IKINCI ME~RUTIYET DEVRI ÜZERINDE
BAZI DÜ~ÜNCELER
HIKMET BAYUR
Bir eserimizde °- dedi~imiz gibi "Dünyada pek az hareket Osmanl~~ Me~rutiyeti kadar büyük ümitler do~urmu~~ve keza pek az
hareket do~urdu~u ümitleri bu kadar çabuk ve kali olarak bo~a
ç~ karm~~t~ r".
1908 Temmuzunda bütün dünyada pek çok kimse Bat~~ Türklü~ünün ve onun o zamanki devleti olan Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
kurtulmu~~oldu~una inanm~~t~. On y~l sonra ise, 1918 sonbahar~nda,
1908 "kurtar~c~lar~n~n" en belirli ba~lar~, 1914 de ~uursuzca ate~e
att~ klar~~ ülkeyi b~ rak~p Almanya'ya kaçm~~lard~~ ve devlet, yabancinin kuklas~~ olarak taht~nda kalmaya raz~~ olan bir Padi~ah ba~ta
kalmak üzere, sömürge durumuna dü~mü~tü.
Gerçi Osmanl~~ devleti en az üçyüz y~ldan beri arkas~~ bir türlü
al~nm~yan iç kar~~~kl~ klar ve d~~~yenilmeler yüzünden çöke ve eriyedurmaktayd~. Hemen herkes de onda, Bat~~ kültürünü esas~ndan
benimsememi~~olan bütün devletler g~bi, ya~ama kabiliyeti kalmad~~~na inan~yordu. Ancak, hâlâ Adriyatik denizinden tâ K~z~l denizin
Güneyine ve Basra körfezine kadar uzanan imparatorlu~un on y~ l
içinde parçalan~p ortadan kaybolaca~~~ve kalan k~sm~n~n da sömürge
durumuna dü~ece~i ~ 9o8 de me~rutiyet ilân~~s~ ras~nda kimsenin akl~na
gelmemi~ti. Bu gidi~~üç yüz y~ll~ k çökü~ler zincirindeki çökü~deki
çabukluk ölçüsünü de pek, amma pek çok a~m~~t~.
Bu y~k~m~, o da büsbütün ba~ka ve daha pek ufak bir çapta,
belki Çar Rusya's~n~ n birtak~m ileri gelnleri tâ 1908 de dü~ünebilmi~lerdi.
Onlar bir hükümdar~n mutlak~yeti d~~~ndaki her yönetimin, hele
Do~unun geri uluslar~n~, y~ k~ma götürece~ine gerçekten inan~yorlar,
bu yüzden Osmanl~da me~rutiyet ilâmna seviniyor, onu yapanlar~n
desteklenmesini ve yüreklendirilmesini bile istiyorlard~.
Türk Inkil'abi Tarihi, c. I, s. 225.
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Bütün bu yönler gözönünde bulundurularak baz~lar~~ dü~ünmü~lerdir ki Ittihat ve Terakki olmasayd~, Rumeli'deki subaylar~n ayaklanmas~~sonucunda ikinci me~rutiyet ilân edilmeseydi, Osmanl~~devleti için daha iyi olurdu, veyahut yüzy~ llardan beri ölüme do~ru
kayan bu devlet için "daha iyi" sözünü kullanmak do~ru olam~yaca~~ndan "daha az fena" olurdu.
Bu biçim dü~ünenler ~u bak~mdan yan~ lmaktad~rlar.
II. Abdülhamit yönetimi o derece çürümü~tü ki art~ k ya~~yam~yacak bir duruma dü~mü~tü; iç ayaklanmalar~n arkas~~ al~nam~yordu. Alman dostlu~u ve Almanlara Avrupa'y~~ en çabuk Hindistan'a ba~layacak olan Ba~dat demiryolu imtiyaz~n~n verilmi~~olmas~~
Ingilizlerin Osmanl~~aleyhtarl~~~n~~ son raddeye ç~ karm~~~ve onlar
Osmanl~~ Arap vilâyetlerinde bir yandan ulusculuk propagandas~n~~
az~tm~~lar, öbür yandan da sonu gelmiyen ve bir türlü kesin olarak
bast~r~lm~yan türlü illerdeki ayaklanmalar~~ k~~ k~rtmaya ve beslemiye
koyulmu~lard~. Yemen'in bir Türk mezar~~oldu~u köylülerimizin bile
a~z~nda dola~maktayd~.
Makedonya'da da durum böyleydi, oraya büyük devletlerin
denetlemesi girmi~~olup biteviye geni~lemekteydi. Bulgar, S~ rp ve
Rum çeteleri ve komitecileri durmadan kâh aralar~nda çarp~~~yorlar,
kâh da Türk halk~yle Osmanl~~birliklerine çat~yorlard~. Devlet onlara
kar~~~hiçbir sonuç elde edemiyordu. 1908 y~l~nda ise art~ k bu bölgenin de Bulgaristan, Bosna - Hersek ve Girit gibi belki Osmanl~~ile
sözde bir ili~i~i kalmak üzere kaybedilece~i pek yak~n görünüyordu.
Devlet ise en seçme subaylar~n~~orada toplam~~t~. Bunlar~n bu duruma göz yummalar~~ beklenemezdi ve bunlar Istanbul'a yak~nl~k dolay~siyle bir askeri ayaklanma ç~ karacak olurlarsa saray~~ tehdit edebilecek durumdayd~lar.
En ünlü padi~ah ve vezirler devrinde bile birkaç yüzy~l matbaay~, yeni bilimleri, yeni biçim askeri talimleri ülkeye sokmam~~~
olan taassup ve her yenili~e dü~man koyu muhafazakâr ruh 2 hâlâ
2 Matbaa 1436 y~ l~ na do~ru (Fatih'in Istanbul'u almas~ndan 17 y~l önce)
tekemmül etmi~ti. Osmanl~'da matbaa aç~ labilece~ine dair Seyhulislâm Abdullah
Efendi'nin fetvas~~ ve III. Sultan Ahmed'in ferman~~ 1726 tarihlidir, yani aradan
290 y~ l geçmi~tir. Hem de tefsir, hadis, f~k~h ve kelâm kitaplar~~basmak yasakt~r.
Matbaan~n yay~ lmas~n~n da yard~miyle Bat~~ dünyas~nda XV. ve XVI. yüzy~ llarda f~~k~ ran bilim ve sanat hareketinin ortaya ç~kard~~~~bilgiler Osmanl~~ülke-
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~uurlu ve ~ uursuz olarak medeniyetin birçok icatlar ~ n~~ Osmanl~~
ülkesine ve hele Istanbul ile Türk vilâyetlerine sokmamakta ayak
diremekteydi. Elektrikle otomobil buralara ancak me~rutiyetten sonra
girebilmi~ti.
Yurdun her kö~esini hafiyeler kaplam~~ t~~ ve bunlar~n curnalleri
üzerine binlerce kimse sürgünlerde sürünmekteydi. Bununla birlikte
durum öyle bir biçim alm~~t~~ ki bunlardan dahi korkulmaz olmu~tu
veyahut yönetime kar~~~öyle bir tiksinti yay~lm~~ t~~ ki pek çok ki~i
her ~eyi göze al~yordu, hafiyelerde de y~ lg~nl~ k belirmi~~olup pek
ileri gidemez olmu~lard ~.
Bir örnek durumu anlat~ r. Bu yazar, Galatasaray lisesini 1909 da
bitirmi~ tir. 1908 den iki üç y~ l önceden beri ise aras~ ra meselâ mevlûtlarda ö~rencilere ~eker da~~t~l~ rken bunlar hep bir a~~ zdan "Padi~ah~ m çok ya~a" diye ba~~ rt~l~ rlard~ . Bizler ise, hiç olmazsa büyük
ço~unlu~umuz "Padi~ah~m ba~a~a~~ya" diye ba~~r~ rd~ k. Böyle ba~~ranlar aras~nda vükelân~ n (bakan) ve hele mâbeyinci gibi Padi~ah~n
yak~nlar~n~n çocuklar~~da bulunuyordu. Böylelikle "velinimeti bi
minnetimiz" diye an~lan padi~ah~ , ona en yak~ n çevreler gençlerinin bile sevmedikleri ve saymad ~ klar~~ görülüyordu 3.
Bunlar~~ yazmakla ~ u sonuca varmak istiyoruz.
II. Abdülhamit yönetimi y~ k~ lmaya mahkümdu, içeride ve d~~ada
hiç kimsenin önünde itibar~~ kalmam~~t~, akl~~ eren kimse onu
r~
sevmiyordu; o, sonras~~ ne olursa olsun y~ k~ lmaya mahkümdu. Bir
sinde ancak Tanzimattan sonra XIX. yüzy~ l~n ikinci yar~s~ ndan bu yana dört yüz
y~ll~ k bir gecikme ile okutulmaya ve yay~ lmaya ba~lan~ r. Bu gibi bilgilerin medreselere girmesi ise birinci genel sava~~s~ras~nda 1915-16 y~llar~ nda yani be~~yüzy~ l
geç olur.
Isveç k~ral~~ Gustav Adolf'un yeni silâhlara göre 1630 dan bu yana uygulad~~~~
tabiye usulleri ancak 1826 da yeniçerilerin ortadan kald~r~lmas~ ndan sonra, yani
iki yüzy~l kadar geç kal~ narak Osmanl~~askerlerinin ona göre talim ve terbiye edilmesine ba~lanabilmesiyle ordular~m~za girer.
Her defas~ nda da dini kendi istek ve menfaatlerine uydurarak kullanan bir
tak~m uleman~n, yenilik dü~manl~~~ n' yenmek için uzun, çok kere de kanl ~~ u~ra~lar
gerekmi~tir.
~tan elbise
3 Burada özel bir hât~ram~~ da anaca~~ m. Küçükken yerli kuma
yapt~rmak istedim. Bir yarg~ tay üyesinin k~z~~ olan annem: "Hereke fabrikas~~ Abdülhamid'indir, ona m~~kazand~ rmak istiyorsun?" demi~ ti. Bu olay da an~lan padi~aha
dü~manl~~~ n ne derece yay~k oldu~unu gösterir.

270

HIKMET BAYUR

kere bir yönetim bu duruma dü~ tümüydü uluslar sonras~ n~~ pek
dü~ünmeden onu y~ karlar ve Abdülhamit yönetimi genel dü~manl~ k
ve tiksinti alt~ nda ve bütün ulusun memnunlu~u içinde Makedonya'da komitecilerle çarp~~ an subaylarla Ittihat ve Terakki te~kilat~n~n
bask~s~~ alt~ nda pek büyük bir kolayl~kla y~ k~l~ r.
Denilebilir ki 1914-18 genel sava~~ ndan sonra Rusya, Italya ve
Almanya'da Abdülhamid'in zulmüne çok, ama pek çok rahmet
okutacak zalim yönetimler kurulmu~~ve bunlar~ n son ikincisi ancak
d~~~yenilgi üzerine y~k~lm~~lard~ r. Bu söz ancak görünü~te do~ru
say~ labilir. Bu ülkelerdeki zulüm birçok maddi ilerlemeler, geli~meler, ilerisi için ümitler uyand~ ran devrimler, buna da eklenen bir
tak~m d~~~ba~ar~ larla ayakta durabiliyorlard~ ; ve bu ülkeler ve halk
yönetime kar~~~k~smen olsun bu yüzden susuyordu ve onu destekliyordu. Bu yönetimler de sava~da yenilgi olur olmaz y~k~lm~~lard~.
Abdülhamit yönetimi ise içeride ekonomik gerilik ve sonsuz kanl~~
ayaklanmalar içinde bocallyor, d~~ar~ya kar~~~da biteviye iller ve
ülkeler kaybediyor, durmadan devletin onurunun k~ r~lmas~ na yol
aç~ yor, bu yüzden halk ayaklanmas~ n diye de ezici bir bask~ya ba~vuruyordu.
Padi~ah~ n tek manevi deste~i eskiden kalma al~~~kl~ klar ve üç
yüzy~ld~r arkas~~al~nam~yn y~ k~mlara ra~men hala yüzde yüz ölmemi~~
olan Padi~ ah-Halifeye kar~~~ba~l~l~ kt~.
Ikinci me~ rutiyetin bir asker ayaklanmas~~sonucunda elde edilmesini ve dümenin Ittihat ve Terakki eline geçmesini önlemeyebilecek tek çare II. Abdülhamid'in daha önce, mesela Makedonya
sorumu alevlenmeden, XIX. yüzy~l~n sonlar~ nda ölmesi, yerine geçecek olan V. Mehmet'in de herhangi bir komiteci te~kilat~n~ n tehdidi
hattâ boyunduru~u alt~ nda bulunm~ yarak yönetimi de~erli devlet
adamlar~n~ n eline vermesi ve onlar~n bir me~ rutiyet yönetimi kurmalar~~olabilirdi.
Bunu imlemekle yetinece~iz ve tarihi yeni ba~ tan yazmak yoluna
gitmekten kaç~ naca~~z.
Bu yönleri belirttikten sonra II. Me~rutiyet devrinin ba~l~ca
olaylar~n~~gözden geçirip onlarla ilgili dü~üncelerimizi aç~ kl~yaca~~ z.
Bilindi~i gibi Abdülhamid'i me~ rutiyeti kabule zorl~yan kuvvet
birçok genç subaya dayanan Ittihat ve Terakki Cemiyeti idi, bu
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cemiyetin en sözü geçen üyesi de Talat Beydi. Ikinci me~rutiyet
devrinin en önemli olaylar~~ bu te~kilât~ n ve bu kimsenin davran~~lar~n~n az çok birer sonucu say~labilir.
BOSNA - HERSEK, TA~ LICA VE BULGARISTAN
OLAYLARI

1878 Berlin anitla~ masiyle, o zamana kadar birer Osmanl~~ülkesi
olan Bosna-Hersek'in yönetimi Avusturya-Macaristan'a verilmi~ti.
Bu devlet Ta~l~ca sanca~~n~~ da askerce i~gal etmi~ti, bu son i~de
amaç ayn~~ soydan olan S~ rbistanla Karada~'~n aras~na girerek bunlar~n birle~mesini önlemekti.
1908 de ikinci me~ rutiyetin ilân~ ndan az sonra Avusturya ile
Rusya aras~nda birtak~ m görü~melerde bulunulmu~~ve sözle de olsa
pek belirli olmad~ klar~~ için iki yanca ba~ ka türlü yorumlanacak olan
birtak~ m anla~malara var~lm~~~veya yakla~~ lm~~t~.
Bunlara göre Rusya belirsiz biçimde Bosna-Hersek'in Avusturyaca yaln~z fiilen de~il resmen de kendi ülkesine kat~lmas~n~~kabul
etmi~, bu devlet de Rusya'n~ n Bo~azlarda sava~~gemileri için baz~~
geçi~~kolayl~ klar~~elde etmesine, yine pek belirli olm~yan biçimlerde
raz~~olmu~ tu. Bu belirsiz anla~ maya a~a~~ da amlacak hava içinde
var~lm~~t~.
Me~rutiyetten sonra Osmanl~'n~n H~ristiyan uyruklar~~büyük bir
sevinç içinde çalkalamr. Bu arada Makedonya komitecileri de devletle bar~~ ma yolunu tutunca büyük devletler Makedonya'daki türlü
denetlemelerinden vazgeçip oray~~ eskiden oldu~ u gibi Osmanl~~
yönetimine b~ rakmaya karar verirler (Bab~ aliye bildirme günü 3
Ekim 19(38). Bunun üzerine Avusturya, Bosna-Hersek'in durumunu
kesin olarak kendi lehinde de~i~tirme karar~n~~ aç~~a vurur (Imparator-K~ ral~ n iradesi 5 Ekim 1938). Bu i~te Ittihat ve Terakki'nin bir
hareketi onu ayr~ ca ivedilikle davranmaya sevkeder. Bosna-Hersek
sözde olsun Osmanl~ 'n~n bir vilayeti say~ ld~~~~için Ittihat ve Terakki'nin orada da seçim yapt~rmaya kalk~~aca~~~yolunda dola~t~r~lan
ve gazetelere geçen söylentiler bu i~teki âmillerden biridir.
Avusturya bu vilayeti kendi ülkesine katarken Ta~l~ca sanca~~ndaki askerlerini geri çeker ve oras~n~~Osmanl~ 'ya geri verir.
Böylelikle Osmanl~~gerçekten bir sancak kazanm~~~olmakla birlikte, çoktan elden ç~ km~~~olan Bosna-Hersek'in sözde kayb~~ a~~r bir
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darbe say~l~r; bunun arkas~ndan Bulgaristan'~n da sözden ileri gitmiyen Osmanl~'ya ba~~ml~l~~~n~~ortadan kald~r~p kendini ba~~ms~z
ilan etmesi (5 Ekim 1908) manevi durumu büsbütün a~~rla~t~r~r.
Ikinci me~rutiyet bu olaylardan do~an gergin hava içinde geli~meye çal~~acakt~r.
OSMANUYI YIKIMA GÖTÜREN YANLI~~DAVRANI~LAR
Z~NC~R~~

Bunun ba~~nda komitecilikten yeti~mi~~Ittihat ve Terakki ileri
gelenlerinin kendilerini derhal devlet adam~~sanmalar~~ve ba~a geçmek istemeleridir. Bunun için de orduyu bir alet gibi kullanarak
onu siyasan~n içine sürüklemeleridir.
Gerçi ordu sayesinde mebuslar~~korkutarak Kamil Pa~a aleyhine
mecliste oy ald~ktan sonra eski devlet adamlar~ndan Hüseyin Hilmi,
Hakk~~ve (Küçük) Sait Pa~a gibilerini 4 sadarete getirmi~lerse de
bunlar~~hep birer paravan gibi kullanarak kendi istediklerini onlara
yapt~rmaya kalk~~m~~lard~r. Görünürde sadrazam kim olursa olsun
daima gerçek sadrazam Talat ve gerçek maliye-ekonomi i~lerinin
ba~~~Cavit Beyler olagelmi~tir.
Bu gibi sadrazamlar da, durum art~k i~ba~~nda kalmalar~n~~
imkans~z k~l~ncaya veya kendilerine Ittihat ve Terakkice yap~lan
bask~lar dayan~lam~yacak bir ölçüyü buluncaya kadar mevkilerinde
tutunabilmi~ler ve sonra yerlerini bir benzerlerine b~rakmak zorunda
kalm~~lard~r.
Yukar~da imledi~imiz yanl~~~davran~~lar zincirinden birkaç halkay~~ a~a~~da anaca~~z.
4 Ikinci me~rutiyet devri sadrazamlar~~ ~unlard~r: Me~rutiyettin ilaninda
AvIonyal~~Ferit Pa~a'dan sonra s~rasiyle: Sait Pa~a (22 Temmuz-4 A~ustos 1908),
Kamil Pa~a (5 A~ustos 1908-13 ~ubat 19o9), Hüseyin Hilmi Pa~a (14. ~ubat-13
Nisan 19°9), Tevfik Pa~a (13 Nisan-5 May~s 1909), Hüseyin Hilmi Pa~a (5 May~s28 Aral~k 1909), Ibrahim Hakk~~Pa~a i~e ba~laymcaya kadar H. Hilmi Pa~a 15 gün
vekil kal~r; Ibrahim Hakk~~ Pa~a (12 Ocak 1910-29 Eylül 1911); Sait Pa~a (30
Eylül 1911-16 Temmuz 1912), Gazi Ahmet Muhtar Pa~a (22 Temmuz-29 Ekim
1912), Kâmil Pa~a (29 Ekim 1912-23 Ocak 1913), Mahmut ~evket Pa~a.(23 Ocakii Haziran 1913), Sait Halim Pa~a (12 Haziran 1913-3 ~ubat 1917), Talât Pa~a
(4 ~ubat 1917-8 Ekim 1918), Ahmet Izzet Pa~a (14 Ekim 1918).
Bundan sonras~~Osmanl~~devletinin sömürgele~mesi gelir.
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ORDUYU S~YASAL B~ R ALET OLARAK KULLANMAK

Ittihat ve Terakki'nin baz~~ üyeleri ve birtak~ m subaylar ordu
siyasal bir alet gibi kullan~ lmazsa irtica~ n üstün gelece~ine içten
inan~yorlard~ . Ancak bunlar~ n birço~u bu i~ i iktidara fiilen geçmek,
subaylar~n baz~lar~~ da s~ ra d~~~~ilerlemek için bir vas~ta say~yorlard ~~
ve gerçekten de öyle oluyordu.
Mustafa Kemal ile ona inanan birkaç ki~i bu gidi~i önlemek
için çok u~ra~m~~~iseler de te~kilâtl ~~ cüceler, o s~ rada o devi yenmi~~
ve onun orduyu siyasadan kesin olarak ay~ rma iste~inin gerçekle~mesini engellemi~ lerdir; hatta onu öldürmeye bile kalk~~m~~lard~ r.
Bu yüzden bir yandan devlet i~leri, komitecilikteki ba~ar~lar~ndan
ba~ka bir s~fat~~olm~ yan Talat, ordu i~ leri de kendisinde hiçbir komuta
kabiliyeti bulunmayan Enver gibilerin eline dü~mü~tü.
Bütün y~ k~mlar~~ kökü ve kayna~~ , böylelikle ortaya ç~ kan durumdur :
"Ittihatç~" subaylar~ n orduda üstün durum elde etmeleri kendilerine "Halaskar" ad ~~ verilen ba~ ka birtak~m subaylar~ n bir birlik
kurmalar~~ sonucunu do~urur. Bunlar Rumeli'deki karga~al~klarla
Trablusgarp sava~~ ndan faydalanarak erleriyle birlikte ayaklan~r,
hükümeti devirir ve ister istemez ba~lang~ çta olsun kendi nüfuzlar~~
alt~ nda i~ leyen bir hükümet kurarlar (Temmuz 1912). Balkan sava~~~
bu çeki~ meler içinde ba~ lar ve devletin a~~ r bir yenilgisiyle biter.
MUHAL~ F ÖLDÜRME S~YASASI

Abdülhamid'in ezici istibdad~na kar~~~ u~ra~~l~ rken hele son
anlarda Ittihat ve Terakki komitesi Padi~ah~n baz~~hafiyeleriyle en
candan adamlar~ n~~ öldürtmü~tü. O s~ rada bu öldürme i~ ini üzerine
alanlar pek büyük tehlikeleri göze al~yorlard~~ ve bu i~~bir bak~ma
yurdun faydas~~için yap~lm~~~bir kahramanl~ k say~labilirdi ve say~lm~~t~ r. Ancak Abdülhamit devrildikten sonra ve iktidar elalt~ndan
veya resmen Ittihat ve Terakki eline geçtikten sonra bu yolda devam
edilmi~~ve birkaç muhalif gazeteci sokakta öldürülüp, öldürenler
yakalanmam~~t~. Bu ise halk~ n vicdan~n~~ ayakland~ rmakla birlikte can
korkusiyle birtak~ m kimselerin Ittihat ve Terakki'yi bir an önce
devirmeye çal~~ malar~ n~~gerektirmi~ ti. 31 Mart (13 Nisan) 1909 irtica
hareketini k~~k~ rtanlar, birkaç gün önce öldürülmü~~olan Serbesti
Belleten C. XXIII, F. 18
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gazetesi ba~yazar~~ Hasan Fehmi'nin öldürülmü~~olmas~ndan (6-7
Nisan 1909 gecesi) k~smen olsun faydalanm~~lard~.
Bundan ba~ ka hiçbir ülke gece sokakta muhalif öldürten bir
komiteciler yönetimine uzun zaman dayanamazd ~.
DEVLET~ N ~ç DURUMUNU KAVRAYAMAMAKTAN
DO~AN YIKIMLAR

Osmanl~~ devleti geli~ me derecesi ve bünye bak~m~ ndan birbirinden son derece ayr~~k~s~mlar~~kapsamaktayd~ . Arnavutluk, Yemen,
Asir, Hayran ve daha türlü yerlerin ortaça~~ms~~feodal bir bünyeleri
vard~ . Makedonya'da ise, üç H~ ristiyan unsuru (S~ rp, Bulgar ve Rum)
birbirlerine dü~manl~klar~~ayr~~ ayr~~her birinden kalabal~ k olan Türk
unsuruna nispi bir güven sa'~l~yabildi~i gibi, bu üç unsuru d~~ ardan
destekliyen ve k~~k~ rtan, kendileriyle soyda~~devletlerin de birbirine
dü~manca bakmalar~~sonucunu do~uruyordu.
Pek bilgisiz devlet adam~~ olan ~ttihatç~ lar ve onlara perde
olmay~~ kabul eden ricâl bir yandan iki y~ k~c~~yanl~~~ i~lerler ve öbür
yandan da baz~~Arap ülkelerinde Abdülhamit devrinden kalma
anlay~~s~zl~klar~~ devam ettirir, hattâ az~tt~ r~ rlar.
~ttihatç~larca i~lenilen yanl~~lar~ n temeli ~u dü~ünceye dayanmaktayd~~ : Osmanl~~ devleti bütün parçalar~~ e~~bir devlettir, dolay~siyle ~stanbul, Bat~~ Anadolu ve Suriye gibi ileri olan yerlerle daha
genel olarak Türklerin ya~ad~klar~~yerler nas~ l yönetiliyorsa devletin
öbür k~s~mlar~~ da öyle yönetilmelidir.
Arnavutluk o vakite kadar devlete ba~l~~kalm~~t~. Oras~~ Rumeli'de devlet için bir dayanak durumunda bulunan ve öyle kald~ kça
Makedonya Türklerinin tabii bir yard~mc~s~~ olan bir ülke idi. Ora
halk~~ yoksul ve da~l~ k ülkesinde iptidai bir ya~ay~~~ya~amakta ve
kendi bayraktarlar~na ba~l~~ olup vergilerin birço~unu vermemekteydi. Yoksulluk yüzünden bu vergi vermeyi~in devlet hazinesine
girecek para bak~ m~ ndan maddi bir önemi de yoktu. Fiili devlet
yönetimi de orada pek gev~ek idi.
Anlay~~l~~devlet adamlar~~önce Arnavutlu~u kültürel ve ekonomik
bak~mdan geli~tirmeye, oras~n~~daha ileri Osmanl~~illerinin durumuna
yakla~t~ rmaya çal~~~ rlard~.
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Ittihatç~ lar ve onlara alet olan eski rical ise öyle yapmay~p i~e
ters taraftan ba~larlar; önce Arnavutlu~u Istanbul veya Bat~~Anadolu
gibi yöneltmiye ve ora ileri gelenlerinin nüfuzunu k~rmaya kalk~~~ rlar, bunun üzerine orada bir sürü ayaklanma olur, ordunun en
de~erli k~s~mlar~~ orada y~pran~ r ve Makedonya Türkleri de Bat~lar~ nda önemli bir dayanaktan mahrum kal~ rlar. Esasen Italya
Trablusgarp sava~~na ba~lad~ ktan sonra Ittihat ve Terakki hükümeti
Arnavutluk'taki siyasas~n~~ yumu~at~r ise de i~~i~ten geçmi~ti; hem bu
ülkenin devlete güveni kalmam~~ t~ r, hem de Balkan devletleri bunu
anlad~ klar~ndan bu yön onlar~~ Osmanl~ ya çatmaya daha da yüreklendirmi~tir.
Bu i~te Ittihatç~lar~ n esas suçu Arnavutluk'u Osmanl~~ülkesinin
ileri k~s~mlar~~gibi yöneltmiye kalk~~ mak de~il, bu i~i birden bire,
oray~~geli~ tirmeye koyulmadan ve buna güçleri yetmez iken kalk~~makt~ ; yani kuvvetler hesab~n~~ yanl~~~yapm~~lard~ . Bu ise devlet
adamlar~~ için en büyük suçtur, çünkü devletleri y~ k~ma götüren
âmillerin ba~~ nda bu gibi yanl~~ lar gelir, bunu do~uran sebep de
o s~ rada i~ba~~ nda bulunan devlet adamlar~n~n bilgisizli~i ve de~ersizli~i idi.
31
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Osmanl~~ tarihinde her yeni hamle için oldu~u gibi ikinci me~ rutiyetin de bir irtica hareketiyle kar~~la~mas~~beklenilebilirdi. Patrona
Halil'lerin, Kabakç~~Mustafa'lar~ n nesli sönmü~~de~ildi. Ittihat ve
Terakki bunu hiç dü~ ünmedi~i gibi bu ayaklanman~n patlamas~~için
hemen her ~eyi yapm~~t~ r; kendi aleyhinde yap~lan "kafirlik" ve farmasonluk propagandas~ n~~önliyememesi, o devirde erlerin psikolojisini
pek kavrayamam~~~olmas~ , Selânik'ten getirtti~i ve kendilerine son
derece güvendi~i avc~~taburlar~ n~~her i~ te öbür askerlere kar~~~kullanmas~ , bir muhalif gazeteciyi sokak ortas~ nda öldürtüp kendisinden
olan katili gizlemesi bu olaylar zincirinin birer halkas~d~r.
Istanbul'a Selânik'ten getirilen avc~~taburlar~~ise ba~kent garnizonu içinde bir damla gibi idiler ve yava~~yava~~öbür askerlerin
dü~manl~~~ n~n üzerlerinde topland ~~~n~~ anlad~klar~~ ve u~rad~klar~~
tehditlerden ürkmeye ba~lad~klar ~~gibi irtica~ n propagandas~~da gitgide
onlar aras~ na girmi~~ve tesirini göstermiye ba~lam~~t~.
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Kendi anlay~~s~zl~ k ve yanl~~~tedbirleri üzerine patlayan ayaklanma kar~~s~ nda ise Ittihat ve Terakki ~a~alam~~t~. Mustafa Kemal'in
so~ukkanl~fi~~, keskin görü~ü ve azmi olmasayd~~ irtica~n bast~r~lmas~~
çok uzayabilir ve devlet temelinden sars~ labilirdi.
Bu bast~ r~l~~~ n nas~ l geli~ti~ini burada anlatm~yaca~~z.
MAKEDONYA'DA K~L~SE VE OKULLAR SORUMU

Bu sorumun esas~~ ~udur. Bu bölgenin birçok köyünde S~rp,
Bulgar ve Rumlar kar~~~ k olarak oturmaktad~rlar, baz~~ köylerde bu
üç unsur da bulunur, baz~lar~nda ise bunlar~n yaln~z ikisi vard~ r.
Bu i~te müslüman Türkleri anm~yoruz. Yukar~da sözü geçen üç
H~ ristiyan unsur da ortodoksdur, ancak onlarda ulusal duygular
dinsel duygulardan üstün olduklar~ ndan küçük köylerdeki tek kilise
veya tek okulu bir türlü aralar~nda bölü~ememekte, onlar~~ yaln~z
kendi cemaatleri için istemekte, oralarda yaln~z kendi propagandalar~n~~yürütmeye çal~~makta ve bu yüzden aralar~ nda s~ k s~ k çarp~~malar olmakta idi. Bu durum S~ rbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'~ n
da birbirlerine dü~man gözü ile bakmalar~n~~gerektirmekte olup bu
devletler kendilerinden olan cemaatlerin kayr~lmas~~ için birbirleri
aleyhine Bab~âli'ye ba~vurmakta idiler. II. Abdülhamit bu durumdan
faydalanarak an~lan üç Balkanl~~devletin aralar~ndaki gerginli~i ve,
elalt~ndan da, sözü geçen üç ulus aras~ndaki çarp~~malar~~sürdürmeye
çal~~~ r ve bunda epey ba~ar~~ sa~lard~. Denilebilir ki bu yön Avrupa'n~n Makedonya'daki çarp~~malar yüzünden ora i~lerine gitgide
daha büyük ölçüde kar~~mas~n~, dolay~siyle de bu ülkenin Osmanl~~
yönetimi d~~~na kaymas~n~~ gerektiriyordu. Ancak bu üç unsurun
birle~ip Türklere ve Osmanl~~ devletine kar~~~durum almalar~mn ve
onlar~n arkas~ndan üç Balkan devletinin birle~ melerinin çok daha
yak~n bir tehlike te~kil edece~i besbelli idi ve Ittihatç~~ devlet adamlar~~
bunu anlamallyd~lar.
Anl~yamad~lar ve sand~lar ki her köyde kilise ile okulu oradaki
en kalabal~ k cemaate vermek ve öbür cemaat veya cemaatlere ayr~ca
devlet hesab~na kilise ve okullar yapt~ rmakla Makedonya'da baysall~~~~kurarlar ve büyük bir ba~ar~~ sa~lam~~~olarak halk~n ve Avrupa'n~n kar~~s~na ç~ karlar.
Sonda i~~hiç de öyle olmaz, üç H~ ristiyan cemaat ve onlar~n
soyda~lar~~ olan Balkan devletleri aras~nda yak~nla~ma kolayla~~ r.
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Onlar birbirlerine yakla~~rken Osmanl~'da hele orduda ~ ttihatç~~~tilâfç~~ kavgas~~ al~ p yürur, Italyan sava~~~buna eklenince Balkanl~~
devletler birle~ip Osmanl~'ya sald~ r~ r ve onu yenerler.
Osmanl~~ devleti de bu i~ te bir kere daha komitecilikten devlet
adaml~~~na geçmi~~olanlar~ n bilgisizli~ine ve yanl~~~hesaplar~ na kurban olmu~~olur.
BALKAN SAVA~ININ SONUÇLAR'

Balkan sava~~ ndaki yenilgi ba~ka bir durum ortaya ç~ kar~ r.
O zamana kadar Osmanl~~ devleti Balkanl~lar~n ayaklanma ve sald~ r~lar~n~~ daima ezebilmi~ ti ve ancak Rusya gibi bir büyük devletin
sava~ ta onu yenmesi veya Avrupa Ahengi Düvelisi denilen alt~~ büyük
devletin görünü~ te birle~ mesi onu Balkanl~ lara ~ u veya bu yerleri
vermek ve haklar tan~ mak zorunda b~ rakabilirdi.
Yunan ayaklanmas~n~ n M~s~r Pa~as~~ Mehmet Ali'nin o~lu ~ brahim Pa~aca bast~r~lmas~~ (1824-1827), Bulgar ayaklanmas~n~ n ezilmesi (1876), S~ rbistan'~n 1877 de kesin olarak yenilmesi, Yuanistan
için de 1897 de böyle olmas~~ bu dedi~imizin do~rulu~unu gösterir.
1912-1913 de ise Balkanl~ lar kimsenin yard~ m~ na muhtaç olmadan
Osmanl~y~~ yenerler ve Rumeli'nin pek büyük bir k~sm~ n~~ ondan
al~ rlar.
Bu olay iki türlü sonuç do~urur: biri büyük devletlerin de gücü
hiçe inmi~~say~lan Osmanl~dan "çal~~ma alan~" gibi adlar alt~nda
pay almaya kalk~~ malar~~ve bunu elde etmeleridir.
~ kincisi S~rbistan'~ n bu sava~tan pek büyük kazançlarla ç~ km~~~
olmas~ n~n, halk~n~ n yandan fazlas~~Slav olan Avusturya-Macaristan
~ mparatorlu~u'nu ku~kuland~ rmas~, çok kayg~ land~ rmas~~ ve bu devletin gelece~ini sa~lamak dü~üncesiyle S~ rb'~~ ezmek için f~ rsat kollamas~, nihayet bunu buldum sanarak ona çatmas~ , böylelikle de birinci
genel sava~a (1914-18) yol açmas~~olur. Yani özet olarak Balkan
sava~lar~n~ n sonucu olarak a~a~~da görece~imiz gibi Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun bölü~ülmesi i~i biter ve Avusturya-Macaristan'~ n bölu~ ülmesi sorumunu had bir biçimde ortaya ç~ kar.
Bu devletle Almanya ise bunu önlemek için S~ rbistan'~~ ezmek
gerekti~ine inan~ rlar ve Avusturya veliaht~ n~ n öldürüldü~ü BosnaSaray suikast~~ onlara bu yolda bir vesile vermi~~olur.
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OSMANLI ASYASI' NIN BÜYÜK DEVLETLERCE NÜFU Z , ÇALI~MA VE
MENFAAT ALANLARI ADI ALTINDA B ÖLÜ~ÜLMES~~
VE OSMANLININ B~R TAKIM ANLA~MALARLA
BUNU TASD~K ETMESI

Bu yön üzerinde uzun durm~yaca~~z, çünkü çok çapra~~kt~ r ve
anlat~lmas~~ ince ayr~nt~lar~n verilmesine ba~l~d~ r. Bu yönü Türk
Ink~lâb~~tarihimizin c. II, K. III ünde esasl~~ olarak inceledik.
I~in özeti ~udur: bütün Osmanl~~Asyas~~ tâ ~zmieten Arabistan
yar~m adas~na kadar Ingiltere, Fransa, Almanya aras~nda çal~~ma ve
menfaat alanlar~~ olarak hem kendi aralar~nda, hem de Osmanl~~
hükümetiyle anla~malar yap~larak bölü~ülür. Rusya'ya da, Do~u
Anadolu'da, Sivas'la Diyarbak~ r'~~da içine al~ nan bir siyasal denetleme bölgesi, yine bu devletle Bab~ali aras~nda yap~lan bir anla~ma
ile taml~r.
1914 de genel sava~~n ba~lad~~~~s~rada Avusturya ile Italya için
birer bölge tan~nmas~~ i~i de kesin bir karara ba~lanmak üzere idi.
Bundan sonra Osmanl~~ devletinin bir genel sava~a meydan
vermeden fiilen yok olmas~~bir zaman i~i idi ve art~k "~ark Meselesi"
yani "Do~u sorumu"nun onunla ilgili k~sm~~çözülmü~~demekti.
Ancak yukar~da and~~~m~z öbür sebep, yani Avusturya-S~rbistan
gerginli~i bir genel sava~~amili olarak ilk saffa geçerek 1914 y~ k~m~n~n
patlama= gerektirmi~tir.
~TT~HATÇILARIN GITGIDE DAHA ÇOK ALMANYA' YA
YAKINLA~MASININ SONUÇLARI
I I Abdülhamit saltanat~n~n ikinci yar~s~nda hep Almanya'ya
dayanmaya çal~~m~~t~, onun deste~ini elde etmek için de ona bir
tak~m demiryolu vesaire imtiyazlar~~vermek zorunda kalm~~t~. Bu
imtiyazlar aras~nda Avrupa'dan Hindistan'a en çabuk gitmeyi sa~l~yacak olan Ba~dat demiryolu imtiyaz~~ en çok ~ngiltere'yi, daha az
ölçüde de Rusya'y~~ürkütmü~~ve bu devletleri bir tak~m tedbirler
almaya sevketmi~ti; ~ngiltere Arap vilâyetlerinde bir tak~m ayaklanma ve ulusal hareketlerin geli~mesini k~~k~rtt~~~~gibi, Rusya da
kendi ülkesine s~~~nm~~~olan Ermenileri bir tehdit vas~tas~~yaparak
Osmanl~~hükümetini, Ere~li-Adapazar~-Ankara-Kayseri-Sivas-Diyarbak~r-Van çizgisinin Do~u ve Kuzeydeki demiyrollar~n~~ do~rudan
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do~ruya kendisi yapmayacak olursa (ki Osmanl~mn buna hiç gücü
yoktu) bir Rus ~irketine yapt~raca~~m ve bunun ~artlar~n~n Almanlarca yap~lan Ba~dat demiryolunun ~artlar~na uygun olaca~~n~~üstenmek zorunda b~rakm~~t~.
II. Abdülhamit'in Almanlara dayanmas~~me~rutiyet ilan edilince
devleti onun muar~z~~olan Ingiltere ve Fransa'ya eyginlik göstermiye
sevkederse de bu durum Kamil Pa~a'n~n sadaretten çekilmesinden
sonra (1909) çok sürmez.
Çok usta bir diplomat olan Alman büyükelçisi Baron Mar~al
(Marshall) kolayl~kla Ittihat ve Terakki ileri gelenlerini ~u yönlere
inand~r~r :
Avrupa büyük devletleri aras~nda Osmanl~~ile biti~ikli~i ve ülke
yak~nl~~~~olmayan, ondan bir ~ey istemeyen tek büyük devlet Almanya'd~r. Dolay~siyle Osmanl~~devleti yaln~z ona kar~~~tam bir
güven besliyebilir.
Almanya'n~n ba~la~~klar~~olan Avusturya'n~n Bosna-Hersek'de
ve Italya'n~n Trablusgarp'te ve 12 adada bu devletin izniyle yapt~klar~, Ittihat ve Terakki'nin gözünü açam~yacakt~r; ancak kar~~~
taraf devletlerinin (Ingiltere v. s.) Osmanl~'ya kar~~~davran~~lar~n~~
büsbütün çetinle~tirecektir.
Daha sonra 1913-14 y~llar~nda Osmanl~~Asya's~n~n ekonomi
ve çal~~ma alanlar~~ad~~alt~nda bölü~üldü~ü s~rada Izmit'ten Musul'a
kadar uzanan Alman pay~~bu devletin Osmanl~~ülkesinde hiç gözü
olmad~~~~efsanesini hiçe ç~kard~ktan sonra da Osmanl~~devlet adamlar~n~n gözleri aç~lm~yacakt~r.
~SLÂMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK

Hilâfetin manevi nüfuzunu bir kuvvet sanarak onu d~~~siyasa
alan~nda faal biçimde kullanmaya kalk~~an ba~l~ca Osmanl~~Padi~ah~~
Abdülhamit olmu~tur. Onun bu i~e sar~lmas~nda bir yandan Cemalettini Afgani gibi d~~~mütefekkirlerinin, öbür yandan da Alman
Imparatoru gibi elinde Müslüman sömürgesi olmay~p Ingiltere,
Fransa ve Rusya'y~~boyunduruklar~~alt~nda tuttuklar~~Müslümanlar
vas~tasiyle bask~~alt~na almak isteyen d~~~k~~k~rt~c~larm tesiri olmu~tu.
Bu siyasa Osmanl~~devletine o s~rada pek aciz durumda bulunan
sömürgeci halk~n belki teveccühünü kazand~r~yordu, ama en güçlü
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devletleri ona candan dü~man k~l~yordu, dolay~siyle duygular~~bir
yana b~rak~p siyasal bak~mdan dü~ünürsek bu yol zararl~~ve yanl~~~
bir yoldu.
Türkçülük ve Turanc~l~k lehindeki gidi~i ise Abdülhamit Islamc~l~k siyasas~na kar~~t sayd~~~ndan yasak etmekteydi.
Ittihat ve Terakki onun Islâmc~l~k siyasas~n~~oldu~u gibi ele al~r
ve buna Turanc~l~k siyasas~n~~ekler.
Ancak gerek Abdülhamit gerekse Ittihat ve Terakki, Atatürk'ün
T.B.M.M.inde ~~Aral~k 1921 de demi~~oldu~u gibi esas bak~mdan
amaçlar~na ~u yönden ula~amam~~lard~~ :
"Efendiler, büyük ve hayali ~eyleri yapmadan yapm~~~gibi görünmek yüzünden bütün dünyan~n husumetini, garezini, kinini bu
memleketin ve bu milletin üzerine celbettik. Biz panislâmizm yapmad~k, belki "yap~yoruz, yapaca~~z" dedik. Dü~manlar da "yapt~rmamak için bir an evvel öldürelim" dediler. Panturanizm yapmad~k;
"yapar~z, yap~yoruz, yapaca~~z" dedik ve yine öldürelim" dediler.
Biz böyle yapmad~~~m~z, yapamad~~~m~z mefhumlar üzerinde ko~arak dü~manlar~m~z~n adedini ve üzerimize olan tazyikat~n~~tezyit
etmekten ise haddi tahliye, haddi me~rua rücu edelim. Haddimizi
bilelim. Binaenaleyh, Efendiler, biz hayat ve istikbal istiyen milletimiz ve yaln~z ancak bunun için, hayat~m~z~~ibzal ederiz."
Bu sözler Abdülhamit, Ittihat ve Terakki ve Milli Mücadele
devirlefinde tam bir gerçe~in aç~klanmas~~idi.
Ittihat ve Terakki Türkçülük ve Turanc~hk siyasas~n~~ayr~ca da
Balkan sava~~~y~k~mlar~ndan do~an baz~~güç durumlar~~ve onlar~n
zaruri luld~klar~~fedakârl~klar~~ izah için 5 kulland~~~~gibi, bazan
halk~~uzak hayallerle avutarak o zaman~n gerçeklerini unutmaya
sevketmek için de kullanrm~d~r 8.
Bununla birlikte Türk ulusuna benli~ini ve gerçek büyüklü~ünü
duyurmak, bu duygular~~Islaml~k ve Osmanl~l~k duygular~~içinde
kleta eritilmi~~bir durumdan kurtarmak bak~m~ndan Ittihat ve Terakki'nin Türkçülük siyasas~mn çok müspet bir yan~~da vard~r ki
hele Milli Mücadele s~ralar~nda büyük tesir ve faydas~~olmu~tur.
Bk. Hikmet Baytar: Türk Inlulabi Tarihi, c. II, K. IV, s. 348 v.d.
Ayn~~eser, s. 364 v.d.
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Ancak bu duyguya müspet ve bilimsel biçimini veren, hele onu
içinde bulunulan durumda en makul ve faydal~~ ölçüde s~n~ rland~ r~p
geli~tiren Atatürk olacakt~ r.
BIRINCI DÜNYA SAVA~INA GIRI~~

Osmanl~~ devletinin sava~ a kat~lmas~~dolay~siyle yaz~ lm~~~olan en
ac~~ yaz~, hele bu giri~te ba~l~ ca âmil olmu~~olan Enver, Talat ve
Cemal Pa~alar~n k~t anlay~~~ n~~ aç~~a vuran en a~~r yaz~, Alman
ba~bakan~~ Betman Holveg'in hât~ ralar~nda bulunan ~u sat~ rlard~ r 7.
"Marn vuru~mas~~ bize askeri çarp~ larda bulunarak sava~~~çabuk
bitirmek ümidini kaybettirdi... Biz say~ca pek üstün kuvvetlerle
ku~at~lm~~~bir kalenin güçsüz garnizonuna benzetilebilirdik. Biz pek
parlak zaferlere ra~men sava~~~ba~ar~l~~biçimde nas~ l sona erdirebilirdik. Buna kar~~l~ k vermek i~ i kadere dü~üyordu. Art~ k amac~m~z öz
savunmam~z olmu~tu..."
Durum böyle oldu~una göre, halk~ n neden y~llar boyunca bo~~
zafer ümitleriyle avutulmu~~oldu~u tenkidine Alman ba~ bakan~~halk~ n mâneviyat~n~~ yüksek tutmak, Avusturya'n~n durumunu gözetmek
zaruretleri gibi sebepleri and ~ ktan sonra ~unu da der :
"Öyle yap~ lmasaydi kim iddia edebilir ki, Italya'n~ n son verece~i
(sava~a girmek) karar~n~~geciktirebilmek, Türkiye ile Bulgaristan'la
ba~la~mak i~ini ba~arabilirdik."
Yukar~da görmü~~oldu~umuz gibi Osmanl~~ Asya's~n~~ aralar~nda
yapt~klar~~anla~malarla bölü~mü~~olan ve birbirleriyle bir ölüm kal~ m
sava~~na tutu~mu~~bulunan büyük devletlerin hepsi içten bizim dü~manlar~m~zd~ , daha do~rusu hepsi bizi bir ~ikar say~yorlard ~.
Buna göre onlar~n bo~u~malar~ na seyirci kalmak bizim için en
do~ru yol say~ labilirdi. Bu devletler aras~ nda bizim için Türklük
bak~m~ ndan en tehlikeli olanlar, Rusya ile Almanya idi; çünkü ikisi
de daha çok imparatorlu~un Türk bölgelerine gözlerini dikmi~lerdi
ve oralara her ne ad alt~ nda girerlerse girsinler kendi ~ rklar~ndan
göçmenler yerle~ tirebilirlerdi ve bunu tasarlamaktayd~lar. Ancak
Rusya hem s~n~ r biti~ikli~i dolay~siyle hem de boyunduru~u alt~nda
milyonlarca Türk'ü tutmas~~ yüzünden daha tehlikeli idi ve onun
7

H. Bayur: Türk Ink~ rabi Tarihi, c. III, K. II, s. 537.
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yenilmesi, hiç olmazsa çok ezilmesi, Osmanl~~için faydal~~olacakt~.
Bunu sa~lamak yolunda ise önemli bir ad~m at~lm~~~ve Bo~azlar
torpillenerek kapat~ lmakla sanayii o zaman oldukça geri bulunan
Rusya öbür ba~la~~klariyle ancak Uzak Do~u'daki Vladivostok ve
Kuzey donmu~~denizindeki Arkanjel gibi pek uzak ve verimsiz limanlarla temas edebilecek bir duruma sokulmu~tu.
Bununla yetinmek i~ in en do~rusuydu ve Almanya'ya hizmetlerin en büyü~ü yap~lm~~~bulunuyordu. Denilebilir ki kar~~~yan bizi
bu durumda b~ rakamazd~~ve ergeç Bo~azlar~~ açmam~z~~istiyecek ve
biz bunu kabul etmeyince bize kar~~~sava~a giri~ecekti.
Bu muhakkak olmamakla birlikte muhtemel say~labilirdi; ancak
sava~ a ne kadar geç girilirse bizim için o kadar karl~~idi. Esasen hele
Ingilizler, Hindistan Müslümanlar~n~ n durumu yüzünden kendilerinin de~il, bizim sava~a ba~lamam~ za çok önem veriyorlard~.
Osmanl~~devleti ise daha Trablusgarp ve Balkan sava~lar~ n~n
yaralar~n~~saramam~~t~ , ülkede yol denilmeye de~er bir ~ey yoktu,
demiryollar~~ise Ankara ve Uluk~~ la'da bitiyordu, yani oralardan
mesela Erzurum'a ancak araba ve atla gidilebilirdi, Rusya'n~n ise
s~mr~m~ za kadar demiryolu vard~ ; tek ciddi yak~t kayna~~m~ z o
s~ rada verimi y~ lda birkaç yüz bin tonu geçmiyen Ere~li kömür
madenleri idi.
Durum böyle iken Osmanl~~ devletinin neden kendi iste~iyle
sava~a kat~ld~~~ n~~anlamak güçtür, bu ancak ba~takilerin bilgisizlik,
anlay~~s~zl~ k, a~~ r~~ihtiras ve tedbirsizli~i yüzünden Alman devlet
adamlar~n~n tuza~~na kolayl~ kla dü~mü~~olmalar~n~n sonucudur.
Onlar Turan'~~fethetmek, sömürgeler halk~n~~ kurtarmak gibi
dü~ üncelere kap~lm~~lar, Almanya'n~ n: "ben sava~~~çarçabuk kazanaca~~m, geç kal~rsan~z size bir ~ ey vermem" yolundaki sözlerine
inanm~~ lar ve Alman mali yard~m~~olmadan seferber ettikleri orduyu
ayakta tutacak tedbir bulamad~ klar~~ için Almanya paray~~ kesmek
tehdidinde bulununca sava~a girmeye raz~~olmu~lard~ r.
O gün Osmanl~~ devletinin yok olma karar~~ da imzalanm~~~
say~labilir.
Sava~a kat~ lma y~ k~m~n~~önlemek için Sofya'da ata~emiliter bulunan Mustafa Kemal uyart~ larda bulunmu~~ise de ö~ütlerine ald~ r~lmam~~t~ r.
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SAVA~ IN ÇOK KÖTÜ BIÇIMDE YÖNETILMES~~VE ALMANLARA
KÖRÜ KÖRÜNE UYULMASI

Padi~ah~n vekili olarak ba~ komutanl~ k yapan Enver Pa~a komutan olarak bir hiçti denilebilir, bunu do~ rudan do~ruya yöneltti~i
Sar~kam~~~ y~ k~m~nda gösterdi~i gibi genel sevk ve idaresinde de
göstermi~tir.
Bundan ba~ ka Alman genel karargâhm~n yan~lmazl~~~na kesin
bir mani vard~, bu yetmiyormu~~gibi Almanya'n~n sava~tan sonra
Osmanl~'ya her istedi~i ülkeleri ve menfaatleri sa~l~yaca~~ na o kadar
inan~yordu ki Osmanl~~ ordusunu Alman stratejik menfaatleri u~runda
harcamaktan çekinmiyordu. Yine bu gibi dü~üncelerle Almanlara
yurt içinde hem komuta, hem de yönetim bak~m~ ndan pek a~~ r~~
yetkiler vermeyi do~ru buluyordu.
Bu konularda da sava~~n en ba~ar~ l~~ ve de~erli Türk komutan~~
oldu~u çarçabuk anla~~ lacak olan Mustafa Kemal'in uyart~lr~ na hiç
ald~ r~lm~yordu.
Bütün bunlar~n sonucu olarak 1918 y~ l~nda Osmanl~~ ordusu,
var olan gücüne göre, en çok kay~ p vermi~~ve güçsüz duruma dü~ mü~~
ordulardan biri olacakt~ r.
SAVA~~SIRASINDA KÖTÜLÜKLER

Sava~~n ezici yükü a~~rla~t~kça halk~n memnuniyetsizli~inin tehlikeli sonuçlar do~urmas~ ndan korkan hükümet, bir tak~m pek yanl~~~
ve sonu bak~m~ndan pek zararl~~ tedbirlere ba~vurmu~tur.
Esasen 1908 devriminin ba~lar~~ ayr~~ tutulursa Ittihat ve Terakki
içinde nüfuz ticareti ve ona dayanan vurgunculuk oldukça geli~ mi~ ti.
Sava~~s~ras~nda vurgunculu~a göz yummak ve hattâ onu desteklemek hükümetin âdeta bir tedbirler zinciri biçimini alm~~t~ r. Her
önemli yerde ve hele Istanbul'da bir sürü esnaf te~kilât~~kurulmu~,
ba~lar~na ve aralar~ na Ittihat ve Terakki'nin en güvendi~i kimseler
geçirilmi~~ve sokulmu~, üyelere a~~ r~~kazançlar sa~lan~lm~~~ ve bu
sayede inliyen te~kilâts~ z halka kar~~~üyeleri iyice doyurulan bir tak~m
te~ kilâta dayan~lm~~t~ r.
Çok çirkin durumlar yaratan bu yönler ordunun sonsuz kahramanl~ klar~n~n verdi~i gö~üs kabart~ c~~ örnekler kar~~s~ nda çok utandinci ve alçalt~c~~ olmu~tur.
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Sava~~kaybedildikten sonra Almanya'ya kaçaca~~~gecenin günduzunde son Ittihat ve Terakki kongresinde Talat Pa~an~n bu vurgunculuk ve soygunculuklar~~mazur göstermeye çal~~ mas~~ çok utanç verici
bir olay olmu~tur.
HIZMETLER VE DEVR~MLER

Ikinci me~rutiyet devri Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun y~ k~l~~~n~~
çabukla~t~ rm~~~olmakla birlikte onun hiçbir yarar~~ olmad~~~n~~söylemek yanl~~~olur.
O, her ~eyden önce padi~ah~n, yani s~ rf miras yolu ile o makama
gelmi~~birinin kesin egemenli~ini ve her i~te son söz sahibi olmas~n~~
ortadan kald~rmakla büyük bir ufuk açm~~t~ r. Gerçi Vahdettin 1918
b~rak~~mas~ndan sonra bu biçim egemenli~e yeltenmi~~ise de o, bu
i~i ancak eski Hint maharacalar~~ veya Tunus beyi biçiminde, yani
yabanc~n~ n kulu olarak bir gölge ve perde durumunda kalmak ~artiyle ve pek k~sa bir süre için yapabilmi~tir.
Ittihatç~lar Türklük ve Turkçülük duygular~n~~ her ne amaçla
olursa olsun berkitmekle Osmanl~~ padi~ahlar~n~n devletin ana unsur
ve temelini körletmek için Türklü~ü önce Islaml~ k ve sonra Osmanl~l~ k içinde bo~up eritmek gayretini sona erdirmi~ler ve bu üç duyguyu bir arada geli~tirmeye çal~~m~~lard~ r.
Bu yoldaki a~~r~l~ klar~~yukar~da imlemi~tik, bunlar üzerine yeniden dönmiyece~iz.
Ikinci me~rutiyet devrinde epey devrimler yap~lm~~t~ r, bunlar
genel bak~ mdan yararl~~ i~lerdi; ancak bu i~lere, Tanzimattan beri
olageldi~i gibi, daha çok yabanc~ lara yaranmak ve onlardan baz~~
menfaatler elde etmek için giri~ilmi~ti.
Balkan sava~~ ndan sonra yap~lan 8 birtak~m devrimler yabanc~~
sermayesince istenilen i~lerdi, para bak~ m~ndan son derece s~ k~nt~l~~
bir duruma dü~ mü~~olan hükümet, d~~ar~dan borçlanabilmek için bu
i~te arac~l~ k edecek büyük mali müesseselere imparatorluk içinde
karl~~ i~ler görebilmek imkan~n~~ vermek zorunda kalm~~t~.
Bunlar demin and~~~m~z eserde ayr~ nt~l~~olarak görüldü~ünden
üzerlerinde ayr~ca durm~yaca~~z.
Bk. Hikmet Baytar: Türk inkilâbl Tarihi, c. II, K. IV, s. 294 v.d.
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~er'iye mahkemelerin adliye nezaretine ba~lan~ lmas~~ da hem
devleti modern hukuk anlay~~~ na yakla~t~ rmak hem de Bat~ l~ lara ho~~
görünmeye yarayan bir tedbirdi.
Birinci genel sava~~ s~ ras~nda yap~lan 9 ~er'iye mahkemelerinin
kald~ r~lmas~~ gibi devrimlerin ço~u da Almanya ile Avusturya-Macaristan'a kapitülâsyonlar~n kald~ r~lm~~~olmas~n~~ kabul ettirmek amac~ n~~
güdüyordu.
Genel bak~mdan bu devrimler faydal~~ olmu~ tur denilebilir.
Ancak bunlar~n yap~ lmas~ndaki âmilleri anmak ve Atatürk devrimleri gibi s~rf devleti kuvvetle~tirmek ve ulusu geli~tirmek için görülmü~~i~lerden ba~ka bir özde olduklar~ n~~ belirtmek de tarih bak~ m~ndan bir borçtur.
ÖZET

Yukar~da yaz~lar~~toplamak gerekirse ~ unlar denilebilir.
~ kinci me~rutiyet devri geçirilmesi zaruri bir devirdi. Bir kaç
yüzy~ ldan beri y~ k~lma yolunda bulunan Osmanl~~devletinin y~ k~lmas~n~~çabukla~t~ rd~, ancak Türklü~ün ileride daha büyük bir canl~l~ kla kendini göstermesini kolayla~t~racak baz~~ i~ler de gördü.
i~ba~~na, ilk günlerden beri fiilen ve sonralar~~da resmen ba~l~ca
kabiliyetleri komitecilik olan kimseler yerine Mustafa Kemal geçirilmi~~ve hiç olmazsa aralar~nda s~ k~~ bir dayan~~ma olan komiteci ruhlu
kimseler onu dinlemi~~olsalard~~ —kendisinin de çok kere dedi~i gibi—
Osmanl~~ devleti da~~lmayabilirdi ve baz~~ bölgelere yersel muhtariy-etler vererek yine toplu olarak ya~~yabilirdi.
Temmuz I958

9

Bk. ayn~~ eser, c. Il!, K. III, s. 481 v.d.
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