet Beşikçi, The Ottoman Mobi-

lization of Manpower in the First World War. Between Volunteerism and Re-

sistance (Leiden, 2012), 34-37. 
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haydutluğa karşı çıkarılan kanunlar doğrultusunda, sürekli olarak 

kontrgerilla harekâtlarına dikkat kesilmişti ve bu durumun Balkan-

lar’daki komşu devletlerle, olası bir savaşa yol açabileceği düşünülü-

yordu. Ancak böylesi bir çatışma, kelimenin tam anlamıyla devasa 

ve güçlü bir imparatorlukla birkaç küçük devlet arasında görülmek-

teydi. 

Savaşın hemen öncesinde iyimserlik hüküm sürüyordu. Son yıl-

larda Almanların desteğiyle gerçekleştirilen reformlar dolayısıyla, 

orduda müthiş bir özgüven vardı. 1911’in askeri manevra ve tatbikat-

ları Avrupalı gözlemciler tarafından gayet muntazam olarak rapor 

edilmişti. Savaş ilan edildiğinde, dönemin ünlü bir karikatürü, Har-

biye Nâzırı olan Nâzım Paşa’yı, bir bilet satış gişesinde, Sofya, Belg-

rad, Atina ve Cetinje’ye 800.000 bilet isterken tasvir ediyordu.
5
 Bu 

yüzden, Osmanlı ordularının bir ay içinde yenilgiye uğrayıp, birkaç 

iyi tahkim edilmiş kent dışındaki bütün Avrupa Türkiye’sini kaybet-

mesi, muazzam bir dehşet yaratmıştı. Savaş nihayet İstanbul Antlaş-

ması’yla Eylül 1913’te tamamıyla sona erdiğinde, Osmanlılar Avru-

pa topraklarının çok büyük bir kısmını yitirmiş bulunuyordu. Bu, üç 

nedenden ötürü özellikle travmatikti: İlk olarak, yitirilen topraklar 

İmparatorluğun on beşinci yüzyıldan beri merkezi bölgesiydi. İkinci 

olarak, politik, askeri ve kültürel seçkinlerin çoğunluğu bu bölgeden 

gelmekteydi (bu husus, Tarık Zafer Tunaya’nın işaret ettiği gibi, 

“nüfus kâğıdı itibarıyla Makedonyalı” olan İttihat ve Terakki Cemi-

yeti için bilhassa geçerliydi)
6
 ve üçüncü olarak, Avrupa Türki-

ye’sinin ele geçirilmesi, 400.000 Müslümanı mülteci haline getirmiş-

ti. 

Barış antlaşmasının ardından, Osmanlı İmparatorluğu ile Yuna-

nistan arasında, Anadolu kıyılarında yer alan Ege adalarına (Limni, 

Midilli, Sakız) kimin egemen olacağı konusundaki ihtilaf süregitti ve 

savaşın bir kez daha çıkabileceği yönünde yaygın bir endişe hâsıl 

oldu.  

                                                 
5  Tobias Heinzelmann, Die Balkankrise in der Osmanischen Karikatur (Stuttgart 

1999), 221. 

6  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler. Cilt 3: İttihat ve Terakki Bir 

Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi (İstanbul 1989), 13. 
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Açıkçası, Avrupa’nın büyük kısmı için savaş bir nesilden daha 

uzun süreliğine yaşanmış bir şey değildi (şayet sömürgecilik savaşla-

rı hesaba katılmazsa), Osmanlı İmparatorluğu’nda ise bu hâl-i hazır-

da bir gerçeklikti. Balkan Savaşları Osmanlı kamuoyunu savaşın tüm 

zorluklarıyla sınadı: seferberlik, yenilgi, ayrıca; açlık, kolera salgını 

ve yerinden yurdundan edilen geniş kitleler. Mustafa Aksakal’ın 

gösterdiği gibi, 1914 ilkbaharında, Yunanistan ile İmparatorluk ara-

sında yarım kalan savaşın yeniden başlayacağı yönünde hâlâ yaygın 

bir kanaat vardı.
7
 Bu nedenle, I. Dünya Savaşı, çıktığında, birbiri 

ardına gelen savaşlardan üçüncüsüydü. Dolayısıyla Osmanlılar için, 

1914’te savaşın çıkışı geriye dönük bir bakışla muhteşem yazın ansı-

zın sona erişi olarak görülemezdi ve Avrupa’daki (Paul Fussell’in 

dile getirdiği üzere)
8
 “modern hafızadaki Büyük Savaş” gibi bir sa-

vaşı simgeleyen savaş-barış ikilemi hiçbir şekilde işlemezdi. 

“1914 Ruhu” da pek yaygın değildi. Peş peşe gelen iki askeri ye-

nilginin ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nda dikkate değer herhan-

gi bir savaş hevesliliği yoktu. Yine de şehirli nüfus 1914’teki iki 

olayda müthiş vatansever duygular sergiledi. İlki, İngiliz tersanele-

rinde Osmanlılar için üretilen iki savaş gemisine Britanya hükümeti 

tarafından el konulunca yaşandı. Bu oldukça hassas bir meseleydi, 

zira savaş gemilerinin maliyetinin bir kısmı Osmanlı Donanma Ce-

miyeti’ne [Osmanlıcası; Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye 

Cemiyeti, -ç.n] halkın yaptığı gönüllü bağışlarla karşılanmıştı, ki bu 

yüzden gemilerin yapımı büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Gemilere, 

Balkan Savaşları’nda gövde gösterisi yapan Yunan donanmasına 

karşı bir denge oluşturabilmek adına, aciliyet ölçüsünde ihtiyaç du-

yulmaktaydı. Bu yüzden Britanyalıların Ağustos başında verdikleri 

karar, geniş çaplı bir öfke ve protesto eylemlerine yol açtı.  

Yabancılara mali ve hukuki ayrıcalıklar bahşeden ve yirminci 

yüzyılın başı itibarıyla İmparatorluğun yarı-sömürge olma durumunu 

yaratan, 350 yıllık kapitülasyon sisteminin Osmanlı hükümetinin 

                                                 
7  Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War in 1914. The Ottoman Empire and 

the First World War (Cambridge 2008), 42-56. 

8  Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (Oxford 1975). 
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Eylül ayında verdiği kararla tek taraflı olarak kaldırılması da, Müs-

lüman nüfus tarafından içten ve spontane bir sevinçle karşılanmıştı. 

Bu durum, 1914’ün Ekim sonunda, savaş (ve Cihad) ilanına veri-

len kamuoyu tepkisiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Kitlesel gös-

teriler savaşa girilmesinin lehineydi, ancak Mehmet Beşikçi’nin gös-

terdiği gibi, bunların hepsi iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti ve 

onun himayesi altındaki Türk Ocakları, Milli Müdafaa Cemiyeti ve 

Donanma Cemiyeti gibi örgütler tarafından organize edilmişti. Katı-

lım sınırlıydı ve kimi durumlarda gösterilere katılmaları için seyyar 

satıcılar, hamallar ve dilenciler parayla tutulmuştu. Osmanlı nüfusu 

1914’te “savaş hevesliliği” diye bir şey bilmiyordu.
9
 Nüfus kaçınıl-

maz olanı kabul etti. 

 

 

2. Endüstriyel ve Topyekûn Savaş 

 
Birinci Dünya Savaşı’nın, endüstriyel araçlarla gerçekleştirilen ve 

endüstriyel üretim kapasitesinin sonucu belirleyici bir anlam taşıdığı 

ilk “endüstriyel savaş” olup olmadığı yönünde bir tartışma bulun-

maktadır. Bazıları bu şaibeli onuru elli yıl önceki Amerikan İş Sava-

şı’na vermektedir, ancak yine de I. Dünya Savaşı’nın endüstriyel 

araçlarla sürdürüldüğü konusunda hiç şüphe olmadığı da ortadadır. 

Silah üretimine, birlikleri besleme ve giydirme ihtiyacına, tıbbi ge-

reksinimlerin teminine ya da milyonluk orduların nakil ihtiyaçlarına 

baktığımızda, bunların hepsi de endüstrinin katkısına gereksinim 

duymaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki endüstriyel gelişme ise 

hâlâ son derecede kısıtlıydı, işte bu sebeple, imparatorluğu, endüstri-

yel bir savaşa müdâhil olan tarımsal bir toplum olarak tanımlayabili-

riz.  

Birkaç istatistik bu durumu çok daha açıklığa kavuşturur. 1914’te 

endüstri elbette enerji kaynağı bakımından büyük ölçüde kömüre 

bağımlıydı. Şimdi savaşan ülkelerin 20. yüzyılın başındaki kömür 

üretimine bir bakalım. 1900 yılı rakamları (bu noktada milyonlarca 

                                                 
9  Beşikçi, a.g.e. 63-92. 
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ton söz konusu) bu durumu apaçık belli etmektedir. Birleşik Kral-

lık’taki kömür üretimi Osmanlı İmparatorluğu’ndakinden tam 381 

katıyken, Rusya’nın kömür üretimi de 27 kat büyüktü. Dahası, en-

düstriyel ölçekte Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç çelik üretimi bu-

lunmamaktaydı.
10

 

Endüstriyelleşememenin sonucu, neredeyse tüm silahlanma ve el-

bette bütün demiryolu teçhizatının, vagonların, arabaların, topçu 

sınıfı ağır silahların ve topçu mermilerinin, uçakların ve kablosuz 

ekipmanın Almanya veya Avusturya’dan ithal edilmek zorunda 

olunmasıydı. Demiryolu taşımacılığı bu yüzden çok hayatiydi, hem 

birliklerin taşınması hem de onlara gerekenlerin tedarik edilmesi 

açısından. Bu konuda da Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir de-

zavantajı vardı. Birleşik Krallık, yüz ölçümü bakımından kendisin-

den yirmi kat küçük olduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan 5.6 kat (mil 

hesabı ile) daha uzun demiryoluna sahipti. Rusya’nın da, Osmanlıla-

rınkinden on bir kat büyük bir demiryolu ağı bulunuyordu. Yoğunluk 

bazında ise (kilometrekare başına düşen demiryolu uzunluğu bakı-

mından), sömürge ülkesi Hindistan bile Osmanlı İmparatorlu-

ğu’ndaki yoğunluktan beş misli fazlaydı. 

Tüm Osmanlı demiryolu ağının tek yönlü oluşuna ilaveten, Toros 

tünelleri gibi bazı hayati önemi haiz geçişler de henüz tamamlanma-

mıştı ve demiryolu ağı sınırlı ölçekteydi. Sonuçta, Almanya’dan 

gelen malzeme Filistin cephesine ulaşmadan önce toplamda sekiz 

defa yüklenip, boşaltılıyordu; birlikler de cepheye varmak için orta-

lama altı haftalarını yolda (bunun dört haftası yürüyerek) harcıyordu. 

Taşıt yokluğu ayrıca askeri birlikleri ve genel olarak ülke nüfusunu 

beslemeyi de çok güçleştirmekteydi. Suriye ve Lübnan, Anadolu’da 

buğday üretim fazlası bulunduğu bir dönemde, tarihlerinin en ağır 

kıtlığını yaşadı.
11

 

Her ne kadar Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın da, endüstriyel-

leşme bakımından Fransa, Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

                                                 
10  Bunlar ve takip eden veriler, Brian Mitchell, International Historical Statistics. 

Europe 1750–1988 (New York 31992) isimli kaynaktan alınmıştır. 

11 Erik Jan Zürcher, “Between Death and Desertion. The Experience of Ottoman 

Soldier in World War I”, Turcica 28 (1996), 235-258. 
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Almanya’dan çok geri kalmış olduğu doğruysa da, Osmanlı İmpara-

torluğu bu açıdan kıyas kabul etmeyecek bir durumdaydı. Başlıca 

düşmanları (Fransa, Britanya ve Rusya) birlikte 1913 yılının dünya 

endüstriyel üretiminin yüzde 26’sını oluşturuyorken (ve ABD topla-

mın yüzde 35’ini teşkil ederken), Osmanlı İmparatorluğu, yüzde 

birden daha az bir yer tutuyordu.
12

 Bu yüzden, endüstriyel savaş, 

henüz başından itibaren, İmparatorluğun oynamak için çok kötü bir 

pozisyon aldığı bir oyundu. 

“Endüstriyel savaş” kavramının yanında, “topyekûn savaş” kav-

ramı da I. Dünya Savaşı’nı tanımlamak üzere sıklıkla kullanılmakta-

dır. Ülkedeki tüm insani ve maddi kaynakların savaş için seferber 

edilmesi anlamına gelen “topyekûn savaş” kavramı, Colmar von der 

Golz tarafından, 1883 tarihli Das Volk in Waffen adlı çalışmasıyla 

yaygınlaşmıştır ki, bu sadece savaşı yüceltmekle kalmayıp, aynı za-

manda modern savaşta ordu ile siviller arasındaki temel farklılığı da 

reddeder. Büyük çaplı lojistik ve idari gayretlerden bağımsız olarak 

“topyekûn savaş”, bütün toplumu verilen mücadeleye dâhil etmek ve 

motive kılmak için etkin ve yaygın bir propaganda çalışmasını da 

gerekli kılar. Almanya, Fransa ve Britanya basını, posterleri ve sine-

mayı kullanarak bunu yapmakta hayli başarılıydı. Britanya hüküme-

tinin icadı olan “halk cephesi” terimi, başlı başına usta işi bir propa-

gandacılıktı ve muhtemelen von der Golz’un topyekûn savaş konu-

sundaki fikirlerinin nihai bir doğrulamasıydı. Erol Köroğlu’nun gös-

terdiği gibi, halkının yüzde doksandan fazlasının okur-yazar olmayışı 

nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu, böylesi bir propaganda faaliyeti 

yürütmeye elverişli değildi.
13

 Kitleleri harekete geçirmek adına dinin 

kullanılması, belli ölçüde bunun yerini alıp telafi edebilirdi, ancak o 

da yeterli olmamıştı.
14

 

Bu yüzden, savaşın endüstriyel veya topyekûn doğası açısından, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun deneyimi, savaşan Avrupalı ülkelerde-

kinden tamamen farklıydı. Bu aynı zamanda savaşın boyutları bakı-

                                                 
12  http://www.fordham.edu/halsall/mod/indrevtabs1.asp (erişim: 21.09.2014). 

13  Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918). Propagan-

dadan Milli Kimlik İnşasına (İstanbul 2004). 

14  Beşikçi, a.g.e. 72-80. 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/indrevtabs1.asp
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mından da geçerlidir. Karşılaştırmalı olarak (toplam nüfus içindeki 

yüzde itibarıyla) savaştaki kayıpların sayısı da yüksekti. I. Dünya 

Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin yüzdesi, Sırbistan’ın ardından 

ikinci sıradaydı ve bunun ekseriyeti hastalıklara bağlı olarak yaşamı-

nı yitiren askerlerden oluşuyordu. Ancak büyüklük bakımından Os-

manlı ordusunun yürüttüğü mücadeleler, kati surette Batı cephesin-

dekilerden farklıydı. Batı’dakilere en çok yaklaşan mücadele Gelibo-

lu’dakiydi, ancak o bile, katılan asker sayısı bakımından 1916 Som-

mes mücadelesindekinden üç kat daha küçüktü. Üçüncü Gazze Sava-

şı’nda, Osmanlı ordusu Filistin cephesinde 35.000’den daha az aske-

re sahipti. Aynı yıl, 1917, Nivelle, başarısız taaruzu için 1.2 milyon 

Fransız askerini savaş alanına sürmüştü. –Otuz kattan fazlası! 
 

 

3. Demografik Mühendislik 
 

Osmanlıların kendi vatandaşlarına dönük siyaseti de, onu, Avrupalı 

benzerlerinden farklılaştırmaktadır. Savaşan tüm ülkeler, sadakati 

şüpheli görülen bütün topluluklara ve bireylere karşı tedbirler almış-

tı. “Düşman yabancılar” (tüm ömürlerini o ülkede sürdürmüş olsalar 

bile) ve vicdani retçiler için gözaltı kampları ve hapishaneler bulun-

maktaydı. Alman işgali altındaki Belçika’da ve Fransa’da, Rus işgali 

altındaki Galiçya’da da olduğu gibi, on binlerce sınır dışı etme vaka-

sı yaşandı. Rusya ayrıca ulusal azınlıkları, söz konusu halkların ken-

di topraklarından ihraç etti.
15

 Fakat Osmanlı siyaseti bütünüyle farklı 

bir boyuttaydı. Savaştaki başka hiçbir ülkede, savaş, böylesi kökten 

bir demografik bileşenleri yeniden yapılandırma mühendisliğine 

hizmet etmedi.  

Balkan Savaşı yenilgisi ve sonrasında, Müslüman nüfusun çok 

büyük bir kısmının Balkanlar’dan göç etmeye (tehcir) mecbur kılma-

sı, İstanbul’daki Jön Türk yönetimini, Anadolu’nun artık “Türk’ün 

                                                 
15  Alan Kramer, “Martial Law and War Crimes,” içinde: Gerhard Hirschfeld, Gerd 

Krumeich ve Irina Renz, Brill’s Encyclopedia of the First World War (Leiden 

2012), 220-230. 
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son savunma alanı” olduğuna ve onun korunması gerektiğine inan-

dırdı. 

Savaşın patlak vermesinden önce dahi, Mayıs-Haziran 1914’te, 

Jön Türkler, Trakya ve Anadolu’nun batı sahillerinden 160.000 Rum 

Ortodoks vatandaşını kovmak için bir kampanya düzenledi. Bu kam-

panya, kısmen Yunanistan ile savaşın tekrar çıkabileceği ve batı sa-

hillerinin saldırıya açık hale gelebileceği korkusundan kaynaklanmış-

tı. Önceki yıllarda Jön Türk heyetleri, bölgede ardı ardına bir dizi 

tura çıkmış ve Rum Ortodoks nüfusun ekonomideki dominant rolüne 

dikkat çekmişti. Rumlar ihanetle suçlanmışlardı ve “kesilip atılması 

gereken bir tümör” olarak nitelendirilmişlerdi. Bu göç ettirme (teh-

cir) 1914 Haziran’ında faaliyete geçirildiğinde, bölgeye hükümet 

tarafından getirilmiş olan Balkan muhacirleri, şiddet eylemlerinde 

başrol oynadı. Rum Ortodokslar kaçmaya zorlanıyorken, onların 

mülkleri de muhacirlere verilmekteydi.
16

 

Şubat ayında yoğun bir Rus baskısı altındayken, Avrupalı güçler 

tarafından “Ermeni” vilayetlerindeki kanun ve nizamı iyileştirmek; 

ve özellikle de Kürt aşiretleri ile birlikte Doğu’ya yerleştirilen Kaf-

kasya ve Bulgaristan göçmenleri tarafından el konulan Ermeni mülk-

lerine ilişkin anlaşmazlıkları çözmeye yönelik kapsamlı bir program 

hakkında mutabakata varmaya zorlandığından, 1914 yılında Doğu 

bölgeleri açısından hükümetin eli kolu hâlâ bağlıydı. Hükümet, 

Ağustos ayında programı askıya almış, savaş Ekim ayında başladı-

ğında ise tümüyle reddetmişti.  

Sonrasında yaşananlar planlama ve olayların geliştirdiği doğaç-

lamanın bir bileşimiydi. Talât gibi Jön Türk yöneticileri, Anado-

lu’nun demografik anlamda nasıl yeniden inşa edilmesi gerektiğine 

dair oldukça açık fikirlere sahipti. Balkanlar’daki milliyetçi ajitas-

yondan istatistiklerin önemini öğrenmişlerdi ve Dâhiliye Nâzırı ola-

rak, Talât, Ermenilerin yeniden iskân edilmeleri ve böylece hiçbir 

yerde nüfusun yüzde beşinden daha fazlasını teşkil etmemelerini 

sağlayacak talimatlar verdi. Ruslara karşı Sarıkamış’taki yenilgiden 

                                                 
16  Emre Erol, “Organised Chaos as Diplomatic Ruse and Demographic Weapon,” 

TSEG The Low Countries Journal of Social and Economic History 10/4 (2013), 

66-96. 
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sonra (Aralık 1914), ve ancak özellikle İngilizler ve Fransızlar Ça-

nakkale’ye saldırdıklarında (Mart 1915’ten itibaren), Jön Türkler, 

Ermenilerin önce Doğu cephesine yakın bölgelerden, ardından da 

tüm Anadolu’dan Suriye çölüne sürülmelerini içeren programı yürür-

lüğe koydu. Sürgünlere Ermeni erkeklerin kitlesel olarak katledilme-

si eşlik etti ve bu durum, nihai olarak 800.000 sivilin yaşamına mal 

oldu. 

Ermeni soykırımının farklı yönlerine dair oldukça zengin bir lite-

ratür bulunmaktadır, ancak bu makalenin amacı bakımından asıl 

önemli olan nokta, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nüfus siyasetinin 

bir sonucu olarak, Anadolu’nun, birkaç yıl önce olduğundan tama-

men farklı bir etnik bileşime sahip, çok büyük ölçüde bir Müslüman 

yurdu haline dönüştürülmesidir. Bu, savaştan sonra doğacak olan 

Türk ulus-devletine bir temel oluşturdu. Her ne kadar sömürgeci 

güçler sömürgelerinde kendilerine tâbi olarak yaşayan nüfuslar üze-

rinde benzer yolları daha küçük ölçekte kullanmış olsalar da, bir 

devletin kendi vatandaşlarının büyük bir kısmını yabancı düşmanlar 

olarak görmeye başladığı ve akabinde güçlerini, onları yok etmek 

için kullandığı bu sürecin bir benzeri, savaşan diğer hiçbir ülkede 

görülmemiştir.
17

 

 

 

4. Barış Antlaşması 

 
I. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşmalarının tümü, bunlardan etkile-

nen mağlup ülkeler üzerinde travmatik birer iz bırakmıştır. Alman-

ya’da Versailles Barış Antlaşması başlangıcından itibaren 1920’li 

yıllarda Alman milliyetçileri tarafından sıklıkla kullanılan bir terim 

olan “Diktat” olarak algılanmıştır ve elbette ki bu algı yanılmamıştır; 

antlaşma, yenilen Almanya’ya galipler ve mağluplar arasında hiçbir 

ciddi müzakere yapılmaksızın dayatılan, dikte edilmiş bir düzenleme 

                                                 
17  Güneybatı Afrika’da bulunan Herero ve Nama’daki Alman tedhiş faaliyetleri, en 

fazla 80.000 kurban yaratsa da, Birleşmiş Milletler tarafından 20.yüzyılın ilk 

soykırımı olarak kabul edilmiştir. 
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olmuştur. Sevr Antlaşması da Paris’te imzalanan dayatma antlaşma-

lar dizisine tamı tamına uymaktadır. 

İntikamcı bir antlaşma olması bakımından bu antlaşma da Paris 

Barış Konferansı’nın diğer sonuçlarını andırmıştır. Bahsettiğimiz 

antlaşmalar yalnızca savaş sonrası dünyaya barışı kalıcı olarak ge-

tirme girişimleri değil, aynı zamanda öç alma ve cezalandırma araç-

ları olmuştur. Şüphesiz, bunun en meşhur örneği Versailles Barış 

Antlaşması’na dâhil edilen savaş suçu maddesi ve oldukça yüklü 

savaş tazminatlarıdır, ancak 1920 Londra ve San Remo Konferansla-

rının bildirilerinin yanı sıra, katılımcıların hatıratları, Sevr Antlaşma-

sı’nda “Türkleri cezalandırmanın” da göz önünde bulundurulan hu-

suslardan biri olduğunu açıkça göstermektedir. 

Başkan Wilson’ın 14 İlkesinde ve Milletler Cemiyeti Sözleşme-

si’nde yer verilen ulusların kendi kaderini tayin hakkı idealine Savaş 

sonrası antlaşmalarda hakikaten hangi ölçüde bağlı kalındığı da sor-

gulanabilir. Meşru bir referandum ile ifade edildiği halde Avusturya-

lıların Almanya ile birleşme tercihine ket vurulmasının, bu ilkenin 

doğrudan ihlali olduğu açıktır. “Ulusal” sınırlara ilişkin kararlar, her 

örnekte Polonyalılar, Slovaklar, Romanyalılar ve Sırplar gibi eski 

tabii halkların iddialarını desteklemiştir. Bu durum Osmanlı İmpara-

torluğu için de geçerlidir. Güneyde Kuşadası’ndan Kemer’e, kuzeyde 

Edremit Körfezi’ne uzanan bölgenin İzmir şehri de dâhil olmak üze-

re, Yunan yönetimine verilmesi, Rum Ortodoksların 1914 yılında 

sınır dışı edilmeden önce bu bölgede çoğunluk oluşturdukları iddia-

sının kabulüne dayanmaktadır. Aynı durum, Trakya’nın Yunanis-

tan’a devri için de geçerlidir. Tarihsel istatistikler, bu iddianın abar-

tıldığı ve Rum Ortodoksların yalnızca İzmir Sancağı’nın bazı bölüm-

leri (Ayvalık, Foça, Erythrae/Çeşme yarımadası) ile Trakya’nın bazı 

kıyı kesimlerinde çoğunluk veya çoğulluk oluşturduğu belirtilmekte-

dir. Hem İstanbul’daki İngiltere Yüksek Komiseri De Robeck hem 

de Dışişleri Bakanı Curzon, Trakya ve İzmir’e ilişkin kararların ken-

di kaderini tayin ilkesine açıkça aykırı olduğunu kabul etmiştir.
18

 

                                                 
18  Paul C. Helmreich, From Paris to Sèvres. The Partition of the Ottoman Empire 

at the Peace Conference of 1919-1920 (Columbus 1974), 268-269.  
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Antlaşma, Doğu’da Osmanlı İmparatorluğu ve Ermenistan ara-

sındaki sınırların tam anlamıyla belirlenmesi konusunu Başkan Wil-

son’un arabuluculuğuna bırakmıştır, ancak (Trabzon, Erzurum, Bitlis 

ve Van illerinin büyük bir bölümünü kapsayacak olan) yeni Ermenis-

tan’ın büyüklüğü, Ermenilerin 1915 yılında sürülmelerinden ve toplu 

katliama uğramalarından önce bile çok az sayıdaki kırsal yerleşim 

yerinde (kazalarda) ve Van şehrinde çoğunluğu oluşturdukları açıkça 

ortada olmasına rağmen, temelde savaş öncesi Ermenilerin çoğunlu-

ğu teşkil ettiği iddialarına dayandırılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı İm-

paratorluğu’nun yeni sınırları kendi kaderini tayin temelinde meşru-

laştırılmakla birlikte, tartışmaya da oldukça açıktır. Bununla birlikte 

sınırlar bu açıdan, örnek vermek gerekirse, Polonya, Çek Cumhuri-

yeti, Macaristan veya Romanya’nın yeni sınırlarından esasen pek de 

farklı değildir. 

Özetleyecek olursak; tüm bu antlaşmalar tek taraflı biçimde daya-

tılmış ve intikam amacı gütmüştür, çizmiş oldukları sınırlar ise ada-

letsizce olmuştur. Sevr Antlaşması’nı diğerlerinden ayıran ise yarı 

sömürgeci özelliğidir. Bu antlaşma yalnızca İmparatorluktan geniş 

toprak parçaları koparmakla ve gelecekte kurulacak olan silahlı kuv-

vetlerini kısıtlamakla kalmamış, aynı zamanda İmparatorluktan geri-

ye kalanları da manda altına almıştır. 

Uzun tartışmalar neticesinde İtilaf Devletleri İstanbul’u ve Boğaz-

lar’ı Osmanlı’ya bırakma kararı almışlarsa da, Osmanlı otoritesi bü-

yük yara almıştır. Boğazlar tamamıyla askersizleştirilerek, Bo-

ğaz’daki gemicilik faaliyetleri konusunda tam yetkiye sahip olan 

uluslararası bir komisyonun yönetimine teslim edilmiştir. Komis-

yonda Britanya, Fransa, İtalya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri 

ve Japonya, her biri ikişer oy hakkını elinde bulunduran birer komis-

yoner tarafından temsil edilmiştir, Yunanistan ve Romanya birer oy 

hakkına sahip olmuştur, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan ise 

Milletler Cemiyeti üyesi oldukları takdirde ve tarihte, ancak birer oy 

hakkına ulaşabilecektir. Padişah ve hükümeti İstanbul’da kalacaktır, 

ancak şehir esaret altında tutulacaktır. İtilaf Devletleri, Osmanlıların 

antlaşmayı lâyıkıyla uygulamaması halinde İstanbul’u geri alma 

hakkını da saklı tutmuştur (36. Madde). 
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Ayrıca Osmanlı Anadolu’sunda, güneybatıda İtalya’ya, güneyde 

ise Fransa’ya ekonomik kaynakları ekonomik temelde kullanmaya 

ilişkin ayrıcalık hakları verilmiştir. Bu haklar Sevr Antlaşması’nın 

bir parçası olmamıştır, fakat Fransa ve İtalya 11 Mayıs 1920 tarihin-

de söz ettiğimiz bölgelerde birbirlerinin haklarına riayet edeceklerine 

dair bir anlaşma imzalamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun imzala-

mayı reddedeceği endişesiyle Sevr Antlaşması metnine dâhil edilme-

yen bu anlaşma, ancak Sevr Antlaşması 10 Ağustos tarihinde imza-

landığında, yani üç ay sonra aleniyete kavuşmuştur.
19

 

Açıkça tesis edilen kapitülasyonlar, zamanı geldiğinde Avrupalı 

hukuk uzmanları tarafından hazırlanan yargı rejimi ile değiştirilecek-

tir. Bir araya gelen tüm bu maddeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yalnızca küçüleceği değil, aynı zamanda savaştan önceki durumun-

dan çok daha kötü biçimde bir yarı sömürgeye dönüşeceği anlamına 

gelmiştir. 

Son olarak antlaşma, savaş sırasındaki Jön Türklerin rejiminin ge-

tirdiği demografik ve ekonomik değişiklikleri iptal etmeyi de amaç-

lamıştır. Yalnızca azınlıkların korunması şartının getirilmesiyle yeti-

nilmemiştir. Ayrıca Osmanlı hükümeti, 1914 yılı Ocak’ından itibaren 

sınır dışı edilenlerin yeniden ülkeye yerleştirileceğine, sınır dışı edi-

len veya ülkeyi terk eden Rum ve Ermenilerin elinden alınan tüm 

varlıkların ise iade edileceğine dair söz vermiştir. Bu varlıkların, 

sahipleri ülkeyi terk etmeden önceki durumlarında iade edilmesi de 

zorunlu tutulmuştur.
20

 

Dolayısıyla Sevr Antlaşması birçok açıdan diğer Paris antlaşmala-

rına benzer bir araçken, diğer bir deyişle “galibin barışını” yasalaştı-

rırken, onu benzerlerinden mutlak surette ayıran iki unsur bulunmak-

tadır. Bunlar, Osmanlı İmparatorluğu’nu zapt edilmiş bir duruma 

                                                 
19  Söz ettiğimiz anlaşma, Britanya’nın da imzalayan taraflardan biri olacağı öngö-

rüldüğü için, aslen Üç Taraflı Antlaşma olarak bilinmekteydi. En nihayetinde 

Curzon, şekillendirmesine yardımcı olduğu antlaşmaya Britanya’yı dâhil etme-

meye karar vermiştir. (Helmreich, a.g.e. s. 293)  

20  Antlaşmanın 144.maddesi uyarınca. Bkz: 

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011.pdf (erişim 22.9.2014) 

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011.pdf
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indirgeyen yarı sömürgeci unsurlar ile İmparatorluğun ülke içi etnik 

ve ekonomik politikalarını düzeltme çabasıdır. 

 

 

5. Savaşın Sonu ve Sonuçları 

 

Avrupalı muhariplerinkinden tamamen ayrılan Osmanlı savaş dene-

yiminin beşinci boyutu, savaşın bitiş şekli ile ilgilidir. 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya’da yaşanan büyük can 

kaybının, ekonomik altüst oluşun, enflasyonun, açlığın ve moral 

bozukluğunun etkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda da büyük ölçüde 

görülmüştür. 1918 yılına kadar İmparatorluğun savaşma kapasitesi 

hızla azalmıştır. Bununla birlikte, genel tepki diğer ülkelerdekinden 

çok farklı olmuştur. Grevler ve isyanlar hem diğer Avrupalı devletle-

ri savaştan çıkmaya zorlama konusunda, hem de monarşist rejimlerin 

yıkılışında kilit rol oynamıştır. Şubat 1917’de Rusya’da, Ocak 

1918’de Almanya ve Avusturya-Macaristan’da, Ekim 1918’de ise 

yine Almanya’da fabrika işçileri kitlesel protestolar gerçekleştirmiş 

ve greve gitmişlerdir. Gerçekleşen grevler imparatorluk rejimlerinin 

çöküşünde ve savaşma azminin kırılmasında önemli bir etkiye sahip 

olmuştur. Ocak 1918’de Almanya’daki grev dalgasında bir milyon-

dan fazla işçi yer almış, Avusturya ve Macaristan’da ise grev yapan 

yaklaşık 700.000 işçiyle katılım oranı yine önemli oranda yüksek 

olmuştur. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki düşük endüstriyel-

leşme düzeyi ve küçük çaplı endüstriyel iş gücü sebebiyle benzer bir 

hareket meydana gelmemiştir. Başlıca şehir merkezlerinde kolektif 

biçimde hareket edebilen örgütlü sanayi işçileri, rejim değişikliğini 

zorunlu hale getiren kilit bir unsur olmuştur ve bu unsur Osmanlı 

İmparatorluğu’nda neredeyse hiç yok gibidir. 

Endüstriyel grevlere büyük benzerlik gösteren özel bir kitle pro-

testosu vakası, 1917-1918 yıllarında İttifak Devletleri ve Rusya ordu-

larında isyan formunda gerçekleşmiştir. İsyanların, Brusilov Taarru-

zu sonrasında 1916-1917 kışı boyunca cephedeki Rus birliklerinde 

yaygınlaştığı söylenebilir. İsyanlar Şubat ve Mart aylarında Petrog-

rad garnizonuna yayılmış, askerler üstlerini vurmuş, başarısız olan 



Pera-Blätter 27 16 

Haziran 1917 Kerenski Taarruzu ise daha fazla isyana zemin hazır-

lamıştır. 1917 Eylül’ünde Fransızlar Batı cephesinin ardındaki La 

Courtine üssünde Rus tümeni tarafından çıkarılan isyanı bastırmıştır, 

1918 Şubat’ında ise Kotor’daki Avusturya deniz üssünde kırk gemi-

nin mürettebatını etkileyen başka bir isyan Viyana’da paniğe sebebi-

yet vermiştir. 1918 yılının Ekim ayında Kiel ve Wilhelmshaven’daki 

Alman deniz kuvvetleri ayaklanması, Almanya’da imparatorluk re-

jimini çökerten yaygın infiali tetiklemiştir. Denizciler birkaç gün 

içerisinde Köln, Hannover ve Berlin gibi uzak şehirlerde grev yapan 

işçilerle güçlerini birleştirmiştir. Böylece, isyanlar ve grevler tek bir 

büyük hareket bünyesinde toplanmıştır. 

Osmanlı askerlerinin savaşmak durumunda kaldığı koşullar özel-

likle kumanya konusunda acımasızca olsa da, Osmanlı ordusunda 

büyük bir isyan yaşanmamıştır. Osmanlı askerleri isyan biçiminde 

değil de, firar biçiminde bir direniş göstermiştir. Savaşın sonunda 

Osmanlı ordusunda cephedeki asker başına dört firari asker düşmüş-

tür ki, bu Rus ordusundaki orandan dahi çok daha fazladır. Firar, 

silahlı firariler kırsal bölgelerde dolaştığından, Osmanlı hükümetini, 

yerel jandarma teşkilatını sekiz kat arttırmaya zorlayan çok büyük bir 

sorun haline gelmiştir.  

Savaş sonlandığında Rusya, Almanya, Avusturya ve Macaris-

tan’daki toplumsal infial ve kışkırtmalar radikal bir rejim değişikliği-

ne yol açmıştır. Monarşiler çökmüş, siyasi iktidar köklü, solcu siyasi 

teşkilatlar tarafından devralınmıştır. Almanya’da Çoğunlukçu Sosyal 

Demokratlar ile daha radikal olan Bağımsız Sosyal Demokratlar 

1918 Aralık’ına dek savaş sonrası geçici hükümete hâkim olmuştur. 

Ocak 1919 seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 38’ini alan ılımlı 

Çoğunlukçu Sosyal Demokratlar, en büyük güç olarak ortaya çıkmış-

tır. Alman Avusturya’sında sosyal demokrat Karl Renner, ilk cumhu-

riyet hükümetine başkan olarak seçilirken, Macaristan’da liberal 

Károlyi sosyal demokratlar ve komünistler ile birlikte yönetimde 

bulunmuştur. Rusya geçici hükümetine ise liberaller (Kadetler) ve 

gittikçe artan bir oranla farklı sosyalist partiler egemen olmuştur. 

Hükümet, iktidarı, Bolşevik hâkimiyetindeki işçi ve asker konseyle-

riyle paylaşmıştır. Diğer bir deyişle, bu örneklerin her birinde geliş-
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miş programlara, köklü liderliğe ve kadro yapılarına sahip olan de-

neyimli sosyalist veya sosyal demokrat kitle hareketleri, monarşinin 

ve itibarını kaybeden savaş rejimlerinin alternatifleri olarak derhal 

vücut bulmuştur. Ayrıca örneklerin her birinde, partiler ve işçi hare-

ketleri arasında yakın fakat her zaman sorunsuz olmayan bağlar bu-

lunmuştur ve bunlar endüstriyel eylemleri üzerinden imparatorluk 

rejimlerinin çöküşünü tetiklemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu örneğinde ise bu durum kesinlikle geçerli 

değildir. İmparatorluğun en önemli sosyalist hareketleri Yahudiler, 

Bulgarlar, Rumlar ve Ermeniler tarafından oluşturulmuştur ve bu 

hareketler Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı esnasında imparatorluk-

ta yapılan sınır dışı edilme ve katliamlar sebebiyle varlığını sürdüre-

memiştir. Osmanlı Müslüman sosyalist hareketi (1910 yılında kuru-

lan Osmanlı Sosyalist Fırkası) ise çok zayıf kalmıştır. Fırka sahici bir 

kitlesel tabana veya sağlam bir örgütlenmeye sahip olamamıştır; bu 

durum başkentteki diğer sosyalist fraksiyonlar için de geçerlidir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist ve sosyal demokrat akımların 

zayıf oluşunun temelinde, elbette ki endüstriyel işgücünün yetersizli-

ği yatmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde liberalleri de yönetimi etkili 

biçimde devralabilecek durumda değildir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne olan nefretlerinden başka bir ortak 

noktası bulunmayan ve Ocak 1913’teki İttihatçı hükümet darbesin-

den o yana ülke içinde siyasi faaliyette bulunmamış birey ve grupla-

rın bir karışımı olmuştur. Bir geçiş sürecinin ardından “Liberaller” 

1919 Mart’ında İstanbul’da iktidara gelememekle birlikte, ayakta 

kalabilme güçlerini Sarayın ve İngiltere’nin desteğine dayandırmış-

lardır. 1920 Mart’ından itibaren ise resmi İngiliz işgali altında faali-

yet göstermişlerdir. Kendilerine ait seçmen grupları çok sınırlı olan 

liberallerin başkent İstanbul dışında hiçbir gücü olmamıştır. Bu du-

rum, Anadolu’da tek bir liberal vekilin dahi seçilmediği 1919 genel 

seçimlerinin sonuçlarıyla açıklık kazanmıştır. 

Siyasi alternatiflerin yokluğunda, savaş yıllarında iktidarda bulu-

nan koalisyon, başkent hariç olmak üzere, ülke genelindeki gücü 

elinde tutmayı sürdürmüştür; bu da, Anadolu’daki il merkezlerinde 
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Rum ve Ermeni mülkiyetlerinin devrinden kazanç sağlamış olan 

Müslüman ticari çıkar odaklarıyla bir araya gelen İttihatçı cemiyet 

yöneticileri ve ordu subaylarıdır. Osmanlı İmparatorluğu ordusundan 

geriye kalanlar, Jön Türk subayların yönetiminde Anadolu’daki milli 

müdafaa hareketinin belkemiğini oluşturmuştur. Diğer bir deyişle, 

savaş yıllarındaki Jön Türk rejiminin önde gelen isimleri (Enver, 

Talât, Cemal) artık orada bulunmasa ve aynı rejim 1923 yılında mo-

narşinin yerine cumhuriyeti getirmiş olsa da, mağlup olan diğer im-

paratorlukların aksine, Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir rejim 

değişikliği geçirmemiştir. Cumhuriyetçi iktidarın ilk yirmi ila otuz 

yılında dahi, büyük sıklıkla askeri bir geçmişe sahip olan ve 1913–

1918 yılları arasında iktidarda bulunan elit kesime dâhil olan kişiler 

ülkeyi yönetmeye devam etmiştir. Bunun mümkün olabilmesinin bir 

sebebi, mağlubiyeti üstlenmek zorunda kalmayışları olmuştur. Suç, 

1918 yılında görevde olan ve ironik biçimde hem ülkeden hem de 

düşmanlarından kaçan İttihatçı liderlere yüklenmiştir, zira Sevr Ant-

laşması’nı imzalayan, padişahın İstanbul’daki liberal hükümeti ol-

muştur. Antlaşmayı imzalayan heyetin tüm üyelerinin Türkiye’ye 

girişi sonsuza dek yasaklanmıştır. 

Bildiğimiz üzere, mağlup ülkeler arasından yalnızca Mustafa 

Kemal Paşa liderliğindeki Jön Türkler, İtilaf Devletleri tarafından 

dayatılan savaş sonrası düzeni yeniden silahlanarak değiştirmeyi 

başarmıştır. 1914 yılında savaşın patlak verişi, Avrupa’da olduğu 

gibi, bir dönemin sonu ile yeni bir dönemin başlangıcını birbirinden 

ayıran keskin bir çizgi anlamına gelmemiştir. Aynı şekilde, ateşkes 

de savaşın bittiği anlamına gelmemiştir. Savaş Anadolu’da bir dört 

yıl daha devam etmiş, sona erdiğinde ise “milli mücadelenin” zaferi, 

önceki mağlubiyetin izlerini silmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

iktidarda bulunan komutanlar, 1918’in kaybedenlerinden ziyade, 

1922’nin milli kahramanları olmuştur. 

Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nda, tıpkı savaş ve savaşın baş-

langıcı gibi, sonuçları da, Avrupa’nın kıtalara yayılan diğer mağlup 

imparatorluklarıyla karşılaştırıldığında çok farklı olmuştur. Gerçek-

ten de Osmanlı’nın savaşı, diğer Avrupa ülkelerininkinden kesinlikle 

farklı olmuştur. 
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Erik Jan Zürcher 

 

Osmanlı’nın Savaşındaki Fark Neydi? 

 

 
I. Dünya Savaşı’nın uçsuz bucaksız tarihsel olgusuna farklı düzey-

lerde yaklaşabiliriz: Küresel, ulusal, bölgesel ve hatta yerel.  

Bir düzeyde, I. Dünya Savaşı, ya da 1939’a değin yaygın ifade-

siyle “Büyük Savaş,” küresel bir çatışma olma anlamında kesinlikle 

bir dünya savaşıydı. Ortadoğu’daki savaş, İngilizleri, İskoçları, 

Avustralyalıları, Yeni Zelandalıları, Hintleri, Fransızları ve Fransız 

Afrikalıları, Rusları, Kosakları, Arapları ve Ermenileriyle ve onların 

çarpıştığı Prusyalıları, Bavyeralıları, Avusturyalıları, Türkleri, Kürt-

leri, Çerkesleri ve Araplarıyla bunu çok açık bir şekilde gösterir.  

Öbür yandan, savaş aynı zamanda son derecede güçlü bir yerel ya 

da bölgesel karaktere sahipti: Flandre topraklarındaki savaş, cephe-

nin her iki yanında saf tutan askerler için de oldukça tanıdıktı, Al-

man, Britanyalı veya Belçikalı olsun, bu, Avusturyalılarla İtalyanlar 

arasında Alpler’de; hatta Vosges’deki Fransız ve Alman askerleri 

arasında yaşanan çarpışmadan çok farklıydı. Lojistik, teçhizat, yo-

ğunluk, gıda ve sağlık bakımından da Mezopotamya cephesi, Gelibo-

lu cephesinden çok başkaydı. 

Küresel ile bölgesel arasında olmak, aslında tek devlet düzeyiydi 

ve ben burada bu konuya yoğunlaşacağım. Burada sormam gereken 

soru şu: Osmanlı için bu savaş tecrübesi, esasen hangi bakımlardan, 

savaşa katılan diğer Avrupa ülkelerinin ve o ülke toplumlarının tec-

rübelerinden farklılık arz ediyordu? Bu konudaki iddiam, Osmanlı 

İmparatorluğu halkının savaşı ve savaş sonrası süreci yaşayış tarzı-

nın, Avrupa’da yaşananlardan bariz bir şekilde farklılık gösterdiği 

yönünde olacak. Söz konusu farklılıklar, sanırım beş başlık altında 

özetlenebilir: 1. Savaşın çıkışı; 2. Tokyekûn ya da endüstriyel savaş 

durumu 3. Savaşın nüfus üzerindeki etkileri; 4. Savaşın sonu ve 5. 

Savaşın siyasi mirası. 
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1. Savaşın Çıkışı 
 

Savaşın nasıl çıktığı hatırlanıyor, daha doğrusu, 1918’den beri hatır-

lanılıyor, Avrupa’da, öncelikle çok âni ve altın çağı bitiren muazzam 

travmatik bir son, birden kışa dönen bir yaz, Barbara Tuchman’ın 

Edwardçı ‘Gurur Kulesi’nin’ birden darmadağın oluşu.
1
 Lord 

Grey’in, ‘tüm Avrupa’da lambalar sönüyor ve biz, onların tekrar 

yandığını ömrümüz boyunca göremeyeceğiz’ şeklindeki ünlü vecize-

si, Ağustos 1914’te yaşananları geriye dönük bir tanımla anlatırken, 

bir nesle o dönemin hissiyatını özetlemişti.
2
 Savaşın patlak vermesi 

âni, beklenmedik, eşi benzeri görülmedik ve bireysel bazda yaşamı 

değiştiren bir şey olarak görüldü. Bu bakış elbette bizzat savaşa katı-

lanların, özellikle de subayların deneyimlerine dayanır. Büyük Güç-

lerin rekabeti Avrupa’da sürekli devam eden bir gerilim iklimi ya-

ratmış olsa da, savaş başladığı sırada, çok az insan, Batı ve Orta Av-

rupa’da kırk yıldan uzun süredir devam edegelen barışı sonlandıra-

cak genel bir Avrupa savaşı beklemekteydi; ve çok daha az sayıda 

insan, savaşın üç ya da dört aydan daha uzun süreceğini düşünüyor-

du. Siperlerdeki uzun soluklu çarpışmaların gerçekliği, bu yüzden 

büyük bir şok yarattı. Bu, Sassoon ve Graves’den Celine, He-

mingway ve Remarque’a kadar, savaştan neşet eden tüm dikkate 

değer edebi eserlerde yansıtılmıştır. Keskin tezatın imgesi hayli kalı-

cı oldu ve Sebastian Faulks’un Birdsong’u gibi, görece yakın tarihli 

romanların da yolunu açtı.
3
 

Bu hatıralar, Temmuz-Ağustos 1914’te, Avrupa’da savaşın ilan 

edilme şekliyle de keskin bir zıtlaşma taşır; meşhur “1914 ruhu” 

veya savaş hevesliliğiyle. Savaş hevesliliğinin evrensel olduğu dü-

şüncesi, uzunca bir süre tarih-yazımına hâkim oldu. Bu düşünce, 

savaşa ilişkin hâlâ toplumsal hafızanın bir parçasını teşkil ediyor ve 

savaş hakkındaki her popüler tarihsel anlatıda kendine yer buluyor. 

                                                 
1  Barbara Tuchman, The Proud Tower. The World Before the War 1890–1914 

(London 1966). 

2  Grey’in, ilk olarak 1925’te yayınlanmış olan hatıralarında bahsedildiği üzere, bu 

yorumun kendisi de geçmişe dönüklüğün bir parçası sayılabilir. 

3  Sebastian Faulks, Birdsong. A Novel of Love and War (London 1993). 
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Yine de, 1990’lardan bu yana, savaş çıkarmaktan evrensel bir keyif 

duyulduğuna dönük resmin yerini alan, pek çok önemli revizyonist 

tarihsel araştırma yapıldı. Şimdi, bu alandaki tartışmalar sona erdiği-

ne göre; yeni fikir birliği, savaş hevesliliğinin büyük ölçüde bir şehir-

li-orta sınıf olgusu olduğu; ve bu olgunun gücünün, milliyetçi propa-

gandanın gücüyle abartılmasından kaynaklandığı yönünde, tabii yine 

de, bu 1914 Ağustos’unda bir gerçeklikti. Oldukça bol miktardaki 

görsel kanıtın neticesinde, hem fotoğraf hem filmlerde savaşın Avru-

pa başkentlerinde geniş halk kitleleri tarafından coşkuyla karşılandığı 

ortadadır.
4
  

Ne sonraları ortaya çıkan barışın ve refahın “altın” çağının âni 

sona erişi algısı ne de o dönemdeki savaş hevesliliği algısı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun savaşın çıkışını nasıl yaşadığını anlamaya elveriş-

lidir.  

Osmanlılar için, 1914’teki savaş başlangıcı, tamamen farklı bir 

anlamda gerçekleşti. İlk olarak bu bir barış ve refah döneminin sonu 

anlamına gelmiyordu, hatta görünüm buna oldukça zıttı. Üstelik sa-

vaşın gelişi, bir dizi küçük ama kanlı çatışma (Yemen, Arnavutluk, 

Girit) ve iki büyük savaştan, 1911-1912’de İtalya ile olan ve Balkan 

Savaşı ya da 1912-1913 Savaşları’nın hemen akabinde gerçekleşti. 

İtalyan Savaşı, İmparatorluğun Afrika’daki topraklarını yitirmesine 

yol açtı ve nihayetinde On İki Ada’nın da kaybına neden oldu. (Her 

ne kadar Uşi Antlaşması’yla bunlar İtalya’dan Osmanlılara iade 

edilmiş olsa da – I. Dünya Savaşı koşullarında, böylesi bir şey hiç 

gerçekleşmedi) Bu önemli bir gerilemeydi, ancak yine de, Balkan 

Savaşı’nın travmatik etkisiyle hiçbir biçimde kıyaslanamazdı. 

Ekim 1912’de patlak veren Balkan Savaşı’nın sonucu, Osman-

lı’nın Müslüman nüfusu açısından inanılmaz bir şok yaratmıştı. El-

bette Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan tarafından desteklenen 

milliyetçi ajitasyon on yıllardır süregeliyordu ve açıkçası, Osmanlıla-

rın Makedonya’yı kaybetme tehlikesi, 1908’deki Jön Türk inkılâbı-

nın en güçlü motivasyonu olmuştur. Osmanlı Ordusu, 1909 tarihli 

                                                 
4  Tartışmalar üzerine bir inceleme için bkz. Mehmet Beşikçi, The Ottoman Mobi-

lization of Manpower in the First World War. Between Volunteerism and Re-

sistance (Leiden, 2012), 34-37. 
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haydutluğa karşı çıkarılan kanunlar doğrultusunda, sürekli olarak 

kontrgerilla harekâtlarına dikkat kesilmişti ve bu durumun Balkan-

lar’daki komşu devletlerle, olası bir savaşa yol açabileceği düşünülü-

yordu. Ancak böylesi bir çatışma, kelimenin tam anlamıyla devasa 

ve güçlü bir imparatorlukla birkaç küçük devlet arasında görülmek-

teydi. 

Savaşın hemen öncesinde iyimserlik hüküm sürüyordu. Son yıl-

larda Almanların desteğiyle gerçekleştirilen reformlar dolayısıyla, 

orduda müthiş bir özgüven vardı. 1911’in askeri manevra ve tatbikat-

ları Avrupalı gözlemciler tarafından gayet muntazam olarak rapor 

edilmişti. Savaş ilan edildiğinde, dönemin ünlü bir karikatürü, Har-

biye Nâzırı olan Nâzım Paşa’yı, bir bilet satış gişesinde, Sofya, Belg-

rad, Atina ve Cetinje’ye 800.000 bilet isterken tasvir ediyordu.
5
 Bu 

yüzden, Osmanlı ordularının bir ay içinde yenilgiye uğrayıp, birkaç 

iyi tahkim edilmiş kent dışındaki bütün Avrupa Türkiye’sini kaybet-

mesi, muazzam bir dehşet yaratmıştı. Savaş nihayet İstanbul Antlaş-

ması’yla Eylül 1913’te tamamıyla sona erdiğinde, Osmanlılar Avru-

pa topraklarının çok büyük bir kısmını yitirmiş bulunuyordu. Bu, üç 

nedenden ötürü özellikle travmatikti: İlk olarak, yitirilen topraklar 

İmparatorluğun on beşinci yüzyıldan beri merkezi bölgesiydi. İkinci 

olarak, politik, askeri ve kültürel seçkinlerin çoğunluğu bu bölgeden 

gelmekteydi (bu husus, Tarık Zafer Tunaya’nın işaret ettiği gibi, 

“nüfus kâğıdı itibarıyla Makedonyalı” olan İttihat ve Terakki Cemi-

yeti için bilhassa geçerliydi)
6
 ve üçüncü olarak, Avrupa Türki-

ye’sinin ele geçirilmesi, 400.000 Müslümanı mülteci haline getirmiş-

ti. 

Barış antlaşmasının ardından, Osmanlı İmparatorluğu ile Yuna-

nistan arasında, Anadolu kıyılarında yer alan Ege adalarına (Limni, 

Midilli, Sakız) kimin egemen olacağı konusundaki ihtilaf süregitti ve 

savaşın bir kez daha çıkabileceği yönünde yaygın bir endişe hâsıl 

oldu.  

                                                 
5  Tobias Heinzelmann, Die Balkankrise in der Osmanischen Karikatur (Stuttgart 

1999), 221. 

6  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler. Cilt 3: İttihat ve Terakki Bir 

Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi (İstanbul 1989), 13. 
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Açıkçası, Avrupa’nın büyük kısmı için savaş bir nesilden daha 

uzun süreliğine yaşanmış bir şey değildi (şayet sömürgecilik savaşla-

rı hesaba katılmazsa), Osmanlı İmparatorluğu’nda ise bu hâl-i hazır-

da bir gerçeklikti. Balkan Savaşları Osmanlı kamuoyunu savaşın tüm 

zorluklarıyla sınadı: seferberlik, yenilgi, ayrıca; açlık, kolera salgını 

ve yerinden yurdundan edilen geniş kitleler. Mustafa Aksakal’ın 

gösterdiği gibi, 1914 ilkbaharında, Yunanistan ile İmparatorluk ara-

sında yarım kalan savaşın yeniden başlayacağı yönünde hâlâ yaygın 

bir kanaat vardı.
7
 Bu nedenle, I. Dünya Savaşı, çıktığında, birbiri 

ardına gelen savaşlardan üçüncüsüydü. Dolayısıyla Osmanlılar için, 

1914’te savaşın çıkışı geriye dönük bir bakışla muhteşem yazın ansı-

zın sona erişi olarak görülemezdi ve Avrupa’daki (Paul Fussell’in 

dile getirdiği üzere)
8
 “modern hafızadaki Büyük Savaş” gibi bir sa-

vaşı simgeleyen savaş-barış ikilemi hiçbir şekilde işlemezdi. 

“1914 Ruhu” da pek yaygın değildi. Peş peşe gelen iki askeri ye-

nilginin ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nda dikkate değer herhan-

gi bir savaş hevesliliği yoktu. Yine de şehirli nüfus 1914’teki iki 

olayda müthiş vatansever duygular sergiledi. İlki, İngiliz tersanele-

rinde Osmanlılar için üretilen iki savaş gemisine Britanya hükümeti 

tarafından el konulunca yaşandı. Bu oldukça hassas bir meseleydi, 

zira savaş gemilerinin maliyetinin bir kısmı Osmanlı Donanma Ce-

miyeti’ne [Osmanlıcası; Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye 

Cemiyeti, -ç.n] halkın yaptığı gönüllü bağışlarla karşılanmıştı, ki bu 

yüzden gemilerin yapımı büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Gemilere, 

Balkan Savaşları’nda gövde gösterisi yapan Yunan donanmasına 

karşı bir denge oluşturabilmek adına, aciliyet ölçüsünde ihtiyaç du-

yulmaktaydı. Bu yüzden Britanyalıların Ağustos başında verdikleri 

karar, geniş çaplı bir öfke ve protesto eylemlerine yol açtı.  

Yabancılara mali ve hukuki ayrıcalıklar bahşeden ve yirminci 

yüzyılın başı itibarıyla İmparatorluğun yarı-sömürge olma durumunu 

yaratan, 350 yıllık kapitülasyon sisteminin Osmanlı hükümetinin 

                                                 
7  Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War in 1914. The Ottoman Empire and 

the First World War (Cambridge 2008), 42-56. 

8  Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (Oxford 1975). 
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Eylül ayında verdiği kararla tek taraflı olarak kaldırılması da, Müs-

lüman nüfus tarafından içten ve spontane bir sevinçle karşılanmıştı. 

Bu durum, 1914’ün Ekim sonunda, savaş (ve Cihad) ilanına veri-

len kamuoyu tepkisiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Kitlesel gös-

teriler savaşa girilmesinin lehineydi, ancak Mehmet Beşikçi’nin gös-

terdiği gibi, bunların hepsi iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti ve 

onun himayesi altındaki Türk Ocakları, Milli Müdafaa Cemiyeti ve 

Donanma Cemiyeti gibi örgütler tarafından organize edilmişti. Katı-

lım sınırlıydı ve kimi durumlarda gösterilere katılmaları için seyyar 

satıcılar, hamallar ve dilenciler parayla tutulmuştu. Osmanlı nüfusu 

1914’te “savaş hevesliliği” diye bir şey bilmiyordu.
9
 Nüfus kaçınıl-

maz olanı kabul etti. 

 

 

2. Endüstriyel ve Topyekûn Savaş 

 
Birinci Dünya Savaşı’nın, endüstriyel araçlarla gerçekleştirilen ve 

endüstriyel üretim kapasitesinin sonucu belirleyici bir anlam taşıdığı 

ilk “endüstriyel savaş” olup olmadığı yönünde bir tartışma bulun-

maktadır. Bazıları bu şaibeli onuru elli yıl önceki Amerikan İş Sava-

şı’na vermektedir, ancak yine de I. Dünya Savaşı’nın endüstriyel 

araçlarla sürdürüldüğü konusunda hiç şüphe olmadığı da ortadadır. 

Silah üretimine, birlikleri besleme ve giydirme ihtiyacına, tıbbi ge-

reksinimlerin teminine ya da milyonluk orduların nakil ihtiyaçlarına 

baktığımızda, bunların hepsi de endüstrinin katkısına gereksinim 

duymaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki endüstriyel gelişme ise 

hâlâ son derecede kısıtlıydı, işte bu sebeple, imparatorluğu, endüstri-

yel bir savaşa müdâhil olan tarımsal bir toplum olarak tanımlayabili-

riz.  

Birkaç istatistik bu durumu çok daha açıklığa kavuşturur. 1914’te 

endüstri elbette enerji kaynağı bakımından büyük ölçüde kömüre 

bağımlıydı. Şimdi savaşan ülkelerin 20. yüzyılın başındaki kömür 

üretimine bir bakalım. 1900 yılı rakamları (bu noktada milyonlarca 

                                                 
9  Beşikçi, a.g.e. 63-92. 



Erik Jan Zürcher: Osmanlı’nın Savaşındaki Fark Neydi? 7 

ton söz konusu) bu durumu apaçık belli etmektedir. Birleşik Kral-

lık’taki kömür üretimi Osmanlı İmparatorluğu’ndakinden tam 381 

katıyken, Rusya’nın kömür üretimi de 27 kat büyüktü. Dahası, en-

düstriyel ölçekte Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç çelik üretimi bu-

lunmamaktaydı.
10

 

Endüstriyelleşememenin sonucu, neredeyse tüm silahlanma ve el-

bette bütün demiryolu teçhizatının, vagonların, arabaların, topçu 

sınıfı ağır silahların ve topçu mermilerinin, uçakların ve kablosuz 

ekipmanın Almanya veya Avusturya’dan ithal edilmek zorunda 

olunmasıydı. Demiryolu taşımacılığı bu yüzden çok hayatiydi, hem 

birliklerin taşınması hem de onlara gerekenlerin tedarik edilmesi 

açısından. Bu konuda da Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir de-

zavantajı vardı. Birleşik Krallık, yüz ölçümü bakımından kendisin-

den yirmi kat küçük olduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan 5.6 kat (mil 

hesabı ile) daha uzun demiryoluna sahipti. Rusya’nın da, Osmanlıla-

rınkinden on bir kat büyük bir demiryolu ağı bulunuyordu. Yoğunluk 

bazında ise (kilometrekare başına düşen demiryolu uzunluğu bakı-

mından), sömürge ülkesi Hindistan bile Osmanlı İmparatorlu-

ğu’ndaki yoğunluktan beş misli fazlaydı. 

Tüm Osmanlı demiryolu ağının tek yönlü oluşuna ilaveten, Toros 

tünelleri gibi bazı hayati önemi haiz geçişler de henüz tamamlanma-

mıştı ve demiryolu ağı sınırlı ölçekteydi. Sonuçta, Almanya’dan 

gelen malzeme Filistin cephesine ulaşmadan önce toplamda sekiz 

defa yüklenip, boşaltılıyordu; birlikler de cepheye varmak için orta-

lama altı haftalarını yolda (bunun dört haftası yürüyerek) harcıyordu. 

Taşıt yokluğu ayrıca askeri birlikleri ve genel olarak ülke nüfusunu 

beslemeyi de çok güçleştirmekteydi. Suriye ve Lübnan, Anadolu’da 

buğday üretim fazlası bulunduğu bir dönemde, tarihlerinin en ağır 

kıtlığını yaşadı.
11

 

Her ne kadar Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın da, endüstriyel-

leşme bakımından Fransa, Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

                                                 
10  Bunlar ve takip eden veriler, Brian Mitchell, International Historical Statistics. 

Europe 1750–1988 (New York 31992) isimli kaynaktan alınmıştır. 

11 Erik Jan Zürcher, “Between Death and Desertion. The Experience of Ottoman 

Soldier in World War I”, Turcica 28 (1996), 235-258. 
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Almanya’dan çok geri kalmış olduğu doğruysa da, Osmanlı İmpara-

torluğu bu açıdan kıyas kabul etmeyecek bir durumdaydı. Başlıca 

düşmanları (Fransa, Britanya ve Rusya) birlikte 1913 yılının dünya 

endüstriyel üretiminin yüzde 26’sını oluşturuyorken (ve ABD topla-

mın yüzde 35’ini teşkil ederken), Osmanlı İmparatorluğu, yüzde 

birden daha az bir yer tutuyordu.
12

 Bu yüzden, endüstriyel savaş, 

henüz başından itibaren, İmparatorluğun oynamak için çok kötü bir 

pozisyon aldığı bir oyundu. 

“Endüstriyel savaş” kavramının yanında, “topyekûn savaş” kav-

ramı da I. Dünya Savaşı’nı tanımlamak üzere sıklıkla kullanılmakta-

dır. Ülkedeki tüm insani ve maddi kaynakların savaş için seferber 

edilmesi anlamına gelen “topyekûn savaş” kavramı, Colmar von der 

Golz tarafından, 1883 tarihli Das Volk in Waffen adlı çalışmasıyla 

yaygınlaşmıştır ki, bu sadece savaşı yüceltmekle kalmayıp, aynı za-

manda modern savaşta ordu ile siviller arasındaki temel farklılığı da 

reddeder. Büyük çaplı lojistik ve idari gayretlerden bağımsız olarak 

“topyekûn savaş”, bütün toplumu verilen mücadeleye dâhil etmek ve 

motive kılmak için etkin ve yaygın bir propaganda çalışmasını da 

gerekli kılar. Almanya, Fransa ve Britanya basını, posterleri ve sine-

mayı kullanarak bunu yapmakta hayli başarılıydı. Britanya hüküme-

tinin icadı olan “halk cephesi” terimi, başlı başına usta işi bir propa-

gandacılıktı ve muhtemelen von der Golz’un topyekûn savaş konu-

sundaki fikirlerinin nihai bir doğrulamasıydı. Erol Köroğlu’nun gös-

terdiği gibi, halkının yüzde doksandan fazlasının okur-yazar olmayışı 

nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu, böylesi bir propaganda faaliyeti 

yürütmeye elverişli değildi.
13

 Kitleleri harekete geçirmek adına dinin 

kullanılması, belli ölçüde bunun yerini alıp telafi edebilirdi, ancak o 

da yeterli olmamıştı.
14

 

Bu yüzden, savaşın endüstriyel veya topyekûn doğası açısından, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun deneyimi, savaşan Avrupalı ülkelerde-

kinden tamamen farklıydı. Bu aynı zamanda savaşın boyutları bakı-

                                                 
12  http://www.fordham.edu/halsall/mod/indrevtabs1.asp (erişim: 21.09.2014). 

13  Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918). Propagan-

dadan Milli Kimlik İnşasına (İstanbul 2004). 

14  Beşikçi, a.g.e. 72-80. 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/indrevtabs1.asp
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mından da geçerlidir. Karşılaştırmalı olarak (toplam nüfus içindeki 

yüzde itibarıyla) savaştaki kayıpların sayısı da yüksekti. I. Dünya 

Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin yüzdesi, Sırbistan’ın ardından 

ikinci sıradaydı ve bunun ekseriyeti hastalıklara bağlı olarak yaşamı-

nı yitiren askerlerden oluşuyordu. Ancak büyüklük bakımından Os-

manlı ordusunun yürüttüğü mücadeleler, kati surette Batı cephesin-

dekilerden farklıydı. Batı’dakilere en çok yaklaşan mücadele Gelibo-

lu’dakiydi, ancak o bile, katılan asker sayısı bakımından 1916 Som-

mes mücadelesindekinden üç kat daha küçüktü. Üçüncü Gazze Sava-

şı’nda, Osmanlı ordusu Filistin cephesinde 35.000’den daha az aske-

re sahipti. Aynı yıl, 1917, Nivelle, başarısız taaruzu için 1.2 milyon 

Fransız askerini savaş alanına sürmüştü. –Otuz kattan fazlası! 
 

 

3. Demografik Mühendislik 
 

Osmanlıların kendi vatandaşlarına dönük siyaseti de, onu, Avrupalı 

benzerlerinden farklılaştırmaktadır. Savaşan tüm ülkeler, sadakati 

şüpheli görülen bütün topluluklara ve bireylere karşı tedbirler almış-

tı. “Düşman yabancılar” (tüm ömürlerini o ülkede sürdürmüş olsalar 

bile) ve vicdani retçiler için gözaltı kampları ve hapishaneler bulun-

maktaydı. Alman işgali altındaki Belçika’da ve Fransa’da, Rus işgali 

altındaki Galiçya’da da olduğu gibi, on binlerce sınır dışı etme vaka-

sı yaşandı. Rusya ayrıca ulusal azınlıkları, söz konusu halkların ken-

di topraklarından ihraç etti.
15

 Fakat Osmanlı siyaseti bütünüyle farklı 

bir boyuttaydı. Savaştaki başka hiçbir ülkede, savaş, böylesi kökten 

bir demografik bileşenleri yeniden yapılandırma mühendisliğine 

hizmet etmedi.  

Balkan Savaşı yenilgisi ve sonrasında, Müslüman nüfusun çok 

büyük bir kısmının Balkanlar’dan göç etmeye (tehcir) mecbur kılma-

sı, İstanbul’daki Jön Türk yönetimini, Anadolu’nun artık “Türk’ün 

                                                 
15  Alan Kramer, “Martial Law and War Crimes,” içinde: Gerhard Hirschfeld, Gerd 

Krumeich ve Irina Renz, Brill’s Encyclopedia of the First World War (Leiden 

2012), 220-230. 
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son savunma alanı” olduğuna ve onun korunması gerektiğine inan-

dırdı. 

Savaşın patlak vermesinden önce dahi, Mayıs-Haziran 1914’te, 

Jön Türkler, Trakya ve Anadolu’nun batı sahillerinden 160.000 Rum 

Ortodoks vatandaşını kovmak için bir kampanya düzenledi. Bu kam-

panya, kısmen Yunanistan ile savaşın tekrar çıkabileceği ve batı sa-

hillerinin saldırıya açık hale gelebileceği korkusundan kaynaklanmış-

tı. Önceki yıllarda Jön Türk heyetleri, bölgede ardı ardına bir dizi 

tura çıkmış ve Rum Ortodoks nüfusun ekonomideki dominant rolüne 

dikkat çekmişti. Rumlar ihanetle suçlanmışlardı ve “kesilip atılması 

gereken bir tümör” olarak nitelendirilmişlerdi. Bu göç ettirme (teh-

cir) 1914 Haziran’ında faaliyete geçirildiğinde, bölgeye hükümet 

tarafından getirilmiş olan Balkan muhacirleri, şiddet eylemlerinde 

başrol oynadı. Rum Ortodokslar kaçmaya zorlanıyorken, onların 

mülkleri de muhacirlere verilmekteydi.
16

 

Şubat ayında yoğun bir Rus baskısı altındayken, Avrupalı güçler 

tarafından “Ermeni” vilayetlerindeki kanun ve nizamı iyileştirmek; 

ve özellikle de Kürt aşiretleri ile birlikte Doğu’ya yerleştirilen Kaf-

kasya ve Bulgaristan göçmenleri tarafından el konulan Ermeni mülk-

lerine ilişkin anlaşmazlıkları çözmeye yönelik kapsamlı bir program 

hakkında mutabakata varmaya zorlandığından, 1914 yılında Doğu 

bölgeleri açısından hükümetin eli kolu hâlâ bağlıydı. Hükümet, 

Ağustos ayında programı askıya almış, savaş Ekim ayında başladı-

ğında ise tümüyle reddetmişti.  

Sonrasında yaşananlar planlama ve olayların geliştirdiği doğaç-

lamanın bir bileşimiydi. Talât gibi Jön Türk yöneticileri, Anado-

lu’nun demografik anlamda nasıl yeniden inşa edilmesi gerektiğine 

dair oldukça açık fikirlere sahipti. Balkanlar’daki milliyetçi ajitas-

yondan istatistiklerin önemini öğrenmişlerdi ve Dâhiliye Nâzırı ola-

rak, Talât, Ermenilerin yeniden iskân edilmeleri ve böylece hiçbir 

yerde nüfusun yüzde beşinden daha fazlasını teşkil etmemelerini 

sağlayacak talimatlar verdi. Ruslara karşı Sarıkamış’taki yenilgiden 

                                                 
16  Emre Erol, “Organised Chaos as Diplomatic Ruse and Demographic Weapon,” 

TSEG The Low Countries Journal of Social and Economic History 10/4 (2013), 

66-96. 
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sonra (Aralık 1914), ve ancak özellikle İngilizler ve Fransızlar Ça-

nakkale’ye saldırdıklarında (Mart 1915’ten itibaren), Jön Türkler, 

Ermenilerin önce Doğu cephesine yakın bölgelerden, ardından da 

tüm Anadolu’dan Suriye çölüne sürülmelerini içeren programı yürür-

lüğe koydu. Sürgünlere Ermeni erkeklerin kitlesel olarak katledilme-

si eşlik etti ve bu durum, nihai olarak 800.000 sivilin yaşamına mal 

oldu. 

Ermeni soykırımının farklı yönlerine dair oldukça zengin bir lite-

ratür bulunmaktadır, ancak bu makalenin amacı bakımından asıl 

önemli olan nokta, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nüfus siyasetinin 

bir sonucu olarak, Anadolu’nun, birkaç yıl önce olduğundan tama-

men farklı bir etnik bileşime sahip, çok büyük ölçüde bir Müslüman 

yurdu haline dönüştürülmesidir. Bu, savaştan sonra doğacak olan 

Türk ulus-devletine bir temel oluşturdu. Her ne kadar sömürgeci 

güçler sömürgelerinde kendilerine tâbi olarak yaşayan nüfuslar üze-

rinde benzer yolları daha küçük ölçekte kullanmış olsalar da, bir 

devletin kendi vatandaşlarının büyük bir kısmını yabancı düşmanlar 

olarak görmeye başladığı ve akabinde güçlerini, onları yok etmek 

için kullandığı bu sürecin bir benzeri, savaşan diğer hiçbir ülkede 

görülmemiştir.
17

 

 

 

4. Barış Antlaşması 

 
I. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşmalarının tümü, bunlardan etkile-

nen mağlup ülkeler üzerinde travmatik birer iz bırakmıştır. Alman-

ya’da Versailles Barış Antlaşması başlangıcından itibaren 1920’li 

yıllarda Alman milliyetçileri tarafından sıklıkla kullanılan bir terim 

olan “Diktat” olarak algılanmıştır ve elbette ki bu algı yanılmamıştır; 

antlaşma, yenilen Almanya’ya galipler ve mağluplar arasında hiçbir 

ciddi müzakere yapılmaksızın dayatılan, dikte edilmiş bir düzenleme 

                                                 
17  Güneybatı Afrika’da bulunan Herero ve Nama’daki Alman tedhiş faaliyetleri, en 

fazla 80.000 kurban yaratsa da, Birleşmiş Milletler tarafından 20.yüzyılın ilk 

soykırımı olarak kabul edilmiştir. 
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olmuştur. Sevr Antlaşması da Paris’te imzalanan dayatma antlaşma-

lar dizisine tamı tamına uymaktadır. 

İntikamcı bir antlaşma olması bakımından bu antlaşma da Paris 

Barış Konferansı’nın diğer sonuçlarını andırmıştır. Bahsettiğimiz 

antlaşmalar yalnızca savaş sonrası dünyaya barışı kalıcı olarak ge-

tirme girişimleri değil, aynı zamanda öç alma ve cezalandırma araç-

ları olmuştur. Şüphesiz, bunun en meşhur örneği Versailles Barış 

Antlaşması’na dâhil edilen savaş suçu maddesi ve oldukça yüklü 

savaş tazminatlarıdır, ancak 1920 Londra ve San Remo Konferansla-

rının bildirilerinin yanı sıra, katılımcıların hatıratları, Sevr Antlaşma-

sı’nda “Türkleri cezalandırmanın” da göz önünde bulundurulan hu-

suslardan biri olduğunu açıkça göstermektedir. 

Başkan Wilson’ın 14 İlkesinde ve Milletler Cemiyeti Sözleşme-

si’nde yer verilen ulusların kendi kaderini tayin hakkı idealine Savaş 

sonrası antlaşmalarda hakikaten hangi ölçüde bağlı kalındığı da sor-

gulanabilir. Meşru bir referandum ile ifade edildiği halde Avusturya-

lıların Almanya ile birleşme tercihine ket vurulmasının, bu ilkenin 

doğrudan ihlali olduğu açıktır. “Ulusal” sınırlara ilişkin kararlar, her 

örnekte Polonyalılar, Slovaklar, Romanyalılar ve Sırplar gibi eski 

tabii halkların iddialarını desteklemiştir. Bu durum Osmanlı İmpara-

torluğu için de geçerlidir. Güneyde Kuşadası’ndan Kemer’e, kuzeyde 

Edremit Körfezi’ne uzanan bölgenin İzmir şehri de dâhil olmak üze-

re, Yunan yönetimine verilmesi, Rum Ortodoksların 1914 yılında 

sınır dışı edilmeden önce bu bölgede çoğunluk oluşturdukları iddia-

sının kabulüne dayanmaktadır. Aynı durum, Trakya’nın Yunanis-

tan’a devri için de geçerlidir. Tarihsel istatistikler, bu iddianın abar-

tıldığı ve Rum Ortodoksların yalnızca İzmir Sancağı’nın bazı bölüm-

leri (Ayvalık, Foça, Erythrae/Çeşme yarımadası) ile Trakya’nın bazı 

kıyı kesimlerinde çoğunluk veya çoğulluk oluşturduğu belirtilmekte-

dir. Hem İstanbul’daki İngiltere Yüksek Komiseri De Robeck hem 

de Dışişleri Bakanı Curzon, Trakya ve İzmir’e ilişkin kararların ken-

di kaderini tayin ilkesine açıkça aykırı olduğunu kabul etmiştir.
18

 

                                                 
18  Paul C. Helmreich, From Paris to Sèvres. The Partition of the Ottoman Empire 

at the Peace Conference of 1919-1920 (Columbus 1974), 268-269.  



Erik Jan Zürcher: Osmanlı’nın Savaşındaki Fark Neydi? 13 

Antlaşma, Doğu’da Osmanlı İmparatorluğu ve Ermenistan ara-

sındaki sınırların tam anlamıyla belirlenmesi konusunu Başkan Wil-

son’un arabuluculuğuna bırakmıştır, ancak (Trabzon, Erzurum, Bitlis 

ve Van illerinin büyük bir bölümünü kapsayacak olan) yeni Ermenis-

tan’ın büyüklüğü, Ermenilerin 1915 yılında sürülmelerinden ve toplu 

katliama uğramalarından önce bile çok az sayıdaki kırsal yerleşim 

yerinde (kazalarda) ve Van şehrinde çoğunluğu oluşturdukları açıkça 

ortada olmasına rağmen, temelde savaş öncesi Ermenilerin çoğunlu-

ğu teşkil ettiği iddialarına dayandırılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı İm-

paratorluğu’nun yeni sınırları kendi kaderini tayin temelinde meşru-

laştırılmakla birlikte, tartışmaya da oldukça açıktır. Bununla birlikte 

sınırlar bu açıdan, örnek vermek gerekirse, Polonya, Çek Cumhuri-

yeti, Macaristan veya Romanya’nın yeni sınırlarından esasen pek de 

farklı değildir. 

Özetleyecek olursak; tüm bu antlaşmalar tek taraflı biçimde daya-

tılmış ve intikam amacı gütmüştür, çizmiş oldukları sınırlar ise ada-

letsizce olmuştur. Sevr Antlaşması’nı diğerlerinden ayıran ise yarı 

sömürgeci özelliğidir. Bu antlaşma yalnızca İmparatorluktan geniş 

toprak parçaları koparmakla ve gelecekte kurulacak olan silahlı kuv-

vetlerini kısıtlamakla kalmamış, aynı zamanda İmparatorluktan geri-

ye kalanları da manda altına almıştır. 

Uzun tartışmalar neticesinde İtilaf Devletleri İstanbul’u ve Boğaz-

lar’ı Osmanlı’ya bırakma kararı almışlarsa da, Osmanlı otoritesi bü-

yük yara almıştır. Boğazlar tamamıyla askersizleştirilerek, Bo-

ğaz’daki gemicilik faaliyetleri konusunda tam yetkiye sahip olan 

uluslararası bir komisyonun yönetimine teslim edilmiştir. Komis-

yonda Britanya, Fransa, İtalya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri 

ve Japonya, her biri ikişer oy hakkını elinde bulunduran birer komis-

yoner tarafından temsil edilmiştir, Yunanistan ve Romanya birer oy 

hakkına sahip olmuştur, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan ise 

Milletler Cemiyeti üyesi oldukları takdirde ve tarihte, ancak birer oy 

hakkına ulaşabilecektir. Padişah ve hükümeti İstanbul’da kalacaktır, 

ancak şehir esaret altında tutulacaktır. İtilaf Devletleri, Osmanlıların 

antlaşmayı lâyıkıyla uygulamaması halinde İstanbul’u geri alma 

hakkını da saklı tutmuştur (36. Madde). 
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Ayrıca Osmanlı Anadolu’sunda, güneybatıda İtalya’ya, güneyde 

ise Fransa’ya ekonomik kaynakları ekonomik temelde kullanmaya 

ilişkin ayrıcalık hakları verilmiştir. Bu haklar Sevr Antlaşması’nın 

bir parçası olmamıştır, fakat Fransa ve İtalya 11 Mayıs 1920 tarihin-

de söz ettiğimiz bölgelerde birbirlerinin haklarına riayet edeceklerine 

dair bir anlaşma imzalamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun imzala-

mayı reddedeceği endişesiyle Sevr Antlaşması metnine dâhil edilme-

yen bu anlaşma, ancak Sevr Antlaşması 10 Ağustos tarihinde imza-

landığında, yani üç ay sonra aleniyete kavuşmuştur.
19

 

Açıkça tesis edilen kapitülasyonlar, zamanı geldiğinde Avrupalı 

hukuk uzmanları tarafından hazırlanan yargı rejimi ile değiştirilecek-

tir. Bir araya gelen tüm bu maddeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yalnızca küçüleceği değil, aynı zamanda savaştan önceki durumun-

dan çok daha kötü biçimde bir yarı sömürgeye dönüşeceği anlamına 

gelmiştir. 

Son olarak antlaşma, savaş sırasındaki Jön Türklerin rejiminin ge-

tirdiği demografik ve ekonomik değişiklikleri iptal etmeyi de amaç-

lamıştır. Yalnızca azınlıkların korunması şartının getirilmesiyle yeti-

nilmemiştir. Ayrıca Osmanlı hükümeti, 1914 yılı Ocak’ından itibaren 

sınır dışı edilenlerin yeniden ülkeye yerleştirileceğine, sınır dışı edi-

len veya ülkeyi terk eden Rum ve Ermenilerin elinden alınan tüm 

varlıkların ise iade edileceğine dair söz vermiştir. Bu varlıkların, 

sahipleri ülkeyi terk etmeden önceki durumlarında iade edilmesi de 

zorunlu tutulmuştur.
20

 

Dolayısıyla Sevr Antlaşması birçok açıdan diğer Paris antlaşmala-

rına benzer bir araçken, diğer bir deyişle “galibin barışını” yasalaştı-

rırken, onu benzerlerinden mutlak surette ayıran iki unsur bulunmak-

tadır. Bunlar, Osmanlı İmparatorluğu’nu zapt edilmiş bir duruma 

                                                 
19  Söz ettiğimiz anlaşma, Britanya’nın da imzalayan taraflardan biri olacağı öngö-

rüldüğü için, aslen Üç Taraflı Antlaşma olarak bilinmekteydi. En nihayetinde 

Curzon, şekillendirmesine yardımcı olduğu antlaşmaya Britanya’yı dâhil etme-

meye karar vermiştir. (Helmreich, a.g.e. s. 293)  

20  Antlaşmanın 144.maddesi uyarınca. Bkz: 

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011.pdf (erişim 22.9.2014) 

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011.pdf
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indirgeyen yarı sömürgeci unsurlar ile İmparatorluğun ülke içi etnik 

ve ekonomik politikalarını düzeltme çabasıdır. 

 

 

5. Savaşın Sonu ve Sonuçları 

 

Avrupalı muhariplerinkinden tamamen ayrılan Osmanlı savaş dene-

yiminin beşinci boyutu, savaşın bitiş şekli ile ilgilidir. 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya’da yaşanan büyük can 

kaybının, ekonomik altüst oluşun, enflasyonun, açlığın ve moral 

bozukluğunun etkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda da büyük ölçüde 

görülmüştür. 1918 yılına kadar İmparatorluğun savaşma kapasitesi 

hızla azalmıştır. Bununla birlikte, genel tepki diğer ülkelerdekinden 

çok farklı olmuştur. Grevler ve isyanlar hem diğer Avrupalı devletle-

ri savaştan çıkmaya zorlama konusunda, hem de monarşist rejimlerin 

yıkılışında kilit rol oynamıştır. Şubat 1917’de Rusya’da, Ocak 

1918’de Almanya ve Avusturya-Macaristan’da, Ekim 1918’de ise 

yine Almanya’da fabrika işçileri kitlesel protestolar gerçekleştirmiş 

ve greve gitmişlerdir. Gerçekleşen grevler imparatorluk rejimlerinin 

çöküşünde ve savaşma azminin kırılmasında önemli bir etkiye sahip 

olmuştur. Ocak 1918’de Almanya’daki grev dalgasında bir milyon-

dan fazla işçi yer almış, Avusturya ve Macaristan’da ise grev yapan 

yaklaşık 700.000 işçiyle katılım oranı yine önemli oranda yüksek 

olmuştur. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki düşük endüstriyel-

leşme düzeyi ve küçük çaplı endüstriyel iş gücü sebebiyle benzer bir 

hareket meydana gelmemiştir. Başlıca şehir merkezlerinde kolektif 

biçimde hareket edebilen örgütlü sanayi işçileri, rejim değişikliğini 

zorunlu hale getiren kilit bir unsur olmuştur ve bu unsur Osmanlı 

İmparatorluğu’nda neredeyse hiç yok gibidir. 

Endüstriyel grevlere büyük benzerlik gösteren özel bir kitle pro-

testosu vakası, 1917-1918 yıllarında İttifak Devletleri ve Rusya ordu-

larında isyan formunda gerçekleşmiştir. İsyanların, Brusilov Taarru-

zu sonrasında 1916-1917 kışı boyunca cephedeki Rus birliklerinde 

yaygınlaştığı söylenebilir. İsyanlar Şubat ve Mart aylarında Petrog-

rad garnizonuna yayılmış, askerler üstlerini vurmuş, başarısız olan 
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Haziran 1917 Kerenski Taarruzu ise daha fazla isyana zemin hazır-

lamıştır. 1917 Eylül’ünde Fransızlar Batı cephesinin ardındaki La 

Courtine üssünde Rus tümeni tarafından çıkarılan isyanı bastırmıştır, 

1918 Şubat’ında ise Kotor’daki Avusturya deniz üssünde kırk gemi-

nin mürettebatını etkileyen başka bir isyan Viyana’da paniğe sebebi-

yet vermiştir. 1918 yılının Ekim ayında Kiel ve Wilhelmshaven’daki 

Alman deniz kuvvetleri ayaklanması, Almanya’da imparatorluk re-

jimini çökerten yaygın infiali tetiklemiştir. Denizciler birkaç gün 

içerisinde Köln, Hannover ve Berlin gibi uzak şehirlerde grev yapan 

işçilerle güçlerini birleştirmiştir. Böylece, isyanlar ve grevler tek bir 

büyük hareket bünyesinde toplanmıştır. 

Osmanlı askerlerinin savaşmak durumunda kaldığı koşullar özel-

likle kumanya konusunda acımasızca olsa da, Osmanlı ordusunda 

büyük bir isyan yaşanmamıştır. Osmanlı askerleri isyan biçiminde 

değil de, firar biçiminde bir direniş göstermiştir. Savaşın sonunda 

Osmanlı ordusunda cephedeki asker başına dört firari asker düşmüş-

tür ki, bu Rus ordusundaki orandan dahi çok daha fazladır. Firar, 

silahlı firariler kırsal bölgelerde dolaştığından, Osmanlı hükümetini, 

yerel jandarma teşkilatını sekiz kat arttırmaya zorlayan çok büyük bir 

sorun haline gelmiştir.  

Savaş sonlandığında Rusya, Almanya, Avusturya ve Macaris-

tan’daki toplumsal infial ve kışkırtmalar radikal bir rejim değişikliği-

ne yol açmıştır. Monarşiler çökmüş, siyasi iktidar köklü, solcu siyasi 

teşkilatlar tarafından devralınmıştır. Almanya’da Çoğunlukçu Sosyal 

Demokratlar ile daha radikal olan Bağımsız Sosyal Demokratlar 

1918 Aralık’ına dek savaş sonrası geçici hükümete hâkim olmuştur. 

Ocak 1919 seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 38’ini alan ılımlı 

Çoğunlukçu Sosyal Demokratlar, en büyük güç olarak ortaya çıkmış-

tır. Alman Avusturya’sında sosyal demokrat Karl Renner, ilk cumhu-

riyet hükümetine başkan olarak seçilirken, Macaristan’da liberal 

Károlyi sosyal demokratlar ve komünistler ile birlikte yönetimde 

bulunmuştur. Rusya geçici hükümetine ise liberaller (Kadetler) ve 

gittikçe artan bir oranla farklı sosyalist partiler egemen olmuştur. 

Hükümet, iktidarı, Bolşevik hâkimiyetindeki işçi ve asker konseyle-

riyle paylaşmıştır. Diğer bir deyişle, bu örneklerin her birinde geliş-
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miş programlara, köklü liderliğe ve kadro yapılarına sahip olan de-

neyimli sosyalist veya sosyal demokrat kitle hareketleri, monarşinin 

ve itibarını kaybeden savaş rejimlerinin alternatifleri olarak derhal 

vücut bulmuştur. Ayrıca örneklerin her birinde, partiler ve işçi hare-

ketleri arasında yakın fakat her zaman sorunsuz olmayan bağlar bu-

lunmuştur ve bunlar endüstriyel eylemleri üzerinden imparatorluk 

rejimlerinin çöküşünü tetiklemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu örneğinde ise bu durum kesinlikle geçerli 

değildir. İmparatorluğun en önemli sosyalist hareketleri Yahudiler, 

Bulgarlar, Rumlar ve Ermeniler tarafından oluşturulmuştur ve bu 

hareketler Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı esnasında imparatorluk-

ta yapılan sınır dışı edilme ve katliamlar sebebiyle varlığını sürdüre-

memiştir. Osmanlı Müslüman sosyalist hareketi (1910 yılında kuru-

lan Osmanlı Sosyalist Fırkası) ise çok zayıf kalmıştır. Fırka sahici bir 

kitlesel tabana veya sağlam bir örgütlenmeye sahip olamamıştır; bu 

durum başkentteki diğer sosyalist fraksiyonlar için de geçerlidir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist ve sosyal demokrat akımların 

zayıf oluşunun temelinde, elbette ki endüstriyel işgücünün yetersizli-

ği yatmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde liberalleri de yönetimi etkili 

biçimde devralabilecek durumda değildir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne olan nefretlerinden başka bir ortak 

noktası bulunmayan ve Ocak 1913’teki İttihatçı hükümet darbesin-

den o yana ülke içinde siyasi faaliyette bulunmamış birey ve grupla-

rın bir karışımı olmuştur. Bir geçiş sürecinin ardından “Liberaller” 

1919 Mart’ında İstanbul’da iktidara gelememekle birlikte, ayakta 

kalabilme güçlerini Sarayın ve İngiltere’nin desteğine dayandırmış-

lardır. 1920 Mart’ından itibaren ise resmi İngiliz işgali altında faali-

yet göstermişlerdir. Kendilerine ait seçmen grupları çok sınırlı olan 

liberallerin başkent İstanbul dışında hiçbir gücü olmamıştır. Bu du-

rum, Anadolu’da tek bir liberal vekilin dahi seçilmediği 1919 genel 

seçimlerinin sonuçlarıyla açıklık kazanmıştır. 

Siyasi alternatiflerin yokluğunda, savaş yıllarında iktidarda bulu-

nan koalisyon, başkent hariç olmak üzere, ülke genelindeki gücü 

elinde tutmayı sürdürmüştür; bu da, Anadolu’daki il merkezlerinde 
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Rum ve Ermeni mülkiyetlerinin devrinden kazanç sağlamış olan 

Müslüman ticari çıkar odaklarıyla bir araya gelen İttihatçı cemiyet 

yöneticileri ve ordu subaylarıdır. Osmanlı İmparatorluğu ordusundan 

geriye kalanlar, Jön Türk subayların yönetiminde Anadolu’daki milli 

müdafaa hareketinin belkemiğini oluşturmuştur. Diğer bir deyişle, 

savaş yıllarındaki Jön Türk rejiminin önde gelen isimleri (Enver, 

Talât, Cemal) artık orada bulunmasa ve aynı rejim 1923 yılında mo-

narşinin yerine cumhuriyeti getirmiş olsa da, mağlup olan diğer im-

paratorlukların aksine, Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir rejim 

değişikliği geçirmemiştir. Cumhuriyetçi iktidarın ilk yirmi ila otuz 

yılında dahi, büyük sıklıkla askeri bir geçmişe sahip olan ve 1913–

1918 yılları arasında iktidarda bulunan elit kesime dâhil olan kişiler 

ülkeyi yönetmeye devam etmiştir. Bunun mümkün olabilmesinin bir 

sebebi, mağlubiyeti üstlenmek zorunda kalmayışları olmuştur. Suç, 

1918 yılında görevde olan ve ironik biçimde hem ülkeden hem de 

düşmanlarından kaçan İttihatçı liderlere yüklenmiştir, zira Sevr Ant-

laşması’nı imzalayan, padişahın İstanbul’daki liberal hükümeti ol-

muştur. Antlaşmayı imzalayan heyetin tüm üyelerinin Türkiye’ye 

girişi sonsuza dek yasaklanmıştır. 

Bildiğimiz üzere, mağlup ülkeler arasından yalnızca Mustafa 

Kemal Paşa liderliğindeki Jön Türkler, İtilaf Devletleri tarafından 

dayatılan savaş sonrası düzeni yeniden silahlanarak değiştirmeyi 

başarmıştır. 1914 yılında savaşın patlak verişi, Avrupa’da olduğu 

gibi, bir dönemin sonu ile yeni bir dönemin başlangıcını birbirinden 

ayıran keskin bir çizgi anlamına gelmemiştir. Aynı şekilde, ateşkes 

de savaşın bittiği anlamına gelmemiştir. Savaş Anadolu’da bir dört 

yıl daha devam etmiş, sona erdiğinde ise “milli mücadelenin” zaferi, 

önceki mağlubiyetin izlerini silmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

iktidarda bulunan komutanlar, 1918’in kaybedenlerinden ziyade, 

1922’nin milli kahramanları olmuştur. 

Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nda, tıpkı savaş ve savaşın baş-

langıcı gibi, sonuçları da, Avrupa’nın kıtalara yayılan diğer mağlup 

imparatorluklarıyla karşılaştırıldığında çok farklı olmuştur. Gerçek-

ten de Osmanlı’nın savaşı, diğer Avrupa ülkelerininkinden kesinlikle 

farklı olmuştur. 
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