TÜRK-ALMAN ILI~KILERININ TARIHSEL ARKA PLANI
(1878-1914)*
CENK REYHAN **
Osmanl~~ Devleti'nin çökü~~süreci dikkate al~ nd~~~ nda, her yüzy~la damgas~n~~ vuran bir antla~ma ile kar~~ la~~ r~ z. Osmanl~, on yedinci yüzy~ l~ n sonunda imzalanan Karlofça Antla~mas~~(1699) ile Macaristan'~~ve Transilvanya'n~n büyük bir k~sm~n~, Mora ve Dalmaçya k~y~lar~ n~ , Podolya ve Ukrayna'y~~
"Kutsal ~ttifak"1 güçlerine b~ rakt~. Bu durum, basit bir toprak kayb~ n~ n ötesinde, -Osmanl~ 'n~ n Avrupa k~ tas~ ndaki egemenli~ini kaybetmesinin de ilk
i~aretiydi. On sekizinci yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda imzalanan Küçük Kaynarca
Antla~mas~~ (1774) Devlet-i ki-i Osmani için tam bir y~ k~m~ n ba~lang~ c~~oldu.
Bu antla~ma ile Osmanl~ 'mn nüfuz sahas~~üzerinde Rusya Çarl~~~ 'mn etkisi
artmaya ba~lad~. Sonraki yüzy~l "hasta adam" tabir edilen Osmanl~~Devleti'nin 4vrupal~~büyük güçler (düvel-i muazzama) 2 kar~~s~ ndaki çökü~~sürecinin
hikâyesidir. 1878 Berlin Antla~mas~~ ile ba~lay~ p, 1918 Mondros Mütarekesi'
ne kadar süren, kendi tarihinin en bunal~ ml~~ 40 y~l~ n~ n hikâyesi. Karlofça

Bu makale, 3-4 Kas~m 2003 y~l~nda, "Tarihten Bugüne Türkiye-Almanya ili~kileri: Siyasal,
Ekonomik, Kültürel ve Bilimsel Etkile~in~ler" ba~l~~~~ile toplanan "Çukurova Üniversitesi-Hannover Üniversitesi Uluslararas~~Konferans"a sunulan tebli~in gözden geçirilmi~~ve geni~letilmi~~
suretidir.
* * Yrd. Doç., Mersin Üniversitesi, ~.~.B.F., Uluslararas~~~ li~kiler Bölümü Ö~retim Üyesi.
1 ittifak~n kurulu~u ve takip eden olaylar hakk~ nda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. ~smail Hakk~~
Uzunçar~~l~ ; Osmanl~~Tarihi: L Selim'in Tahta Ç~k~s~ndan 1699 Karlofça Antlasmas~ 'na Kadar, c.
III, k. 1, Ank., 1988, s. 460-481, 509-584. Uzunçar~~l~ 'mn belirtti~ine göre; ittifak, Osmanl~~Devleti'nin Avrupa'n~ n göbe~ine do~ru ilerlemesi~~i~~~engellenmesi için, Papa XI. Inosan'~n te~viki ile
olu~turuldu. Avusturya ile Lehistan aras~nda yap~lan ittifaka 1684 y~l~ nda Venedik üçüncü, 1694
y~l~nda Rusya dördüncü müttefik olarak kat~ld~. s. 460. Ayr~ ca Karlofça Antla~mas~ 'mn, gerçekte; bir yanda Osmanl~, di~er yanda, Avusturya, Polonya, Venedik ve Rusya ile yap~lan bir dizi
antla~maya verilen genel ad oldu~una dair bkz. Oral Sander; Anka'n~n Yükseli~i re Dü~ü~ü:
Osmanl~~Diplo~nasi Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara, 1993, s. 124. Sander'e göre; Antla~ma lar, Rusya ile imzalanan ve K~ r~ m'daki Azak Kalesi'nin ve etraf~ ndaki kalelerin Rusya'ya terk
edildi~i ~stanbul Antla~mas~~(1700) ile sonuçlan~r. s. 125. Buna göre; Osmanl~ 'mn sadece Balkanlar'daki de~il, kendi iç denizi olarak telakk~~etti~i Karadeniz üzerindeki egemenli~i de son
bulmu~tur.
2 Düvel-i muazzama=büyük devletler; ~ngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan ve
Rusya'd~r. Ferit Devellio~lu; Osmanl~ca Türkçe Ansiklopedik Lf~gat, Ankara, 1993, s. 196.
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Antla~mas~~ile ba~layan Osmanl~ 'n~n çökü~ü neden bu denli uzunca bir zaman ald~? Bu sorunun cevab~n~~ "hasta adam"~n ya~ama irade ve kararl~l~ ~~nda de~il, büyük güçlerden ~ngiltere, Fransa ve Rusya aras~ndaki "denge
diplomasisi"nde aramally~z. Özellikle ~ngiltere ve Fransa, bu dönemlerde giri~tikleri sömürgecilik faaliyetleri ile kendilerine yeni yay~lma alanlar~~ buldular. Böylece mevcut Avrupa istikrar~n~~bozma riskine de girmemi§ oldular.
Denge politikas~~ Berlin Antla~mas~ 'na de~in sürdü. Paris Antla~mas~ 'nda
(1856) kabul edilen "Osmanl~~topraklar~n~n bütünlü~üne sayg~~ve iç i:ilerine
kar~~mama" ilkeleri Berlin Antla~mas~ 'nda yer almad~. Bunun yerine, Berlin
Antla~mas~ 'nda, Bab-~~
gayr-~~ müslim tebas~~ad~na yapmas~~istenilen reformlar~~denetlemek için büyük güçlerin müdahalesine izin verildi'. Ar - '<,
~ngiltere, Fransa ve Rusya için, Osmanl~~Devleti diplomatik bir denge unsu~~
de~ildi. Bu andan itibaren büyük güçlere kar~~~önemli bir diplomatik kozu
kaybeden Osmanl~~kendine yeni bir müttefik arad~. Bu müttefik, siyasi birli~ini ~ngiltere ve Fransa'ya göre çok geç tamamlam~~~ve bundan dolay~~dünya
siyasetinde etkin bir rol alamam~~; sanayile~mesini geç tamamlam~~~ama daha
dinamik bir sanayi kapitalizmine sahip olmu~~Almanya'd~ r4. Çökmekte olan
Osmanl~ , Almanya arac~l~~~~rakiplerine kar~~~yeni bir denge politikas~~uygulayabilecektir. Sömürge arayan Almanya ise, Osmanl~~vas~tas~~ile hammadde
ve pazar ihtiyac~n~~kar~~layabilecektir.
Biri emperyalist a~amada, di~eri sömürgele~me sürecinde olan ve bu
yönleri ile birbirine z~ t geli~mi~lik düzeyinde ve toplumsal formasyonda bu-

Oral Sander;
s. 237. Feroz Ahmad; "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Ed. Marian Kent), (Çev. Ahmet Fethi) , ~stanbul,
1999, s. 6.
4 Osmanl~-Almanya ili~kileri daha ön tarihlere kadar gitmektedir. Prusya Krall~~~~zaman~nda Osmanl~~Devleti ile Büyük Friederich aras~nda, on sekizinci yüzy~l~n son çeyre~inde, askeri ittifaklar bile kurulmu~tu. Bu konuda geni~~bilgi için bkz. Kemal Beydilli; 1790 Osmanl~Prusya ittifak~: Meydana Geli~i-Tahlili-Tatbiki, ~stanbul, 1981. Ve Ayn~~yazar~n; Büyük Friedrich
ve Osmanl~lar: XVIII. Yüzy~lda Osmanl~-Prusya Münasebederi, ~stanbul, 1985. Ayr~ca, Salâhaddin Tansel; "Büyük Friedrich Devrinde Osmanl~-Prusya Münasebetleri Hakk~nda", Belleten,
X/37, 1946, s. 133-165. 1868-1875 y~llar~~aras~nda yakla~~k 750 Schivabenli dini muhalif, Templierler, Kutsal Topraklar'a göç etmi~~ve orada müreffeh yerle~imler kurmu~tu. 1842'de aç~lan
Kudüs'teki Prusya konsoloslu~u, faaliyetlerinin ayr~lmaz bir parças~ n~~ olu~turan yerel Yahudi
cemaatlerin ve Templierierin deste~i ve korumas~yla Filistin'de k~sa sürede oldukça önemli bir
konuma ula~m~~t~. Alman mühendisleri ve uzmanla 1870% y~llardan beri Osmanl~~ ülkesinde oldukça etkindiler. Bunu demiryolu in~aat~na ilgi gösteren ~irketler izledi. Ulrich Trumpener;
"Almanya ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük
Güçler, (Ed., Marian Kent), (Çev., Ahmet Fethi), ~stanbul, 1999, s. 130-131.
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lunan iki devletin kaderi nas~l kesi~ti? Bu sorunun ayr~nus~~Almanya'n~ n
dünya siyasetine ç~k~~~hikâyesindedir.
Bismarck ve ~htiyath-Uzlasmali Yay~lmac~~D~~~Politika
Bilindi~i gibi, on dokuzuncu yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, ba~ta ~ngiltere ve
Fransa olmak üzere, sanayile~mi~~Bat~~Avrupa ülkeleri dünyan~n geri kalan
k~sm~n~~sömürgele~tirdiler. Almanya'n~n bu a~amaya geç ula~mas~~ve di~er
emperyalist devledere rakip olmas~~uluslararas~~siyasal sistemi bozan bir unsur oldu. Bu bak~mdan, Almanya'n~n, Prusya önderli~inde siyasal birli~ini
kurdu~u 1871 y~l~~dünya siyasal sisteminde dengeleri alt-üst eden önemli bir
k~r~lma noktas~d~ r. Bu tarihten itibaren Bismarck, Almanya'y~~birle~tirme görevini yerine getirmi~~oldu~unu ve art~k çat~~man~n ve "realpolifik"in yerini,
sa~lamla~ urma ve tasarrufun almas~~gerekti~ini hissetti. ~kinci reich
(imparatorluk) doygun bir erk oldu~una göre, daha fazla toprak kat~l~m~~gereksiz ve arzu edilemez bir durumdu. Almanya'n~n kazan~mlar~n~n, daha
fazla Alman yay~l~mc~l~~~~pahas~na tehlikeye at~lma riski vard~. Bunun yerine,
Almanya yau~ur~lmal~~ve bar~~ç~~ olmal~yd~. Bu bak~mdan, yeni devletin iç
uyumunu bozacak veya uluslararas~~dengeleri alt-üst edebilecek faktörlerin,
önceden sezilerek harekete geçilmesi ve bunlar~ n etkisiz hale getirilmesi,
Bismarck'~n ba~l~ca politik kayg~lar~~ oldu5. Bismarck, d~~~politikada Avrupa
içi problemlerle a~~rl~ k verdi. Öncelikli hedefi, Avrupa içindeki anda~mazl~klar~n sava~a dönü~meden çözümlenmesiydi. Do~u Avrupa'da; 1860'11 y~llarda
Almanya'y~~birle~tirmek için uygulad~~~~realpolitik Prusya, Avusturya ve
Rusya aras~ndaki uzla~mar zedelemi~ ti. Almanya'ya kar~~, muhtemel bir
Avusturya-Rusya i~birli~i ya da ileride Almanlar~ n da içine çekilece~i bir
Avusturya-Rusya sava~~~olabilirdi. Bu bak~mdan, bu iki devlet aras~ndaki gerilimleri gidermeliydi. Bat~~Avrupa'da ise; 1871'de a~~ r yenilgiye u~ratu~~~
Fransa ile ili~kiler gergindi. Ayr~ ca, sömürgeci devletlerle Avrupa d~~~~sömürge çau~malar~nda, Almanya'n~n bir sömürge politikas~~bulunmad~~~~yolunda büyük güçleri inand~rmas~~da gerekiyordu. Bismarck 1871'den sonra
Fransa'y~~d~~~politikada tecrit etmeye ve Almanya ile Avusturya ve Rusya aras~nda bir dostluk sa~lamaya muvaffak oldu. Bundan ba~ ka sömürge siyasetinin Almanya için bir zaaf te~kil edece~ini, çünkü sömürgeler için kuvvetli bir
donanmaya sahip olmak laz~m geldi~ini, halbuki Almanya'n~n co~rafi du5 Stephen J. Lee; Avrupa Tarihinden Kesider (1789-1980), (Çev. Sava~~Aktur), Ankara,
2002, c. II, s. 153-154. Dönemin Alman d~~~politikas~~hakk~nda temel bilgiler için bkz. A.g.e., s.
153-164.
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rumunun böyle bir filo kurmas~ na elveri~li bulunmad~~~ n~, defalarca, nutuklar~nda aç~ klad~6. Zira, Almanya'ya, Do~u Avrupa'da Ruslar taraf~ ndan
"Berlin ihaneti"nden, 7 Bat~~Avrupa'da Frans~ zlar taraf~ ndan "Alsace-Lorraine"den8 dolay~~kin duyuluyordu. K~ tan~n iki yakas~ nda Almanya'ya kar~~~
olabilecek bir ittifak Bismarck'~n en büyük endi~esiydi. O halde, bu devletlerden Prusya, Avusturya ve Rusya aras~nda daha önce varolan uzla~ma onar~ 6 Enver Ziya Karal; Osmanl~~Tarihi: Birinci Me~rutiyet ve ~stibdat Devirleri(1876-1907),
Ankara, 1995, c. VIII, s. 167.
7 ifade pan-slavist Danilevskiy'e aittir. Fahir Armao~lu; Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara,
1973, s. 278. Di~er pan-slavistler de, Berlin Kongresi sonras~nda, Almanya ve Avusturya'ya; "biz
buraya ümitlerimizin cenaze törenini yapmak için topland~ k" ~eklinde ifade edilen bir kin beslemi~ ur. Halbuki, Bismarck Osmanl~~ delegelerini de kongreden önce uyarm~~u; "Bugünkü durumu sizden saklamak istemem; kongrenin Osmanl~~Devleti için topland~~~~zann~na kap~larak
kendinizi aldatmay~n~z. Osmanl~~Devleti ile Rusya aras~ nda yap~lan Ayastafanos Antla~mas~ , Avrupa devletlerinin menfaatine dokunur baz~~maddeleri ihtiva etmeseydi oldu~u gibi b~rak~l~rd~.
~~te bu menfaatlerin uzla~ur~lmas~~ için bu kongre toplanm~~t~ ". Enver Ziya Karal; A.g.e., s. 75.
Kongre'de al~nan kararlar~n metni hakk~ nda bkz. Mahmud Celaleddin Pa~a; Mirat-~~Hakikat
(Tarih! Hat~ralarm Aynas~), (Haz. ~smet Miro~lu), ~stanbul, 1983, s. 684-698. Gerçekte, as~l hayal lur~kl~~~n~~Rus pan-slavistleri de~il, Avrupa'da kendine yeni dost olarak alg~lad~klar~~Almanya
~ansölyesinin bu tavr~~ile, Osmanl~~delegeleri ya~am~~~olmal~ . Berlin Kongre metni incelendi~inde, belki de, Osmanl~lar ad~ na bir "Berlin ihaneti"nden gerçekten söz edilebilir. Özellikle 23.
maddede "(...) mahalli ihtiyaçlara uygun nizamnâmeler yap~lmas~, (...) üyelerin ço~u yerli halktan olmak üzere komisyonlar kurulmas~, (...) tanzim edilecek te~ kilat projelerinin (...) Bab-~~Ali
taraf~ndan ne~redilmeden önce (...) Avrupa komisyonu ile i~ tira edilmesi"nden bahsedilmektedir. s. 691. Kongre'de görü~ ülen konular, Osmanl~~az~nl~ klar~na verilecek haklar ve olu~turulacak s~n~ rlar üzerinedir. Bu konuda geni~~bilgi için bkz. Bkz. Ali Fuad Türkgeldi; Mesail-i Miihimme-i Siyasiyye, (Haz. Bekir S~ k~~Baykal), Ankara, 1987, c. Il., s. 57-91.
8 1870'ler ve 1880'1er boyunca Fransa taraf~ ndan 1871 bozgununun öcünü almak için giri~imde bulunmas~~olas~l~~~~Bismarck'~ n alundan hiç ç~kmad~ . Frankfurt Antla~mas~'nda AlsaceLorraine'den feragat edilmesi yoluyla keskin bir kime dönü~mü~~olan bu durum derin bir psikolojik ~ok etkisi b~rakt~. Stephen Lee; Ag.e., s. 154. Bu yenilgi Fransa'da birden bire bir milliyetçilik ak~m~n~n ortaya ç~ kmas~na sebep oldu. Okul kitaplar~ ndan politik nutuldara kadar, yaz~ lan
ve söylenenler, sadece ve sadece Frans~z milliyetçili~inin, yeni bir milli ~uurun canland~r~lmas~~
amac~n~~güttil ve Fransa adeta bir militarist hava içine büründü. Alsace-Loraine bu milli uyan~ ~in sembolü haline geldi. Fahir Armao~lu; Ag.e., s. 184-185. Fransa aç~s~ndan bak~ld~~~ nda; bir
k~y~~devleti olan Fransa, Atlas Okyanusu ile baus~ndan, Pirene Da~lar~~ile güneyinden ve ~sviçre
Alpleri ile de güney do~usundan bir dereceye kadar güvendeydi. Sald~r~ya aç~k bölgesi Almanya
idi. Alsace-Lorraine ve Ren akarsuyu bölgelerine sahip oldu~u sürece göreli güvenlik içinde say~ labilirdi. Fakat bu bölgeler 1871 antla~mas~~ile Almanlar~n eline geçti~ine göre Fransa art~k sald~r~ya aç~ k bir konumda bulunuyordu. Stratejik güvenli~ini sa~lamak için bu bölgenin Fransa'n~n elinde olmas~~~artu. Nitekim, 1. Dünya Sava~~ 'n~n en kanl~~sava~lar~~da bu bölgede verildi.
1871 ile 1914 y~llar~~aras~ nda Avrupa tarihinin hiç de~i~ meyen ögesinin Almanya ve Fransa aras~ndaki dü~manl~ k oldu~u hakk~nda bkz. Oral Sander; Siyasi Tarih, Ankara, 1989, c. I, s. 171172. Alman ~mparatorlu~u'nun, on dokuzuncu yüzy~l~ n sonlar~ na kadar, tutarl~~bir biçimde Balkanlar ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na ilgi göstermeyece~i ve Alman faaliyetinin daima biraz zorlama ve yapay oldu~u ve bölgenin kaderinin hiçbir zaman Alsace-Lorraine Bölgesi'nin geri
al~nmas~~ya da Polonya'n~n bölünmü~~bir ülke olmaya devam etmesi, Habsburg ~mparatorlu~u'nun varl~~~n~n korunmas~~gibi, Almanya'n~n temel ç~kar ve ilgi alan~ nda yer almad~~~na dair bir
yorum için bkz. Matthew Smith Anderson; Do~u Sorunu (1774-1923): Uluslararas~~Ili~kiler Üzerine Bir ~nceleme, (Çev. ~dil Eser), ~stanbul, 2000, s. 399.
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l~p Fransa k~ tada yaln~zla~t~ r~l~ rsa Almanya bu ~eytan üçgeninden kurtulabilirdi. Bu yakla~~ m sonucudur ki, Bismarck dönemi Alman d~~~politikas~ nda
Osmanl~~ Devleti öncelikli bir gündem maddesi olu~turmaz. Zaten, Bismarck
Almanyas~~ile Osmanl~~aras~ nda, ikili ili~kileri mecburile~tirecek bir toprak
s~ n~r~~da yoktu. Bismarck'~n dengeci d~~~politik anlay~~~n' ve ba~bakanl~~~ n~ n
ilk devirlerinde Almanya'n~ n henüz ekonomik bir kudret haline gelememi~~
oldu~unu da dü~ünürsek, Bismarck Almanyas~ n~ n Osmanl~~ topraklar~~ üzerinde yay~lmas~~da söz konusu olamazd~°.
11. Wilhelm ve Nüfuz Eden-Sald~rgan Yay~lmac~~D~~~Politika
~ngiltere ve Fransa gibi kapitalist-emperyalist devletlerden farkl~~ olarak
Almanya, Bismarck'~ n istifas~ na de~in onun önderli~inde, "ihtiyatl~-uzla~mac~~ve iktisadi nüfuz edici" bir d~~~politika geli~tirdi. Bu politik yakla~~m,
sanayi ve banka sermayesi ile yak~ n ili~ki içinde olan Kayzer II. Wilhelm'in,
1890'da, Bismack'~~ makam~ ndan azletmesine de~in sürdü. Almanya, Bismarck sonras~nda do~rudan yay~lmac~~ bir d~~~politika izlemeye ba~lad~. Alman d~~~politikas~ n~~ Bismarck öncesi ve sonras~~diye iki kutba ay~ran Blondel
durumu ~öyle özetlemektedir;1°
Prens Bismark zade-i deha ve te~ebbüsi olan kuvvetli büyük Almanya o dahinin zaman-~~ idaresinde tekmil Avrupa'ya ve hatta bütün
cihana ferman-fermâ ( hüküm süren) olmu~~idi. Fakat o günler çokdan geçmi~dir. Bugün o muazzam devletin re's-i-kâr~nda (i~~ba~~, devleti idare eden mevki, ba~) bulunanlar bu tak~ m mesail-i dahiliyye ve
hariciyye kar~usunda bulunuyorlar ki o mesail kendilerine endi~e tevlid (sebeb olma) itmekden bir an hâli de~ildir. (...) Almanya'da kuvvetli bir ordu bir vas~ ta-i sulh ve salah telakki olunmakdad~r. Niçün?
Çünkü: (beyne'l-millel bir te~evvü~~(kar~~~ kl~ k) vukuunda onunla ifa-y~~
tesir ve tazyik idilmelidir) fikri perverde (beslenmi~) idiliyor. ~steniliyor ki; bu alet-i tehdidkâr sayesinde daha vasi' müsaadat kopar~ lsun ve
kar~ular~ nda oturan müzakereciler bununla tehdid ve tahvif
(korkutma) idilebilsün. Bugün, kuvve-i maddiyyeye istinad (delil gösterme) iderek, herhangi bir mutalabenin (talepte bulunma) derece-i
viisat~ n~~ (f~ rsat) ve bir itilaf ve ittihad~ n suver (suretler) ve e~kalini tayin ve tehdid itdirmek husus~~ kabil-i tervic (-bir fikri-destekleme) bir
keyfiyyet degildir. Bununla beraber Almanya'n~ n takib itdigi maksad
9 Bismarck döneminde Almanya için Osmanl~~üzerinde bir hammadde ve pazar te~ebbüsünün de henüz söz konusu olamad~~~~hakk~ nda bir yorum için bkz. Enver Ziya Karal; A.g.e., s.
168.
I° J. Blondel; Bismarck'tan Sonra Alman Siyaseti, (Çev. Rasid Edhem), Dersaadet, 1332, s.
8-12.
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budur. (...) Almanlar hükümetlerinin eskisi gibi kendilerini hüsn-i
idare itmedigini ve devletin vaziyetini nevan-mü (bir bak~ ma) duçar-~~
mazallata (alçald~~a u~ram~~) itdigini iddia idiyorlar ki bu tamamen
do~rudur."
Büyük Friedrich'i örnek alan II. Wilhelm, ordu ve donanma komutanlar~n~, sivil bakanlar~ ndan veya meclisten (Reichstag) daha fazla dikkate alarak
askeri hususlara kesin bir öncelik hakk~~tan~yordu. ~una inan~yordu ki; Alman Reich'~n~~~ekillendiren parlamentolar~n karar~~ de~il, askerler ve ordudur. Böylece Tirpitz, Schlieffen ve Moltke'nin g~~ rü~leri ve askeri strateji
üzerine yapt~klan vurgu, Bismarck'~n diplomatik yakla~~m~n~~körelttill. De~i~imin yönünü Bismarck ve halefi Caprivi'nin yakla~~mlar~~çok güzel özetlemektedir; Bismarck "~stanbul'dan gelen posta çantas~n~~açmak zahmetine
bile katlanmam (...) Bütün Balkanlar~~tek askerin kemi~ine de~i~mem" diyecek kadar iç ve d~~~siyasette "Avrupa Uyumu"nu sürdürmek istemekte iken;
halefi Caprivi "ya mal ya da insan ihrac etmek zorunday~z. Bu kadar artan
nüfusla ya~ayan~arz" demektedir12. Fakat, özellikle ~ark Meselesi ve Osmanl~~
örne~inde görüldü~ü gibi, iktisadi nüfuz edici politikalar da sürdürüldü.
Almanya, takip eden dönemde, dünyan~ n egemen devletleri ~ngiltere,
Fransa ve Rusya ile rekabet eden emperyalist bir d~~~siyasete ba~lad~. Avrupa
k~tas~n~n merkezinde bulundu~u için büyümesi ayn~~anda birkaç büyük gücü
tehdit ediyordu. Bu bak~mdan, Alman yay~lmac~l~~~~deniz a~~ r~~bölgelere yönelmeliydi. Fakat bu yönelme, "di~er büyük güçlerin nüfuz alanlar~na girmeden nereye varabilirdi?"13 Latin Amerika'ya do~ru bir yönelim ancak
A.B.D. ile sava~~pahas~ na sürdürfflebilirdi. Çin'e yönelme, 1890'11 y~llarda
Rusya ve ~ngiltere taraf~ndan olumsuz kar~~land~~ve 1905'te Japonya'n~n Rusya'y~~yenmesinden sonra söz konusu olmaktan ç~kt~. Ba~dat Demiryolunu geli~tirme çabalar~~ ~ngiltere ve Rusya'y~~tedirgin etti. Portekiz sömürgelerine
yönelme yine ~ngiltere taraf~ ndan önlendi. Almanya'n~ n temel soru 3~~~

Stephen J. Lee; Ag.e., s. 160-161.
~lber Ortayh; Osmanl~~~mparatorlutu'nda Alman Nüfuzu, ~stanbul, 2002, s. 40-41. Mal
ihrac~~zaten ba~lam~~t~. Fakat insan ihrac~~nas~l olacakt~? 1887'de kurulan "Pan-Cermen Birli~i"
(Alldeutsche Verband), bu konuda; Avrupa, Ukrayna, Orta Avrupa, Balkanlar ve Yak~n Do~u'da
Almanlar' yerle~tirmeyi bile savundu. Osmanl~~söz konusu oldu~unda ise, pan-cermenistler.
Anadolu ve Mezopotamya'ya Alman göçmenlerin yerle~tirilmesi konusunda yo~un bir propaganda yilriltilyordu. Dr. lek Jaeck ~öyle konu~uyordu; "Orada, Türkiye'de Anadolu ve Mezopotamya var. Anadolu, do~an güne~~ülkesi. Mezopotamya ise eski bir cennet. Bu adlar bizim için
birer simge olmal~d~r". Lothar Rathmann; Alman Empe~yalizminin Türkiye'ye Giri~i: BerlinBa~dat, (Çev. Rag~p Zarakolu), Zarakolu'nun önsözil, s. 11.
13 Paul Kennedy; Büyük Güçlerin Yükseli~~ve ÇO* kü~leri: 1500'den 2000'e Ekonomik De~i~me ve Askeri Çat~~malar, (Çev. Birtane Karanakç~), Ankara, 1984, s. 248.
12
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~uydu; "A.B.D. dünyan~n Bat~~yar~mküresinde etkisini geni~letebilirken, Japonya Çin'e uzanabilirken, Rusya ve ~ngiltere Orta Do~u'ya s~zabilirken,
Fransa Kuzey Bat~~Afrika'daki kazançlar~n~~tamamlayabilirken, Almanya'n~n
eli bo~~mu kalacaku? 1900-1909 y~llar~~aras~nda ba~bakanl~ k yapan, weltpolitik (dünya politikas~ ) ve donanma program~n~~ te~vik eden Ba~bakan Bülow'
ün, 1899'da, yapt~~~~konu~mas~nda; "hiçbir yabanc~~ gücün, hiçbir yabanc~~
Jüpiter'in, bize; ne yap~labilir ki? Dünya zaten bölü~ülmü~~durumda demesine izin veremeyiz" ~eklindeki uyar~s~~da buna duyulan bir ölkenin ifadesiydi.
Dünya zenginliklerinin emperyalist devletler aras~ndaki bölü~ümünden
pay almak için giri~ti~i mücadeleden sonuç alamayan genç emperyalist Almanya'n~n önünde bir seçenek daha vard~: Osmanl~~ imparatorlu~u. Üç k~taya yay~lm~~~bu geni~~ülkede, ~ngiltere, Fransa ve Rusya'ya kar~~~tarihsel bir
dü~manl~k vard~. Özellikle on sekizinci yüzy~l Osmanl~-Rus sava~lar~~~eklinde
geçmi~~ve Osmanl~'n~n çökü~~süreci bu yüzy~l~n sonunda Rusya ile yap~lan
Küçük Kaynarca ve Ya~~Antla~malan ile ba~lam~~t~. On dokuzuncu yüzy~lda
Rus k~~k~rt~c~l~~~~pan-slavizm ideolojisi ile kendini göstermi~~ve Balkan ülkeleri Osmanl~ya kar~~~isyanlara giri~mi~ti. Paris Antla~mas~~ örne~inde oldu~u
gibi; ~ngiltere ve Fransa'n~n Osmani~'ya yard~mlar~~ise kendi ç~ karlann~~Rus14 Paul Kennedy; Ag.e., s. 248-249. Bkz. incelememizde dpt. 62. Genç emperyal Almanya'
n~n üzerlerinde egemenlik kurabilece~i baz~~ülkeler vard~. Bunlar, ~ngiltere ve Fransa'n~n do~rudan sömürgele~tiremedi~i Çin, Iran ve Osmanl~~gibi modern öncesi imparatorluklard~. Almanya neden ilk iki ülkede de~il de Osmanl~~ülkesinde egemenlik kurabildi? ~lber Ortayh bunun sebebini, Iran ve Çin üzerinde Almanya'dan önce Rusya, ~ngiltere ve Fransa'n~n egemenlik
kurduklanna, Almanya'n~n ise bu bölgeler üzerine onlarla deniz ve demiryolu ile rekabet edebilecek mesafeden çok uzak olmas~na ba~lamaktad~r. ~lber Ortayl~; A.g.e., s. 20-25. Panrus;
Un~umf Harb Neticelerinden: Almanya Galib Gelirse, Kader Matbaas~, Yer belirtilmemi~, 1330.
Adl~~eserinde; Alman emperyalistlerinin amaçlar~n~n öteden beri "Almanya'n~n geni~~sömürgelere sahib olmak" oldu~unu, fakat, ya~ad~klan ça~da, ~ ngiltere'nin, Akdeniz, Asya ve hatta Afrika'daki egemenli~inin buna mani oldu~unu aç~ klar. Buna kar~~l~k Karadeniz'deki (Rus tehlikesi
de göz önüne al~nd~~~nda) tek kap~n~n Osmanl~~egemenli~inde bulunmas~n~n Almanya için ta~~d~~~~önemi vurgulay~p, yap~lacak ~slahatlar vas~ tas~~ile Osmanl~~Devleti'nin Karadeniz sahillerinden Edirne ve Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgelerde egemenlik kurabilece~ini belirtir.
Ag.e., s. 14-21. Neticede, Almanya'n~n durumunu ~öyle de~erlendirir; "Muharebeden mukaddem (önce) Almanya'n~n ~ark hakk~ ndaki politikas~~muhafaza-i sulh ve müsalemete (bar~~~ kl~k)
aid esbab (sebepler) ve miitalaatdan (dü~ünceler) dolay~~bi'z-zarure zaafa u~ram~~~bulunuyor
idi. s.23. (...) Her tarafda menfaatler çalu~maya ba~lad~. Bu menafi art~k vesait-i sulhiyye ile telif
idilemez." s. 24. Lenin, Almanya'n~n üretim güçlerindeki, özellikle kömür ve demir sanayiinde
Fransa, Rusya ve hatta ~ngiltere ile luyaslanamayacak derecede h~zl~~geli~ti~ini ve bu konuda
Ingiltere'ye bile ezici bir üstünlük sa~lad~~~n~~belirttikten sonra, sordu~u ~u soru ile konuyu
aç~ klar; "Sorun ~udur: Bir yandan üretici güçlerin geli~mesi ile sermayenin yo~unla~mas~~aras~ndaki, di~er yandan da sömürgelerin payla~~m~~ile mali sermayenin "nüfuz bölgeleri" aras~ndaki
e~itsizli~i, kapitalizm ko~ullar~nda ortadan kald~rmak için sava~tan ba~ka araç var m~d~r?" Vladimir ~lyiç Lenin; Kapitalizmin En Yüksek A~amas~: Empe~yalizm, (Çev. Olcay Geridönmez), ~stanbul, 2001, s. 130.
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ya'ya kar~~~peki~tirmekten öteye gitmemi~ti. Osmanl~~Devleti'nin bak~~~yla,
Almanya bu üç emperyal devlete kar~~~dengeleyici bir rol oynayabilirdi. Almanya aç~s~ndan de~erlendirildi~inde, böyle bir yakla~~m içindeki Osmanl~~
Devleti üzerinde egemenlik kurmak için geleneksel-emperyalist bir yöntem
uygulamaya gerek kalmad~. Almanya, Osmanl~~ Devleti'nin kendi r~zas~yla
Osmanl~~ülkesine nüfuz edebildi. Dünya siyasetinde yükselen ve kendine
dünya zenginlilderinden pay almaya ba~layan Almanya ile çökmekte olan ve
bunu liberalist-modernist reformlarla önlemeye çal~~an Osmanl~ 'n~n kar~~ la~mas~, Osmanl~~üzerinde Alman hegemonik etkisini ba~latt~~(1878)15. Bu
etki Osmanl~ 'n~n çökü~üne dek sürdü (1918),16 fakat Osmanl~'y~~ kurtaramad~.
15 Almanya'n~n Orta Do~u politikas~~belliydi. ~ngiltere'nin tersine Osmanl~'y~~ kongre masas~nda bölü~mek yerine, imparatorlu~un zenginlik kaynaklar~na bar~~ç~~yollarla s~zmay~~amaçl~ yordu. Ingiltere'ye kar~~~sultan II. Abdülhamiete de derin bir kayg~~vard~. Ona göre, ~ngiltere,
Arabistan'~~yutmak istiyor, i~gal ettikleri M~s~r'daki gafil hidivi halife yap~p bütün ~slam alemini
kendi ç~ karlar~~do~rultusunda giltmek istiyordu. Bununla da kalmay~p Devlet-i Al-i Osmani'nin
aleyhine bir planla, ~ngiltere, Rusya'ya kar~~~oynayabilmek için büyük Bulgaristan'~~ gerçekle~tirmek istiyordu. Abdülhamit'in ~ngiliz aleyhtarl~~~nda, Abdülaziz'i halledenlerin de, Ali Suavi'yi
isyan ettirenlerin de gerçekte ~ngilizler oldu~unu chi~ünmesinin etkisi oldu~u söylenebilir. Ona
göre; Girit Ayaklanmas~'nda bile ~ngiliz parma~~~vard~. ~lber Onayl~; A.g.e., s. 53. Abdülhamit,
özel doktoru At~f Hüseyin'e ~öyle demi~ti; "Evvelce de söylemi~tim yine de söylerim. Bize her fenal~k ~ngiltere'nin eli alt~ndan ç~ kar. Frans~zlar da hayr~m~z~~istemezler. Benim felâketim Ingilizlerin eliyle olmu~tur. Daha evvel "Sultan Aziz Vakas~" da yine Ingilizlerin te~vikiyle, Mithat Pa~a
ve komitesi tarafindan vukua geldi. A.g.e., s. 173. Osmanl~~padi~ahlar~~on sekizinci yüzy~lda da
Avusturya ve Rusya'ya kar~~~Prusya'ya yalunla~m~~lard~. Enver Ziya Karal, A.g.e., 163. Osmanl~~
Devletini Almanya'ya yakla~uran etkenler hakk~nda, bir Osmanl~~pa~as~ n~n yorumu için bkz.
Mahmut Muhtar (Pa~a); Maziye Nazar: Berlin Anda~mas~ndan Birinci Dünya Sava~~'na Kadar
Avrupa ve Türkiye-Almanya ili~kileri, (Translcript, Nurcan Fidan), Ankara, 1999, s. 19-43. Pa~a,
eserinde, Osmanh Devleti'ni Almanya'ya yakla~uran etkenleri özetledikten sonra, aç~klamas~n~~
tedirgin bir ifade ile bitirmektedir; "bizlere gelince, dü~manlarla çevrili bir Almanya'ya yaslanmaktan do~acak sonuçlara katlanmam~z zorunluydu" s. 43. Pa~a, Trablusgarp ve Balkan Sava~lar~n' da bu yalunlasma~un hesapla~mas~~olarak yorumlamaktad~r.
16 Esasen, Osmanh'n~n bütünlü~ünü sürdürmesi ve ba~~ms~z bir ~ekilde ya~amas~~Almanya
bak~m~ndan olmazsa-olmaz bir politika de~ildir. Konjonktüre ba~l~~olarak, emperyal a~amadaki
Almanya da sömilrgele~me sürecindeki Osmanl~~ülkesini payla~may~~ dü~ünen Ingiltere, Fransa,
~talya ve Rusya'~n olu~turdu~u "emperyal blok"un yan~nda yer alabilmektedir. Bu konuda, Sir E.
Goschen'yin Sir E. Grey'e gönderdi~i 2 Haziran 1913 tarihli mektup aç~klay~c~d~r (Vesika No:
532); "Alman büyükelçisi Ruslar~n Ermenistan planlar~n~~be~enmediklerini, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Asya toprak bütünlü~ünü muhafaza etmek istediklerini, fakat Türk yurdu parçalan~rsa kendi hisselerini almak istediklerini söyledi" ~eklindedir. Erol Ulubelen; ~ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, ~stanbul, 1967, s. 175. Bir ba~ka belge, Sir E. Grey'den Sir E. Goschen'e gönderilen 27 Haziran 1913 tarihli mektuptur (Vesika No: 526); "Asya Türkiyesinin parçalanmas~~
kuvvetlerin menfaatine ba~l~d~r. Bu da Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun parçalanmas~~veya tamamen ortadan kalkmas~~~eklinde olacakt~r. Fransa birinci durumu tercih ediyor. Alman elçisiyle
bu mevzuu görü~tilm, Türklerin hakimiyetini tercih ettiklerini söyledi. Fakat Türkiye tamamen
çökerse Almanya kendi menfaati olan bölgelerde ilerleyecektir dedi. Ben, bizim en çok istedi~imiz yerlerin Basra ve Iran oldu~unu söyledim." A.g.e., s. 174-175. örnekler ço~alulabilir.
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Berlin Kongresi, büyük güçlerin "~ark Meselesi"ne bak~~~~aç~s~ ndan bir
dönüm noktas~~oldu;" Kongre (13 Temmuz 1878), sadece büyük güçler aras~ nda kriz yaratan Ayastefanos Antla~mas~ 'n~~ (3 Mart 1878) iptal etmekle
kalmay~ p, bu antla~ ma ile Rusya lehine bozulmu~~olan "devletler dengesi"ni
de yeniden kurmay~~amaçlad~ . Ayastefanos Antla~mas~ , Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun sadece Balkan topraklar~ n~, Rusya'n~ n etkisinde, Balkan devletlerinin payla~~m~na b~ rak~ rken; Avusturya-Macaristan 'n~ n Bosna-Hersek'e yerle~mesi, ~ngiltere'nin K~br~s'a egemen olmas~~örneklerinde oldu~u gibi, Berlin Kongresi, imparatorlu~un bütün Balkan topraklar~n~~büyük güçlerin emperyal etki ve denetimine b~ rakan bir bölü~ üm öngörüyordu'''. Berlin Kongresi'nden itibaren, büyük güçler, Paris Kongresi'nden beri sürdürdükleri,
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun bütünlü~ünü korumak ve iç i~lerine kar~~mamak ilkelerini terk ettiler. Aksine, Berlin Kongresi'nde, devlederaras~~ bir
hukuk kaidesi olarak, büyük güçler Osmanl~~ Devleti'nin hükümran oldu~u
eyaletlerde "vilayet nizamnameleri" yarmlat~p bunlar~n uygulanmas~n~~ denetlemek hakk~n~~ bile elde ettiler. Böylece, "idari reform ve bunlar~n denetimi" bahanesi ile Osmanl~ 'ya tabi devletler merkezi denetimden özerlde~mi~~

17 Cenk Reyhan; "~ark Meselesinin Helen Kökenleri", Folklor/Edebiyat, 2005/1, c. 11,
say~~41, s. 156-157. Büyük güçlerin, imparatorlu~un ba~~ms~zl~~~ na sayg~~ göstermeyi vaad ettilerse de "Avrupa Bar~~~" için duyduklar~~ ortak kayg~lar dolay~s~~ile Osmanl~'n~n içi~lerine müdahaleden kaç~ namad~ klan konusunda bkz. Albert Hourani; Arap Halklar~~Tarihi, (Çev. Yavuz
Alogan), (Haa. Tan~ l Bora), Istanbul, 1997, s. 330-333. Fermamn sa~lad~~~~terninatlar sonucu
imparatorlu~a yönelen yabanc~~sermaye yat~r~ mlar~~ hakk~ nda bkz., Stefanos Yerasimos; Azgeli~mi~lik Sürecinde Türkiye, (Çev. Babür Kuzucu), ~stanbul, 1980, c. 11, s. 102-103.
18 Enver Ziya Karal; A.g.e., 78. Asl~ nda bu geli~imi, yüzy~llard~ r sliregiden "~ark Meselesi"
bak~~~ yla yortunlarsak, diyebiliriz ki; süreç, k~ rk y~l sonra imzalanan Mondros Ate~ kes Antla~mas~~
(31 Ekim 1918) ve takiben SCST Antla~mas~~(24 Nisan 1920) ile tamamlamr. Bu kez, imparatorlu~un elinde kalan yegane vatan Anadolu da büyük güçler taraf~ ndan payla~~l~r. Böylece, ~ark
Meselesi, Osmanl~~aç~s~ ndan, büyük güçlerin zaferi ile sonuçlanm~~~olur. ~ark Meselesi'nin,
Osmanh gazilerinin Gelibolu'ya ç~ kmas~~ ile ba~lad~~~~hakk~nda bir yorum için bkz. Yuluk Tekin
Kurat; Osmanh ~mparatorlu~u'nun Paylasilmast, Ankara, 1986, s. 9. Kurat'a göre; Avrupa aç~ s~ndan ~ark Meselesi, önce Türklere kar~~~Avrupa topraklar~ n~~koruyabilmek, 1683 Viyana galibiyeti ile Türkleri Avrupa'dan atmak ~eklinde geli~ir. ~ ngiltere. Fransa ve Rusya için sorun;
XVIII. yüzy~l~ n sonuna gelindi~inde, gerilemekte olan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun gelece~i
iken. XIX. yüzy~l ba~~ nda, Türkleri Avrupa topraklanndan Asya'ya atmakur. Bu haliyle, ça~~n
gerçeklerine uymayan bir çözüm sunulmu~~olur. s. 9. Yak~ n Do~u ve Balkanlar üzerine, Rusya ile
Avrupa devletleri aras~nda gerginle~en ili~kiler sonucunda 1853 y~l~ nda K~ r~m Sava~~'n~ n ba~lamas~ ndan sonra Manc ve Engels New-York Daily Tribune gazetesinde ~ark Meselesi hakk~ nda
yaz~lar yay~ nlad~lar. Konunun, Osmanl~ -Türkiye ile ilgili lus~ mlar~ n~ n derlendigi eser için bkz.
Karl Man( ve Friedrich Engels; Do~u Sorunu: Türkiye, (Çev. Yurdakul Fidanc~ ), Ankara, 1977.
Bu eser, Elenor Manc Aveling ve Edward Aveling; The Eastern Question, London, 1897. Adl~~
Ingilizce asl~ ndan çevrilmi~ tir. Gerek Maneta, gerekse Engels'te, Asya Türkiyesi (Anadolu) Osmanl~~~mparatorlu~u'nun ana gövdesi (Manc, s. 100; Engels, s. 32) olarak alg~lan~r. ~ark Meselesini üst ba~l~ k olarak kabul edersek, Osmanl~ , Iran, Hindistan ve Çin vb. alt ba~l~ klar~ n~~ da dii~ünebiliriz. Mesela, Manc için Osmanl~~yar~-~ark, Çin tam-~arkur (s. 102).

Belleten C. LX1X, 15
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ve do~rudan büyük güçlerin etkisi alt~ na al~ nm~~~oluyordu. Son kertede ula~~lacak a~ama bu bölgelerin ba~~ ms~zla~mas~~olacakt~~'9. Nitekim öyle de oldu.
Berlin Kongresi'nden sonra Osmanl~~ iç i~lerine yabanc~~siyasi ve mali
müdahaleler artt~ , Avusturya-Macaristan Devleti bir Balkan gücü olarak ortaya ç~ kt~, Yak~ n Do~u'da ~ngiliz varl~~~~güçlendi, Balkan devletleri aras~ nda
ulusal ba~~ ms~zl~ k hareketleri artt~~ve bu ortamda Osmanl~~~mparatorlu~u'na
Alman ilgisi yo~unla~ t~". Esasen, yukar~da özetledi~imiz mevcut ortam da,
Osmanl~~üzerinde Alman nüfuzunun yay~ lmas~~için elveri~li bir durum yaratm~~t~ . ~ngiltere, Fransa ve Rusya'n~ n Osmanl~~ tebas~ ndan az~nl~ klar~~ k~~k~ rtmas~,21 hele ki ~ngiltere'nin me~ ruti yönetimi te~vik etmesi Sultan Abdülhamit'i ürkütüyordu. Halbuki, di~er büyük güçlerle kar~~la~ t~ r~ld~~~ nda, Almanya Balkanlardaki etnik yap~~ üzerinde k~~k~ rt~ c~~faaliyetlerde bulunmuyordu. Üstelik, II. Wilhelm, kendiside otoriter bir gelenekten geldi~i için,
Osmanl~~ ~nutlakiyetini ho~görüyle de~erlendiriyordu22. Bu durum, Alman
kayzeri ile Osmanl~~padi~ah~ n~~yak~nla~~yordu.
Berlin Kongresini takip eden dönemde yeniden dirilme formiilleri arayan Osmanl~~Devleti, arad~~~~ideolojiyi "pan-islamc~l~ k"ta buldu. Böylece ~ngiliz ve Frans~ z kolonilerindeki ya da Rus egemenli~indeki Müslümanlar
Osmanl~~halifesi liderli~inde büyük güçlere kar~~~birle~ecekti. Bu, ayn~~zamanda Osmanl~~Devleti'nin yeniden dirilmesi anlam~~da ta~~yacaku. Bu politika, Osmanlfy~ , Müslüman ülkelerde sömürgeleri bulunmayan Almanya'ya
19 Bkz. incelememizde dpt. 7.
20 Ulrich Trumpener; Agm., s. 89. Trumpener, di~er bir çal~~mas~nda; Osmanl~~devlet
adamlar~ n~ n, Almanya'n~ n mali konulardaki h~rslar~ n~~etkili bir ~ekilde kontrol alt~nda tuttuklar~n~~öne sürmektedir. Ona göre; Bab-~~ Ali, Antant güçlerinin elinde bulunan geni~~imtiyazIann
Alman yat~r~m gruplar~~için tasviye edilmesini inatç~~ bir ~ekilde reddetrni~tir. Alman bankalar~~ve
~irketleri zaten Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda yerle~mi~~olmalar~na ra~men iki ülkenin sava~~ortakl~~~ndan ya hiçbir ~ey kazanmam~~lar ya da çok az bir ~ey kazanm~~lard~ . Ulrich Trumpener;
Germany and the Ottoman Empire: 1914-1918, New Jersey, 1968, s. 368.
21 Bkz. incelememizde dpt., 122.
22 ~ lber Onayl~; A.g.e.,s. 77. Ortayl~ 'n~ n belirtti~ine göre; II. Wilhelm'in bürokratlan, Abdülhamit'in ki~ili~ini ve otoriter yönetimini ele~tiren bas~ n organlar~~ üzerinde bask~~bile kurmu~tu. Mesela, parti organ~~olan ve "Sozialst" gazetesi ile birlikte ç~ kanlan "Der Arme Konrad"
adl~~bir dergi; Abdülhamit'in husus? masraflann~n 199.800.000 frank oldu~unu "Bir Devlet Sömünküsü Nas~l Ya~~yor?" ba~l~~~yla verdi~inde, Dahiliye Nezareti dergiyi toplaturd ~~ve böyle yaz~lar~n önlenmesi gere~ini ba~ bakan Prens Hohenlohe'ye tavsiye etti. Ag.e., s. 7. Trumpener,
II. Dünya Sava~~'n~ n ilk y~ llar~nda Osmanl~-Alman ili~kilerinin sadece askeri ç~ karlar üzerine kuruldu~una ve Berlin'in tek dikkat etti~inin bu oldu~una de~inerek, sava~~kapasitesine mümkün
oldu~u kadar destek sa~lamak dü~üncesi ile; Osmanl~ lar~ n, Ermeni ve di~er iç geli~melerinde
izledi~i politikalara kay~ts~z kald~~~n~~ belirtir. Ag.e., s. 366-367.
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yakla~ur~yordu. Esasen Osmanl~~ ayd~ nlar~~ aras~ nda Orta Do~u memleketlerinin kalk~ nmas~~için Almanya ile ittifak~ n~~ savunan ki~iler de vard~ . Bunlardan biri olan Bunyar Vaylet ~öyle diyordu; 23
"Almanya, di~er devletlerin müstemleke politikas~ n~~ takib etmemek üzere ortaya at~ l~yordu. Dünya'n~ n bütün devletleri müstemleke
usûlü ile bir saha-i iktisadi ihzar (haz~ rlama) itdikleri halde Almanya'n~ n siyasi müstemleke usûlüne ra~bet itmeyerek Türkiya'n~ n siyaset-i
dahiliyye ve hariciyyesine yani Anadolu'nun istikbâline halel (bozma)
getirmeden yaln~z bir saha-i iktisadide sebat göstermesi i~idilmemi~~bir
yenilik oldu~u için ~ngilizleri hiçbir dürlü inand~ ram~yorlard~ ."
(—)
"Türkiya, inki~afat~ n~ n tarik-i tabiisini takiben yoluna devam iderek istedigi vas~ talar~~ istimal idecek ve bugünki heyuladaki tezahürau
vechile (vas~ ta, sebep) her zaman Almanya ile bir "ittihad-~~ menfaat"
halinde bulunacakd~ r. Bu hareket tabii bir vakad~ r; degil bütün Avrupa hükümetleri bile! Mümanaat (engelleme) itmek nezaketsizliginde bulunamazlar."

Al~nan alim ve tacirleri, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ~slam birli~ini sa~lay~ p ba~~~çekece~inden ve Almanya ile birle~erek ~ ngiltere ve Fransa'r safd~~~~edip, bu zenginlik dolu ülkelerden Al~nan iktisad~ n~ n yararlanaca~~ n~~
yaryorlard~ . Böylece, bu fikri ortamda, Almanya, bir dost müttefik olarak

23 Bunyar Vaylet; ~arkta ~ngiliz-Alman Rekabeti, (Ter. Bedii Fikri), Dersaadet, 1332, s. 3233, 201-202. Osmanl~~ve Alman ayd~ nlar aras~ nda Alman taraftarh~ma dair örnekler ço~alulabilir. Celal Nuri; ~ttihad-1 ~slam ve Almanya, ~stanbul, 1333. Adl~~ eserinde, Osmanl~-Almanya ittifalun~n ba~ar~s~ n~ n, insanl~~~ n faydas~ na olaca~~ n~~ önermekte; hatta, ~ ngiltere, Fransa ve Rusya'n~ n dünya egemenli~inin y~ k~lmas~~ u~runa büyük bir sava~~~bile göze almaktad~ r ( A.g.e., s. 1113) ; n'arihde gördü~ümüz üzere (~imdiye kadar) büyük ink~ lablar sulh perverane olmuyor. En
ziyade müsalemetk (bar~~la) icras~~müesseselerinin arzusuna muvaffak olan Budizn~~ve H~ ristiyanl~ k bile k~l~ ç ile takrir itdi. ~slamiyet ise bir cihad dinidir. Almanya'n~ n k~l~c~ ndan ve tamm
(olgun) askerlik evan~ nda (zaman~nda) bulunmas~ ndan istifade ile tarihi cereyan m~ nukas~ na
irca (eski haline döndürme) itmelidir. Almanya, tarihin kendisine tefviz itdigi bu rolü iyice
müdrik olursa Alman, Nemse, Macar, Osmanl~, Müselman ordulann~ n filtuhat~~ile, alemin her
dört kö~esinde bir sabah fevz ve selamet-i iftitah (ba~lama) idecekdir. Bu yaka ile degil yaln~z
co~ rafyada, hukukda, ticaretde, idarede, edebiyyat ve bediyyatda bir teceddin (yenilenme) ba~ layacakchr. 1914 senesi her halde Rönesans asr~ ndan, 1789 sene-i ink~labiyyesinden daha mühimdir". A.g.e., .s. 15. Pavrus Efendi (Alexander Helpl~and Israel) de ~una inanmaktad~ r, katiyen emin olmal~d~r ki; "e~er Almanya has~mlan ile ba~a çikma~a muvaffak olur ise muharebeden sonra ~ark siyasetine na-mesbuk (hiç görülmemi~) bir germl (s~cakl~ k) ve faaliyet Yiyecekdir." A.g.e., s. 24. Alman taraftarl~~ma bir ba~ka örnek, Mehmet Akif in "Almanya'n~ n Do~u'yu
koruyup uygarla~uraca~~na" dair sav~d~ r. Akif, yan~ ld~~~ m, I. Dünya Sava~~ 'ndan sonra, Müslümanlar~ n ac~~tecrübelerle Almanya'n~ n ~slam alemine kar~~~ ~ ngiltere'den ve öteki emperyalist
hilkümetlerden farkl~~ olmad~~~ n~~ ya~aymca fark eder. Do~an Avc~ o~lu; Türkiye'nin Düzeni:
Dün-Bugün-Yar~n, Ankara, 1987, c. I, s. 149.

228

CENK REYHAN

Osmanl~~halifesinin etki alan~ na nüfuz edebilirdi. Konuyu bir Alman ~arkiyatg Iek Jaeck'in ~öyle de~erlendirmektedir; 24
"Helgoland ve Ba~dad co~rafya itibar~yla birbirinden ne kadar
uzak iseler, siyasat nokta-i nazar~ ndan (bak~~~aç~s~ ndan) yek-digerine
(birbirine) o kadar yak~ nd~ rlar. Helgoland, ~imal-i garbi'den (kuzeybat~ ) gelerek Almanya'n~ n hayat ve faaliyet-i iktisadiyesini tehdid idecek muhacemat (hücumlar) ve tecavüzata kar~~~bir siper-i müdafaa
te~kil idiyor. Ba~dad ise Almanya'n~n yegane serbest ve aç~ k yolu olan
Avusturya tarikiyle aç~ k kapu, yani serbest-i ticaret kaidesinin yegane
mahall-i tatbiki (tatbik yeri) olan Memalik-i Osmani'ye do~ru vuku
bulan Alman tevsii iktisadisinin (iktisadi geni~li~inin) nokta-i intihas~ d~ r (bin-ne noktas~ d~r)."

~fadelerde, Alman jeopolitik menfaatini ve iktisadi yay~lmac~l~~~ n~~ ön
planda tutarak yap~lan de~erlendirme aç~ kt~r.
Osmanl~~üzerinde Alman egemenli~inin geli~im süreci çe~itli ili~kilerle
gerçekle~ti. Her biri ba~l~~ ba~~ na birer monograf~k çal~~ma alan~~ olabilecek
bu ili~kileri, çok genel hatlar~~ile, Osmanl~-Alman; diplomatik, askeri e~itim
ve örgütlenme, ekonomik (ticaret ve yat~ r~ m), kültürel ili~kileri ba~l~ldar~nda
inceleyebiliriz.
Osmanl~-Alman Diplomatik Ili~kileri
1889 y~l~ nda Kayzer II. Wilhelm ve e~i Istanbul'a geldi. Kayzer'in bu ilk
ziyareti, Almanya'n~ n geleneksel "Avrupa politikas~"ndan vazgeçmesini ve
genç monark ile ya~l~~ ~ansölye aras~ ndaki görü~~fark~ n~~simgelemektedir25.
~öyle ki; Bismarckç~~ Alman d~~~politikas~~"Avrupa Uyumu" üzerine kurulmu~~
ve bu politikada Osmanl~~öncelikli bir yer almam~~t~. Halbuki, II. Wilhelm'in
"dünya politika"s~~ anlay~~~ nda Osmanl~~ Devleti'nin önemli bir yeri vard~.
Esasen konjonktürel durum da bu yak~ nla~ma için elveri~liydi. Osmanl~~ d~~~
politikas~ nda, Fransa, I. Fançois'dan Napolyon Bonapart'~ n M~s~ r seferine

lek Jaeck; Balkan Harbinden Sonra ~arkta Almanya. Dersaadet, 1331, s. 6-7.
Sander;
s., 243. Cel'al Nuri'ye göre; ~ ngiltere'nin "world wide interests" politikas~ na Almanlar "Weltwirtschaft und weltpolitik" nazariyyesi ile mukabele itdiler. Almanlar~n
bu hususda düstur-~~hiltmetleri ~udur; "Evvel bâ-evvel kuvvet ve iktidar idinmege çal~~, andan
sonra servet tabianyla gelecekdir". Binen aleyh Almanya emperyalizmini imparator II. Wilhelm
icad itmedi. Bu. Almanya havayic-i (ihtiyaçlar) iktisadiyyesinin bir netice-i tabiisidir. Cel'al Nuri;
~ttihad-1 ~slâm (~slâmin Mazisi, Hali, ~stikbali), ~stanbul, 1331. s. 278. Nuri, eserinin bir bölümünü "Emperyalizm Politikas~: Siyaset-i Alem Hakk~ nda Mütalaat"a (s. 242-282) ay~rsa da, iki y~l
sonra yazd~~~~eserinde (~ ttihad-~~~slam ve Almanya) Osmanl~'n~n bir emperyal devletin yan~nda
olmas~~gere~inden bahseder.
24

25 Oral
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de~in en etkin devlet olmu~ , bu dönemden itibaren Fransa'dan bo~alan yeri
~ngiltere doldurmu~, fakat bu devletin de 1878 y~l~nda K~bns'~, 1882 y~l~nda
M~s~r'~~ i~gali Osmanl~-~ngiltere ili~kilerini gerginle~tirmi~ti. II. Wilhelm, Osmanl~~ d~~~politikas~ndaki bu bo~lu~u doldurabilir ve böylece geni~~deniz sömürgelerine dayal~~rakiplerini de karadan ku~atm~~~olabilirdi. Hem, Osmanl~~
kamuoyunda artan Alman taraftarl~~-~~da bu s~zmay~~kolayla~t~rabilirdi.
II. Wilhelm 1898 y~l~nda ~stanbul'u ikinci kez ziyaret etti. Zamanlama iyi
seçilmi~ti. Zira, bu dönemde Makedonya, Girit ve Ermeni meseleleri gerginle~mi~ti. Abdlhamit, bu ziyaret vas~tas~~ile ~ngiltere, Fransa ve Rusya'ya kar~~,
bir ba~ka büyük gücün Osmanl~~ Devleti'nin müttefiki oldu~u kanaati uyand~rd~. Alman kayzeri ise Istanbul'dan sonra Kudüs'e giderek, burada, hem
bir protestan kilisesi açarak ~ngiltere'nin nüfuzunu k~rmay~ , hem de kurmay~~
tasarlad~~h ~slam ittifak~nda 300 milyon Müslüman~n halifesi Abdülhamit'in
kendisinin dostu oldu~unu vurgulayarak Müslüman dünyan~n sempatisini
kazanmay~~amaçlad~26. Buna ek olarak, bir ba~ka amac~~daha vard~~ki bu amac~na da ula~t~; Haydarpa~a-Ba~dat demiryolu yap~m~~için yabanc~lara tan~nm~~~olan tüm ayncal~klar Alman demiryolu ~irketine devredildi. Almanya'n~n
Yak~n Do~u politikas~n~n esasen bir "demiryolu politikas~" oldu~unu göz
önüne ald~~~m~zda, Almanya'ya devredilen demiryolu yap~m imtiyazlar~n~n
bu devlet için ta~~d~~~~önemi daha iyi kavrar~z. Ba~dat demiryolunun raylar',
Alman emperyalizminin etki alan~n~~Anadolu'dan Mezopotamya'ya do~ru
yayan bir koridordu. Bu yay~lma, Almanya'n~n dünya politikas~na egemen
olma kavgas~ndaki ba~~hasm~~~ngilizlere ait bulunan bir bölgeye, yani Hindistan'a do~ru yönelmi~tir. "Haydarpa~a-Ba~dat Demiryolu Projesi" Basra

26 II. W~lhelm'in ilk ziyareti oldukça abart~l~~bir ~ekilde gazetelere de yans~m~~t~. Onayl~' n~n belirtti~ine göre; ~kdam gazetesi "Osmanl~lar~ n cesaret ve mertlik ve yüksek nitelikleri Almanlarda da vard~r. Bu iki millet birbirinin adeta aynas~~olarak yaraulm~~ur. Osmanl~lar. Alman
ismini sayg~~ve muhabbede anarlar" derken ~smarlama de~il, safça bir inançla bu ifadeyi kullanmaktayd~lar. ilber Onayl~; A.g.e., s. 95. Osmanl~~az~nl~klan üzerinde Rusya ortodoxlar~n,
Fransa katoliklerin, ~ngiltere protestanlarm koruyuculu~unu üstlenmi~ler ve tahripkâr bir siyaset izliyorlard~. Kayzer ise, bu tarihlerde önderlik edebilece~i bir az~nl~k grubun kalmamasuun
da etkisi ile, Osmanl~~ülkesine ayr~l~kç~~de~il birle~tirici bir büyük güç görünümü ile geliyordu.
Ancak. Almanya'n~n özellikle Suriye ve Filistin'de Alman kolordleri kurduklar~~ve bu durumun
günümüze de~in uzanan sorunlar b~rakt~~~m da eklemeliyiz. Imparatorlu~un di~er bölgelerinde ise Alman inisyoner faaliyetleri yayg~n de~ildir. A.g.e., s. 174-175. II. Wilhelm, ikinci ziyaretinde de oldukça debdebeli bir ~ekilde kar~~lanm~~t~. Bu ziyaretin Alman bas~n~nda yaratt~~~~
lehte ve aleyhte tart~~malar için bkz. ilber Onayl~; Ag.e., s. 98-101.
27 Lothar Rathmann; A.g.e., s. 102. Rathmann bu çal~~mas~nda; Kayzer, ordu, bürokrat,
diplomat vb. gibi Alman sanayi ve ticari oligar~isinin, devlet kurumlar~n~, kendi emperyalist yay~lma amaçlar~n~~sürdürmek amac~yla harekete geçiri~ini incelenmekte ve bu süreçte sözde dost
görünilmündeki Almanya'n~n dünya siyasetinde kurmay~~amaçlad~~~~egemenlik için Osmanh'ya
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Körfezi'ne de~in bitirildi~i takdirde deniz üstünlü~üne sahip ~ngiltere,
Almanya kar~~s~ndaki sömürge avantaj~n~~kaybedecekti. Böylece, Almanya,
~ngiltere'nin Süvey~~Kanall'n~~açmas~ n~~bu demiryolu ile dengeleyecek ve
kara gücünü Yak~n Do~u'ya oradan Asya'ya ta~~yabilecekti. Osmanl~~
aç~s~ndan bakt~~~ m~zda, II. Abdülhamit için bu proje ile bir büyük güç ile
müttefik olman~ n yan~~ s~ ra, ekonomik kalk~nman~ n sa~lanabilmesi,
da~~lman~n önlenmesi ve Yak~ n Do~u'daki topraklar~n savunmas~ n~ n
kolayla~abilmesi gibi anlamlar ta~~yordu".
Almanya emperyalizminin Osmanl~~ imparatorlu~u üzerindeki egemenli~ini d~~i~leri bürosu ve yurt d~~~ndaki büyükelçilik, ortaelçilik ve konsolosluklar29 askeri ata~elikler gibi çe~itli siyasi ve askeri kurumlar yürütüyordu. Istanbul'daki Alman diplomatlar Alman sermaye gruplar~n~n ç~karlar~n~~temsil
ediyor ve Osmanl~~hükümetine onlar~n lehine sipari~ler verdiriyorlard~. Von
Bieberstein, d~~i~leri müste~ar~~iken, 1898'de, büyükelçi olarak Istanbul'a
atand~. Sultana, Deutsche Bank için demiryolu sipari~i, Krupp-Konzern için
silah sipari~leri verdirdi. Askeri ata~e Hauptmann Morgan orduyu Kr~~pp silahlar~~ile donatu. Ayr~ca Osmanl~~devlet ayg~ una daha çok Alman memur
yilkledi~i misyonu incelemektedir. Ona göre; "Osmanl~-Alman gericili~i kar~~~devrimci bir birlik" içindedir." s. 98
28 Oral Sander; A.g.e., s. 246. II. Wilhelm'in takip etti~i weltpolitik ve bu süreçte Osmanh
üzerinde ba~layan ~ngiliz-Alman rekabeti konusunda geni~~bilgi için bkz., H. Bayram Soy; Almanya'n~n Osmanl~~Devleti Üzerinde Ingiltere ile Nüfuz Mücadelesi (1890-1914), Ankara, 2004.
Bunun çok genel ozeti mahiyetinde bir ara~t~rmas~~için lu-~., H. Bayram Soy; "Il. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamit", Türkler Ansiklopedisi, (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim
Koca), Ank. 202, c. 13, s. 25-33. Ayr~ca, Almanya'n~n ba~tan beri ~ngiltere ile aradaki irtibau
kesmedi~ini ve onun için ilk ba~larda al~nan ba~~~larm, Istanbul'daki, ba~kan~~~ngiliz elçisi olan
uluslararas~~yard~m komitesine gönderildi~i hakk~nda bir yorum için bkz., Muzaffer Tepekaya;
"Osmanh-Alman ili~kileri (1870-1914)". Ag.a., s. 46.
29 Ulrich Trumpener; A.g.m., s. 131-134. Tr~~ mpener'in belirtti~ine göre; bürodan sorumlu bakan, imparatorluk hükümetinin di~er bakanlar~~gibi, anayasaya göre ve pratikte, ~ansOlyerlin, çal~~ma arkada~~~olmaktan çok, asuyd~. Fakat bu görevde bulunan baz~~güçlü iradeli
bireyler, zaman zaman bu politikalar~~kendileri biçimlendirebilirlerdi. Almanya, Istanbul'da
hem bir büyükelçilik, hem de bir konsoloslulda temsil ediliyordu. Ayr~ca, say~lar~~giderek artan
Alman konsoloslar ve yard~mc~~konsoloslar, imparatorlu~un çe~itli bölgelerinde konumlanm~~lard~. 1912 y~l~nda, imparatorlu~un yaln~zca Asya eyaletlerindeki "konsolosluk" makamlar~n~n
say~s~~yirmiye yak~nd~. Bunlar~n üçü (Musul, Ba~dat, Basra) Mezopotamya Bölgesi'nde, yedisi
(Halep, ~am, Trablus, Beyrut, Hayfa, Yafa ve Kudüs) Suriye ve Lübnan'da, ikisi (Mana ve Mersin) Kilikya'da, ikisi (Samsun ve Trabzon) Karadeniz luy~s~ndayd~. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki bir çok Alman Konsoloslu~u'nda, rutin olarak profesyonel olmayan yerel sakinler, ço~unlukla da i~~adamlar~~görevlendirilir, bunlar, Alman tacir Rudolf Wönckhaus misali gönülsüz
olabildikleri için, bazen resmi görevleriyle fazla ilgilenmeyebilirlerdi. Büyükelçiye i~inde iki-üç
müste~ar birkaç tercürnan-rehber ve bir askeri ata~e yard~mc~~olurdu. 1914 y~l~ndan sonra personel say~s~~artur~ld~~ve buna bir de deniz ata~esi eklendi. Alman imparatorluk donanmas~nda
önyüzba.~~~olan Hans Humann ile Enver Pa~a'n~ n ili~kileri örne~i gibi, Osmanl~~Devleti'nin en
üst kademesindeki ki~ilerle muhatap olan bu idari makamlardaki birçok ki~i daha sonralar~~Almanya yönetiminde öne ç~kt~lar.
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ve ordusuna daha fazla Alman subay almas~~konusunda padi~ah~~ ikna etti".
Esasen, II. Wilhelm'in kendisi de Krupp hissedar~~bir kapitalist idi ve ikinci
Türkiye seyahatinden Alman kapitalistlerini memnun eden bir dizi imtiyazlarla geri dönmü~tü".
II. Abdülhamit, yapt~~~~bütün stratejik hamlelere ra~men Osmanl~~Devleti'nin çökü~~sürecini önleyemedi. Kendisine kar~~~yürütülen Jön Türk hareketi ba~ar~l~~oldu ve 1908'de Türk siyasal hayat~nda Me~rutiyet ikinci kez
ilan edildi. Jön Türkler'in muhalefeti, 1876 Kanun-~~Esasisi'nin yeniden ilan
edilmesi gibi k~s~ tl~~ bir amaçla ba~lam~~t~. Fakat, uzun dönemli amaçlar~,
Osmanl~~~mparatorlu~u'nu uluslararas~~ili~kilerde büyük devletler kar~~s~nda
e~it statüye kav~~~turmakt~. Bunun için, iç i~lerde, imparatorlu~u Avrupal~~
büyük devletlerin kontrol edip sömürdü~ü bir yar~-sömürge statüsünden
kurtar~p, kendi kaynaklar~n~~kendi yarar~na sömüren, hükümran bir kapitalist devlet yaratmalar~~gerekiyordu".
" Lothar Rathmann; Ag.e. , s. 65-71.
31 Lothar Rathmann; Ag.e., s. 69. Bunlar; Haydarpa~a'ya liman kurulmas~ , Konstanza-~stanbul aras~nda telgraf hatt~~yap~m~~için verilen imtiyaz, Osmanl~~hükümeti ile büyük Alman ~irketleri aras~ndaki ucari ili~kilerin geli~tirilmesi ve Anadolu demiryollar~n~n Ba~dat'a kadar uzaulinas~~için Deutsche Bank'a imtiyaz verilmesi idi.
32 Feroz Ahmad; A.g.m., s. 14. Ahmad, hiçbir ~ey Jön Türklerin tutkular~n~~"Yak~n Do~u'.
nun Japonyas~" olma iddialanndan daha iyi tarif edemez diyerek. ~ttihatQlann kapitalist geli~me
modelini benimsediklerini belinir. Onlar için, "modernle~me" ya da "bat~l~la~ma"n~n anlam~~
salt kurumlar~n ~slah~~ de~il, kapitalizmi benimsemek anlam~~ta~~ maktayd~. Kapitalist bir toplumun, kendisini sürdüren burjuvaziyi de kapsayan bir "s~n~f yap~s~"na sahip oldu~unu biliyorlard~~
ve nitekim öyle bir toplum yaratmak için ad~mlar att~lar. Böylece, Ahmad, ~ttihatç~~reformizm ile
on dokuzuncu yüzy~l reformizmi aras~ndaki anlay~~~fark~n~~da dile getirmi~~olur. Daha kapsaml~~
bir çözürr~leme için kr~. Do~an Avc~o~lu; Ag.e., c. I. Birkaç yüzy~l öncesinde dünyan~ n egemen
devleti olan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun çökil~~sebeplerini ara~urd~~~~bu ciltte, Avc~o~lu. Tanzimat döneminde Türkiye'yi yan-sömürge durumuna getiren bütün ~artlar~n 1908 hareketinde
de aynen durdu~unu ve bu ~artlar alt~nda hareketin ba~ar~s~zl~~a mahküm oldu~unu hat~rlatarak; mevcut ~artlar alt~nda, Ittihat ve Terakki'nin "yabanc~ lara ba~l~~kapitalistler" yerine
"imparatorlu~a ba~l~~kapitalistler" yeti~tirme özleminde bile güçlük çekti~ini vurgular (s. 259.)
ve Japon mucizesinin umm aç~klar; "Japonya'da yabanc~~sermaye yok!". s. 95-96. Zaten, Alman.
Rus ve Amerikan kalk~nmas~~da iç pazar~n korunmas~~ile gerçekle~mi~tir. s. 96-99. ~ttihatç~~kadronun, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun siyasi, toplumsal ve ekonomik yap~s~n~~"burjuva ulus devlet
modeli"ne göre yeniden ~ekillendirmek istediklerine de~inen Tezel'e göre, ~ttihatç~lar, Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun yan-sömürgele~mesinden kurtulmak için "iktisadi milliyetçilik" uygulamas~na yöneldiler. Fakat, ~ngiliz ve Frans~z tahakkümünden kurtulmak isterken, bu kez Alman emperyalizminin boyunduru~una girdiler. Yahya Sezai Tezel; Cumhuriyet Döneminin iktisadi Tarihi (1923-1950), ~stanbul, 1994, s. 94. Tezel, Tanzimat tipi bir saray ve çevresi portresi sunar;
Avrupa'dan ald~klar~~borçlar~~yaunma de~il "tatl~~hayat" ve "Bat~~tipi debdebe"ye harcayan ve bu
yönü ile sadece tüketim kal~plar~~ile "Bauhla~m~~" olan "yeni" Saray ve Bab-~~Ali çevrelerinin,
Bat~~Avrupal~~kapitalistler ve onlar~n Türkiye'deki uzanus~~gayr-~~müslim tüccar ve bankerlerle
binbir ç~kar ili~kisine girdi~ini; dü~ük verimlilikli bir tar~m ekonomisinde sorumsuz bir israf kesimi olu~turduklar~n~, böylece ~mparatorluktaki iktisadi kaynaklar~n Bat~l~~ç~karlara pe~ke~~çeitildi~i bir ortam yaratuklanru vurgular. s. 71. Bu borçlar~n ancak sekizde biri yat~r~m projelerine
harcan~r. s. 82. Süreç hakk~nda ayr~ nt~l~~bilgi için bkz. s. 63-96. 1872-1873 mali y~l~nda, hilkümdar ailesi toplam harcamalar~n %6.1'ini yap~yordu. Bu oran, %42.2'lik devlet borçlar~,
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~ttihatç~-Jön Türkler, iktidarlar~mn ilk y~llar~nda Ingiltere'ye yöneldiler.
Bunun ba~l~ca sebepleri aras~nda ~unlar~~sayabiliriz; içte, Almanya, Abdülhamit'in istibdat yönetiminin desteldeyicisi olarak görülmekteydi," ~ttihatç~ lar, bu destekte~inden dolay~~ ülke üzerinde önemli bir egemenlik kurmu~~
olan Almanya'n~n bu gücünü k~rmak ve kendi iktidarlar~n~~yayabilmek istiyorlard~. D~~ta, Üçlü ~tilaf in dire~i olan ~ngiltere arac~l~~~~ile Fransa ve Rusya'y~~da kazamlabileceklerini dü~ünüyorlard~'''. Almanya'n~n, müttefiki halya'n~n Trablusgarp'~~ i~galine kay~ts~z kalmas~na duyulan tepkiyi de35 bu sebeplere ekleyebiliriz. ~ttihatç~-Jön Türkler kurulu~lar~nda ve iktidarlar~mn ilk
y~llar~nda o derece ~ngiliz taraftar~d~ r ki; Arnavutluk, Manast~r ve Kosova'daki gizli komitelere giri~~yemini "Mithat Pa~a Anayasas~ n~~getirmek ve Türkiye'yi Almanya'n~n pençesinden kurtarmak"36 ~eklindedir. Me~rutiyetin
ikinci kez ilan~ndan sonra, sadaret makam~na, Alman taraftar~~(Mehmet) Ferit Pa~a'n~n yerine ~ngilizci Kâmil Pa~a'n~n getirilmesi de bu yönde bir kadrola~man~n i~aretidir. Pa~a, iç-d~~~ili~kilerde ~ngiltere'ye öylesine teslimiyetçidir ki; 5 Mart 19 1 3'te, Vikont Kitchener, Grey'e gönderdi~i "gizli telg-rarta
Kâmil Pa~a'n~n, "Türkiye'deki iktidar üzerinde bir bask~~yap~l~ p yap~lamayaca~~~konusunda dü~ünmesini istedi~ini, Türkiye'nin batmas~n~n ancak bu
yolla önlenebilece~ini ve bu görevi memnuniyetle üzerine alaca~~n~~da söy%22.1'lik ordu ve donanma, %13.6'l~k bürokrasiden sonra en yüksek dördüncü harcama kalemiydi. Bu durum, II. Me~rutiyet'in dal~ma kadar sürdü. 1908'den sonra saray ailesine daha k~ s~tl~~bütçe ayr~ld~. 1911-1912 mali y~l~nda saray çevresinin bütçeden ald~~~~pay %1.4'e dü~tü. Feroz Ahmad; A.g.m., s. 35, dpt., 74. Ayr~ca Ittihat ve Terakki Cennyeti'nin milliyetçi iktisat uygulamalar~~hakk~nda ayr~nt~l~~bir inceleme için bkz., Zafer Toprak; Türkiye'de Milli iktisat (19081918), ~stanbul, 1982.
33 Do~an Avc~o~lu; A.g.e., s. 253. Earle'ye göre; Jön Türkler, Frans~z ve ~ngiliz kurumlar~na hayranl~k duyuyorlard~. Cumhuriyetçi Fransa'n~n "hürriyet, e~itlik, karde~lik" gibi sloganlar~~
Türkiye'de yeni dönemin sihirli sözleri oluyor, "hürriyet, parlamento, halk hükümeti ülkesi"
olan ~ngiltere günlük gazetelerde övülüyordu. Almanya ise Sultan Abdülhamit'in zuliim rejiminin co~kulu bir destekleyicisiydi. Edward Mead Earle; Ba~dat Demir ve Petrol yolu Sava~~~(19031923), (Çev. K. Yarg~c~, N. U~urlu), ~stanbul, 2003, s. 198-199.
34 Feroz Ahmad; A.g.m s. 15-17.
35 Richard J. B. Bosworth; "~ talya ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Ed. Marian Kent), (Çev. Ahmet Fethi), ~stanbul, 1999,
s.73. Daha öncesinde, Ekim 1908'de, Almanya'n~n müttefiki Avusturya-Macaristan'~n Bosna
Hersek'i ilhak etmi~~olmas~~(Feroz Ahmad; A.g.~n., s. 15.) ve bundan cesaretlenen müttefiki
Bulgaristan'~n ba~~ms~zl~~~n~~ilan etmesi (Do~an Avc~o~lu; A.g.e., s. 254.) de bu bak~mdan
önemlidir. Osmanl~'mn. Avusturya-Macaristan ve Italya'ya kar~~~yapabildi~i tek tepki bu devletlerin mallar~na boykot uygulamakt~r.
36 Do~an Avc~o~lu; A.g.e., s. 253. Cemiyetin ~ngiltere'ye taraftar olmas~na kar~~l~k, ordu
Almanya'ya taraftard~r. O kadar ki, cemiyetin yay~n organlar~ndan birinde ç~kan Almanya ile ilgili bir ele~tiri asl~nda ordunun da ele~tirilmesi demekti. Feroz Ahmad; Ittihat ve Terakki (19081918), (Çev. Nuran Yavuz), ~stanbul, 1999, s. 79.
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ledi~i"nden bahsetmektedir 37. Türkiye'de, devlet idaresinin yabanc~ lar taraf~ndan denetlenmesi görü~ünde olan Kamil Pa~a, ~ttihat ve Terakki Cemiyeti
taraf~ndan ~ubat 1 909'da, istifaya zorland~ . Yerine geçen Hüseyin Hilmi Pa~a
da ~ ngiliz büyükelçisine gidip, "Ingiltere'ye yönelik politikas~n~ n seleflerininkiyle ayn~~olaca~m~ n ve majestelerinin hükümetinin deste~i ve tavsiyelerine güvenmeye devam edece~inin" güvencesini vermi~ti 38. ~ngiliz elçili~inin,
1 3 Nisan 1909'daki (31 Mart Vakas~ ) kar~~~devrim s~ras~ ndaki ~ttihatç~~kar~~ t~~
tutumu bile cemiyetin ~ngiliz taraftarl~~~n~~ zarflatamad~. ~ttihatç~~iktidar ~ngiltere'ye yana~adursun, ~ngiltere'nin, Balkanlar'da Almanya'y~~çemberleme
politikas~~gere~ince kurucusu oldu~u Balkan ittifak~, Osmanl~~ile Balkan devletleri aras~nda Balkan Sava~larma sebep olmu~tu. Osmanl~'n~n yenildi~i bu
sava~~sonras~ nda Balkan devletleri Edirne'ye kadar ilerledi. Büyük devletler
bu duruma kar~~~kay~ ts~z kal~nca, ~ngiliz deste~ini alabilece~i dü~üncesiyle,
~ngiliz taraftan Kamil Pa~a yeniden sadrazaml~~a atand~. Pa~a, ~ngiltere'den
yard~m istedi. Fakat, ~ngiltere, Pa~a'ya; "elindeki ba~ka ~eyleri de kaybetmeden Edirne'yi Bulgarlara terk etmesi"ni tavsiye etti 39. ~ngiltere taraf~ndan bütün ittifak teklifleri geri çevirince, ~ttihatç~lar uluslararas~~ ili~kilerde içine
dü~tü~ü yaln~zl~ ktan kurtulmak için iki hamle daha yapt~ . 191 4'te, önce Talat
Bey Rusya' ya bir ittifak teklifinde bulundu. Talat Bey, dönemin Rus D~~i~leri
Bakan~~Sazonov'a fiilen bir ittifak teklif etti. Sazonov'a göre, teklif o kadar
gizli kapakl~~yap~ld~~ki, Sazonov ~stanburclaki Rus orta elçisi Giers'ten aç~klama gelinceye kadar teklifi aç~k b~rakt~. Bunun ötesinde bir ~ey olmad~~ve
Alman büyükelçili~inin bu ittifak dü~üncesini ezmeyi ba~ard~~~~varsay~ld~~4°.
37 Feroz Ahmad; A.g.e., s.159. ~ngiltere kral~ , VII. Edsvard'da Kamil Pa~a'n~n tayininden
dolay~~padi~aha kutlama telgraf~~göndermi~ti. Do~an Avc~o~lu; Ag.e., s. 254.
38 Feroz Ahmad; Agm., s. 16.
39 Feroz Ahmad; Agm., s. 17. Ahmad, makalesinde; Osmanl~~Devleti'nin, her ~eye ra~men
sürekli olarak ~ngiltere ile ittifak teklif etti~ine ve bu teklifin reddedildi~ine de~inir. s.15-18.
Hatta, Kamil Pa~a, Balkan krizi s~ras~nda, Sir Edward Grey'e; "K~r~m Sava~~'ndan beri süren Osmanl~-~ngiliz dostlu~-'u"nu hat~rlatt~~ise de, Grey, büyük devletlerin Osmanl~ lar lehine Edirne'yi
kurtarmak için müdahalede bulunmayacaklar~m ve "toprak bütünlü~ü ilkesinin art~k hültümsiiz
oldu~u"nu Pa~a'ya aç~kl~ kla bildirdi. s. 17. Kentin yorumuna göre; gerçekte, I. Dünya Sava~~~
öncesi y~llarda Mezopotamya ve Basra Körfezi d~~~ nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki ~ngiliz ç~ kar~, imparatorlu~un bat~s~ ndaki uluslararas~~siyaset oyunuyla ilgiliydi. Bu bölge, ~stanbul'daki
egemen rejimle ili~kileri ve Süvey~~Kanal~~ile Do~u'ya ula~ma d~~~ nda. ~ngiliz hükümetinin öncelikle ilgilendi~i bir alan de~ildi. Marian Kent; "Büyük Britanya ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
Sonu (1900-1923)", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Ed. Marian Kent),
(Çev. Ahmet Fethi), ~stanbul 1999, s. 211-212.
40 Alan Bodger; "Rusya ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Ed. Marian Kent), (Çev. Ahmet Fethi), ~stanbul 1999, s. 110. Ku-
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Bu yak~nla~ma talebi de ba~ans~zl~ kla sonuçland~. Ayn~~y~l Cemal Pa~a'n~n
arac~l~~~~ile Fransa'ya ittifak teklifinde bulunuldu. Pa~a, Yunanlar ve Osmanl~lar~n kavgaya tutu~tu~u Ege'de Frans~z deste~i kar~~l~~~nda hükümetinin
"Üçlü ~tilaf a yönelece~rni belirtti. Fakat bu teklifi de reddedilince," yaln~zl~~a dü~en ~ ttihat ve Terakki hükümeti, tekrar II. Abdülhamit döneminin
dost gücü Almanya'ya yönelmeye ba~lad~~42 . Böyle bir diplomatik ortamda,
Osmanl~-Alman ittifak~~ 2 A~ustos 1914 y~l~nda imzaland~. Bu antla~ma ile,
diplomaside uzun süredir küçümsenen Osmanl~~Devleti, nihayet, bir Avrupal~~devlet taraf~ndan "e~it" ko~ullarda ortak kabul edilmi~~oluyordu 43.
Balkan Sava~ lanndan sonra Osmanl~~içi~lerindeki geli~me, Alman taraftan Enver Pa~a'n~n Bab-~~Ali Bask~n' sonucu Ingilizci Kamil Pa~a'n~n sadaretten istifas~~ve takip eden dönemde Alman taraftan Mahmut ~evket Pa~a'n~n"
sadarete getirilmesi ~eklinde olmu~tu. I. Dünya Sava~~'n~ n arefesinde ba~layan yeni dönemde ise, Osmanl~~üzerinde Almanya yeniden egemen olmaya
ba~lad~. Bu egemenlik, Osmanl~~ Devleti'nin Almanya'n~n yan~nda sava~~p
yenilmesi ve y~k~lmas~na de~in sürdü.

rat'a göre; Sazonov ile Giers aras~ ndaki telgrafla~malar, Sazonov'un (dolay~s~~ile Rus hükümetinin) bu konuda olumsuz bir tav~r ald~klar~n~~göstermektedir. s. 236. Geli~meler hakk~nda ayr~nt~~
için bkz. Akdes Nimet Kurat; Türkiye ve Rusya. Ankara, 1990, s. 225-242.
41 L. Bruce Fulton; "Fransa ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~Imparatorlu~u'miii Sonu ve Büyük Güçler, (Ed. Marian Kent), (Çev. Ahmet Fethi), ~stanbul 1999, s. 186. Fulton'~n yorumuna göre; Cemal Pa~a'n~ n Fransa'ya ziyareti Frans~z hükümetinin daveti üzerine
oldu~una göre Pa~a'n~n daha sonra iddia etti~i gibi bir red cevab~~alm~~~olmas~~mümkün de~ildir. s. 186.
42 Feroz Ahmad; A.g.m., s. 18. ~tilaf yanl~s~~Cemal Pa~a bile, Osmanl~ 'run yeni bir kriz
an~nda yaln~z kalmamas~~için Almanya ile antla~ma yapmaktan ba~ka tercihin bulunmad~~~ n~~
kabul ediyordu. Ayr~ ca, Jön Türklerin siyasi program~n~ n liberal oldu~u kadar, zamanla liberaünlü bo~acak bir milliyetçili~e dönü~tü~ü ve bu yönü ile ~tilaf Devletleri'ni huzursuz etti~i; aksine. Almanya'y~~rahats~z etmedi~i, bundan dolay~~Sultan Abdülhamit devrinde oldu~u gibi yine
Almanya'n~ n Türklerin biricik dostu olarak ortaya ç~kt~~~~hakk~ nda bir yorum için bkz. Edward
Mead Earle; Ag.e., s. 204-206.
43 Feroz Ahmad; A.g.e., 5.191.
44 Mahmut ~evket Pa~a(1856-1913); dokuz y~ l Almanya'da kald~. ncü
üçü ordu komutan~~
iken 1909 kar~~~devrimini basurmas~~ile imparatorlu~un en güçlü ki~isi oldu. Takip eden dönemde Enver Pa~a dahil birçok üst rütbeli subay~~Alman davas~na kazand~rd~. Alman taraftan
olan Pa~a. Mare~al von der Goltz'a yak~nl~~~~ile tan~nmakta ve Almanya'n~n Bab-~~Ali'deki ajam
kabul edilmektedir. Feroz Ahmad; Ag.e., 1999, s. 79, 221. Feroz Ahmad; A.g.m., s. 16. Do~an
Avc~o~lu; Ag.e., s. 254.
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Osmanh-Alman Askeri E~itim ve Orgütleme ~li~kileri
Bilindi~i üzere ordu, Osmanl~ 'da modernle~me politikas~ n~~ yürüten en
önemli kurumlardan& III. Selim'in iste~iyle Prusyal~~albay von Goetze Türk
topçu birliklerini denedemi~ti. Kap~ kulu askerini ortadan kald~ r~ p modern
bir ordu kumay~~ amaçlayan II. Mahmut da Prusya'ya müracaat etmi~ti. Her
iki hükümdar da saltanatlar~~döneminde Prusya ordusunu örnek alarak modern bir ordu kurmaya çal~~t~ lar. III. Selim ile II. Mahmut'un hiikümdarl~ k
y~llar~ , 1789 ile 1839 y~ llar~ na denk gelmektedir. Bu dönem, Küçük Kaynarca
ile ba~layan askeri yenilgilerden, Napolyon'un M~s~ r Seferi'ne (1789-1802);
Rusya'n~ n Navarin'de Osmanl~~ donanmasm~~ yakmas~ ndan (1827), Yunan
(1821-1828) ve Mehmet Ali Pa~a isyanlar~ na (1831-1841) de~in uzanan bir
askeri ba~ar~s~zl~ klar dönemini içermektedir". Bu süreçte, Osmanl~ , de~il
Rusya gibi büyük bir gücü yenmeyi, kendi s~ n~ rlar~ ndaki eyaletlerdeki isyanlar~~bile basurmaktan aciz bir duruma dü~mü~tü. Bu konjonktürde Osmanl~~
Devleti Prusya'dan askeri bir heyet istedi. Prusya, 1836'da, Moltke'nin ba~kan oldu~u ve üç yüzba~~n~ n bulundu~u askeri bir heyet gönderdi. Fakat bu
askeri yard~ m çok etkili olamad~ .
Esasen, Osmanl~~ Devleti, XVIII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren askeri
~slahat için Avrupa'dan askeri uzmanlar talep etmeye ba~lam~~, Navarin Olay~ 'na kadar bu uzmanlar genellikle Fransa'dan getirtilmi~ti. Fakat Fransa'n~n
Yunan meselesindeki tutumu ve Cezayir'i i~gal etmesi üzerine, Frans~z uzmanlar~ n yerine Prusyal~~subaylar görevlendirilmeye ba~lanm~~t~. 1853-1856
K~ r~ m Sava~~ 'ndan sonra Osmanl~-Frans~z ili~kileri düzelince Osmanl~~subaylar~ n~ n e~itimi için yeniden Frans~ z askeri heyeti getirtildi. Fransa'n~ n
1870'te Prusya'ya yenilmesine de~in Osmanl~~ordusu üzerinde Frans~z etkisi
sürdü46. 1877-1878 Osmanl~~ Rus Sava~~~Osmanl~~ Devleti'nin yenilgisi ile so-

45 Bu dönemde geli~en uluslararas~~ ili~kiler incelememizin s~ n~ rlar~n~~ a~maktad~r. Konu
hakk~nda yaz~lm~~~birçok siyasi tarih kitab~ ndan birisi için bk~., Fahir Armao~lu; Siyasi Tarih:1789-1980, Ankara, 1973, s. 35-125.
46 Enver Ziya Karal; Ag.e., s. 365. Mahmut Muhtar Pa~a'n~ n belirtti~ine göre; II. Abdülhamit, 1881'de, önce Fransa'n~n ~stanbul elçisi Mösyö Fournier, daha sonra yaveri Dreysse Pa~a
arac~l~~~~ile, iki kez. Fransa'dan askeri yard~ m talebinde bulunmu~~ve bu talepler reddedilmi~ti.
Hatta Dresse Pa~a, sultana, Almanya'y~~tavsiye etmi~ti. 1882'de, Abdülhamit taraf~ ndan yap~ lan
askeri heyet talebi Alman imparatoru I. W~lhelm taraf~ ndan kabul edilerek, hemen bir askeri
heyet Osmanl~~ülkesine gönderilmi~ti. Muhtar Pa~a'n~ n, geli~im kar~~s~ nda ya~ad~~~~çeli~ik ruh
hali ~u ciimlesinde dile gelmektedir; "Ne garip rastlanud~r ki, Türk-Al~nan yalunla~mas~ n~~sa~layan bir Frans~z subay~~oluyor!" Mahmut Muhtar (Pa~a); Ag.e.,s. 20. Pa~a'ya göre, Osmanl~ 'mn
uzatt~~~~bu dost elinin Fransa taraf~ ndan geri ÇeVriiMeS~~ ilk ve son kez olmad~.
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nuçlan~ nca Osmanl~~ bürokrasisinde ordunun yeniden yap~land~ r~ lmas~~ gere~i tekrar hissedilmeye ba~land~. Gerçi bu sava~~s~ ras~ nda Balkanlar ve Do~u
Anadolu'da önemli direni~ler gösterilmi~~ve Rus ordusunun Osmanl~~ ba~kentine ya da Anadolu içlerine ilerlemesi engellenmi~ ti. Fakat bunun temelinde de, Osmanl~~ ordusunun dönemin ~artlar~ na göre iyi yeti~mi~~subaylar~~
taraf~ ndan ba~ar~yla yönetilmesinden ya da askeri lojistik deste~in tan~~olarak
sa~lanmas~ ndan ziyade; Osmanl~~ askerlerinin bireysel fedakarl~ klarla direni~i
veya ülkenin ula~~ m a~~n~ n i~gali frenlemesi önemli rol oynam~~t~~"7. Berlin
Kongresi'ni takiben, Osmanl~~ ülkesine Alman askeri uzmanlar~~ etkin ve sürekli olarak gelmeye ba.~ lad~~"8. Böylece, Osmanl~~üzerinde Alman emperyalizminin s~zmas~~ da h~zland~. Bu dönem, Osmanl~~Devleti'nin orduyu ~slah
etme politikas~ nda da bir de~i~imi simgelemektedir. Zira, kongreden önceki
dönemde; Osmanl~~ ordusu, ba~~ ms~z ve çe~itli milletlerden kopmu~, hatta
1849 y~l~ nda Osmanl~~ Devleti'ne s~~~ nm~~~Polonyal~~ ve Macar mülteciler örne~inde oldu~u gibi, islamiyeti seçmi~~subaylarla ~slah edilmeye çal~~~ l~ rken;
kongreden sonraki dönemde, Almanya genel kurmaym~ n stratejisi, onun tayin etti~i subaylar ve askeri teknolojiyle bütünle~meye ba~lad~ . Osmanl~ 'n~n
bu yakla~~m~ , hem etkisini I. Dünya Sava~~ 'nda gösterecek olan, Almanya'n~ n
fedakar, itaatkar ve dirençli bir askeri müttefik ihtiyac~~ ile, hem de kendisine
pazar arayan Alman silah sanayiinin pazar ihtiyac~~ ile birebir örtü~üyordu
~lber Onayl~; A.g.e., s. 103.
Jehuda Wallach; Bir Askeri Yard~ m~n Anatomisi, (Çev. Fahri Çeliker), Ankara, 1977.
Osmanl~~ile Almanya aras~ ndaki as~l ili~kiler, Osmanl~ 'da askeri reformlar~~ yürütecek subaylann
yeti~tirilmesi temelinde geli~ti. Ticari ili~kiler ise, Osmanl~~ordusunun silah ve techizaun~ n yenilenmesine ve Alman silah sanayiinin bunu destekleyecek donan~m~~sa~lamas~ na yönelik bir al~~veri~~yönünde geli~ti. 1830'Iu y~llarda, gelece~in Genelkurmay Ba~kan~ /feldmare~ali Helmuth
von Moltke de aralar~ nda olmak üzere, Prusyal~~birçok subay Osmanl~~ ordusunda dan~~man ve
ö~retmen olarak görev yaprru~u. Helmuth von Moltke; Türkiye'deki Durum ve Olaylar üzerine
Mektuplar, (1835-1839), (Çev. Hayrullah örs), Ankara, 1960. Von der Goltz döneminde ise
(1883-1895) Osmanl~~ordusu Alman silah sanayii için önemli bir al~c~~ oldu. Goltz görünü~te
Osmanl~~ordusunu yeniden örgütleyecekti. Fakat, haz~rlad~~~~reform tasar~s~ n~ n içeri~inde Osmanl~~ordusunun Alman silahlar~~ile donatilmas~~ öngörülmekteydi. Alman subaylar~ , bu ~ekilde,
görünü~te Osmanl~~ordusunu yeniden örgütlemek üzere reform tasar~s~~sunsalar da, as~l amaçlar~ n~n Alman silah sanayiine önemli sipari~ler veren bir al~c~~ bulmak oldu~u anla~~l~ yor. 18901898 y~ llar~~ aras~ nda, Alman subaylar~ n~ n ba~latt~~~~reform çal~~malar~ n~ n giderek artan ve büyük mebla~lara ula~an silah sipari~leri için bkz. Rifat önsoy; A.g.e., s. 98-99.
49 ~ lber Onayl~; A.g.e., s. 106. Nitekim 1891'de 19 milyon Osmanl~~ Liras~~ tutan bütçenin
yar~dan fazlas~; 6.100.000 liras~~orduya, 1.250.000 liras~~ zabtiyeye, 6.000.000 liras~~tophaneye ve
600.000 liras~~bahriyeye ayr~lm~~ t~. Ortayl~ 'ya göre, bu bütçe bir panik sonucu olu~mu~tur ve
Osmanl~~Devleti'nin ya~ama ~ans~ n~~yapaca~~~askeri reformlara ba~lam~~~olmas~ n~ n göstergesidir.
47

48

TÜRK-ALMAN ILI~KILERI (1878-1914)

237

Sultan Abdülhamit'in May~s 1880 y~l~nda Alman büyükelçisi von Hatzfeld'dan sivil ve askeri uzmanlar istemesi üzerine, 1882 Nisan~.nda süvari albay~~Kaehler'in ba~kanl~~~nda, süvari binba~~s~~Hobbe, topçu binba~~s~~Ristow, piyade binba~~s~~Kamphönever'den olu~an bir askeri uzman heyet Osmanl~~Devleti'ne gönderildi". Almanya'n~ n, bu destekten beklentileri
varch;51 Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda siyasal ve askeri etkinlik kazanacak, imparatorluktaki di~er büyük güçlerin ~stanbul'daki faaliyetleri, özellikle askeri
ate~elerin çal~~malan denetim alt~na al~nacak ve Osmanl~~ordusu Alman silahlar~~ile donaulacaku. Bunlara ek olarak, Bismarck, Alman uzmanlar taraf~ndan komuta edilen ve Alman silahlar~~ile techiz edilmi~~Osmanl~~ordusunu, ileride ç~kmas~~muhtemel bir Alman-Rus sava~~nda kullanmay~~da dü~ünmü~tü. Denilebilir ki, takip eden dönemdeki Osmanl~-Alman ili~kileri;
Osmanl~~Devleti üzerinde artan Alman nüfuzu, Osmanl~~Devleti'nin Almanya'dan talep etti~i silah sipari~leri" ve Birinci Dünya Sava~~~örneklerininde
kan~ tlad~~~~gibi, bu stratejiye göre ~ekillendi.
Ag.e., s. 366., K~~., ~lber Ortayh; Ag.e., s. 108.
Ratlunann; Ag.e., s. 27.
52 Ba~lang~çta Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na silah satan ülkeler aras~nda Bat~-~~Ali'nin geleneksel dostu Fransa önde gelmekteydi. 1861-1865 Amerika iç sava~~~sonras~nda Amerikan ordusunun ve silah ~irketlerinin elinde büyük silah stoklar~~kald~. K~r~m Sava~~'ndan sonra Osmanl~~
Devleti'nin yo~un silah talepleri bu ~irketlerin stoklar~ndalti silahlar~~ellerinden ç~karmak için
uygun bir ortam yaratt~. 1860'h y~llar~n sonunda, Avrupa silah ~irketlerinin kendi ordulann~n
ihtiyaçlar~n~~kar~~lamaya yönelmesi de ABD silah ~irketlerinin i~ini kolayla~t~rd~. ABD ~irketleri,
1869 y~l~n~n sonuna de~in, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na 114.000 adet Entf~eld, 125.000 adet
Springf~eld marka tüfek satt~. Bu y~l içinde, ABD'nin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na silah ve cephane sat~~~ , toplam ihracat~n~n %79.5'ini ula~t~r~yordu. Bu oran II. Abdülhamit'in iktidar~n~n ilk
y~llar~nda %90'~~a~t~. 1880'in ilk y~llar~nda Alman silah sanayii ile ba~layan rekabet sonucunda
bu oran 1877-1883 y~llar~nda %97'den %3'e kadar geriledi. Krupp, Mauser ve Loewe gibi Alman
silah tekellerinin elinde de, Almanya'n~n, Danimarka, Avusturya-Macaristan ve Fransa ile yapt~~~~
sava~lardan sonra silah stoklar~~kalm~~t~~ve bunlan eritmek istiyorlard~. Hatta bunlardan Krupp
1870'in ilk y~llar~nda iflas~n e~i~ine gelmi~ti. Böylece. ba~layan ABD-Alman rekabeti, Osmanh'run Almanya'ya yalunla~masma paralel olarak, Almanya'n~n lehine de~i~ti. K~nm Sava~~'n~n bitiminden Balkan Sava~lanna de~in geçen süreçte, Osmanh'~nn, silah sipari~lerinin ula~t~~~~
mebla~~hakk~nda ~u bilgileri verebiliriz; Osmanl~~Devleti, 1873'te, 500 Krupp topu sipari~~etti.
Bu sipari~lere, 1877-1878 Osmanl~-Rus Sava~~'nda yenileri, 100 Krupp topu, eklendi. 1885'te
500 Krupp topuna ek olarak, di~er Alman silah ~irketlerine de, makineli tüfek, tabanca ve piyade tüfe~i sipari~i verildi. Donanma için Elbing'deki Schichau Tersanesi'ne torpidobotlar ~smarland~. 1887'de Mauser ve Loewe Fabrikalar~na 500.000 tüfek ve 50.000 modern karabina;
1889'da, hepsi yakla~~k 350.000 Osmanl~~Liras~~tutar~nda Deutsche Bank'~n açt~~~~kredi ile, yeniden bir hayli top, Mauser ve Loewe Fabrikalar~na da silah ve mühimmat sipari~~edildi. 18891898 aras~ndaki on y~ll~k zaman içinde Almanya'dan yap~lan silah ithalinin yakla~~k %60'~n~~
Mauser ve Loewe Fabrikalar~ndan sat~n al~nan piyade ve süvari tüfekleri te~kil etti. Alman silah
fabrikalar~, 1908'deld k~sa bir duraklamadan sonra, 1909'da 300.000.000 mermilik bir sipari~~ald~lar. 1911 Trablusgarp, 1912-1913 Balkan Sava~lar~~bu sipari~leri artt~rd~. 1910'da Krupp'a 90
sahra topu, Schichau'ya 4 avc~~torpidosu, Berlin'deki bir fabrikadan 50.000 Osmanl~~liras~~tutar~nda askeri kuma~, Dalmann Firmas~'ndan 32.500 Osmanl~~liral~k istihUm malzemesi, Hilgers
Firmas~'ndan yine ayn~~miktarda köprü in~aat malzemesi, Dittmann Firmas~'ndan 70.500 Os50 Enver Ziya Karal;
51 Lothar
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Osmanl~~ hizmetinde pa~a unvan~~ ile padi~ah yaverli~ine atanan Kaehler'in üç sene sonra öldü~ünde mü~ir (mare~al) unvan~ na, yan~ndaki subaylar~ n ise albay rütbesine yükseltilmi~~olmalar~ , Almanlar~ n Osmanl~ 'da askeri
görev alma isteklerini arturm~~~olmal~ . Zira, Osmanl~~ordusunda h~zla yüksek
rütbelere atanmak, Alman ordusunda da bunun e~de~eri rütbelere t~ rmanmay~~ sa~l~yordu. 1885 y~l~nda Kaehler'in ölümünü takip eden on y~ l boyunca
yarbay baron Colmar von der Goltz Alman askeri uzman grubunun ba~~ na
getirildi. Goltz, özellikle genç subaylar~ n e~itiminde önemli bir rol oynad~~ ve
onlar üzerinde bir Alman hayranl~~~~yaratt~". Osmanl~~ ordusunun durumu
hakk~nda Alman askeri makamlara rapor vermekten çekinmeyen pa~a," büyük güçler aras~ ndaki çeki~mede denge politikas~~ izleyen, sultan II. Abdülhamit'i Alman taraf~ na çekmek istiyordu. Bu konudaki bir giri~imi 16 Ekim
1899'da Waldersee'ye yazd~~~ , ele geçirilen, mektupta ortaya ç~ kmaktad~ r.
Goltz Pa~a'n~n izleyece~i stratejiyi ~öyle özetlenebilir; 55 Pa~a, Rusya ve Fransa'

manl~~Liral~ k telgraf malzemesi Ve Hahn Firmas~ 'ndan 32.500 Liral~ k telemetre sat~ n al~ nd~ .
1912'de, Mauser Fabrikas~ ndan 11.000 adet tüfek, Ellendorf Fabrikas~ ndan 50.000.000 adet tebanca mermisi, 11.000 kg. tahrip kapsülü ve Tübingen'deki bir kundura fabrikas~ na 400.000 çift
askeri kundura sipari~~edildi. 1913'te Kr~~ pp Fabrikas~'na 38.000 Osmanl~~Liral~ k top, Husnisky
silah fabrikas~ na 14.000 Osmal~~liral~ k 5.000 adet top mermisi, Westfalen Arnold Barut Fabrikas~'
na 12.000 Osmanl~~ Liral~ k 8.600 adet top mermisi sipari~~edildi. Rifat önsoy; A.g.e., s. 94-103.
Yine önsoy'un; "Osmanl~~~ mparatorlu~u'ndaki Alman Subaylar~~ ve Alman Silah Sanayii'nin Ç~ karlar~~(1871-1914)". /X. TTK Kongresi, At~k., 1968, c. Il, s. 1207-1213. K~~., Lothar Rathmann;
A.g.e.,s. 30-34.
53 1890'h y~llarda, y~ lda ortalama onbe~-yirmi stajyer Alman askeri uzmanlar~ n verdi~i e~itim program~ na kat~ld~ . Bunlardan baz~lar~~ da Prusya Genelkurmar'na gönderildi. Ondan
sonra stajyerlerin say~s~~ y~ ldan y~ la de~i~ti; Baz~~ y~ llarda elliye ç~ kan stajyer say~s~ , baz~~ y~ llarda
pratikte s~f~ ra indi. Ilk stajyerlerden baz~lar~, daha sonraki y~ llar~ n Osmanl~~ Pa~alar' oldular.
1913-1914'te Harbiye Naz~ r~, 1917'de ordu gr~~ p kumandan~~ve 1918'de sadraza~n olan Ahmet
~ zzet Pa~a bunlardan biriydi. Mahmut ~evket Pa~a Güney Almanya'da yakla~~ k on y~ l bulunmu~tu. Ulrich Trumpener; A.g.~n., s. 135. Fakat, Osmanl~~subaylar~ n~ n e~itim amac~~ile Almanya'ya gönderilmesinden olumlu sonuç al~ namad~ . Zira "giden pa~azadeler askerlik mesle~ini ögreneceklerine, e~lence ve sefahat ile vakit geçirmi~ler, sonra da gelip kendilerini be~enmi~~bir
tav~ rla arkada~lar~ n~~ ve ihtiyar komutanlar~~küçümsemi~lerdi. Elbette ki. istenilen sonucun al~ namamas~ nda liyakatli subay seçiminde titiz davran~l~ namas~~ ve e~itimden çok Alman ordusunun görkeminin gösterilmesinin de pay~~vard~ . ~ lber Ortayl~; A.g.e., s. 118.
jehuda Wallach;
s. 75.
Ilber Onayl~ ; A.g.e. , s. 114-115. Mektup ~öyledir; "Rusya ve Fransa, padi~ah~~ Almanya
aleyhine k~~k~ruyorlar. Padi~ah ise karars~zl~ k içindedir. Alteslerine temin edebilirim ki, ~stanbul'
da bulunan askeri k~ talar aras~ nda ho~ nutsuzlu~u tahrik edebilecek durumdaylz. Sadece bununla kalmay~ p, evvelce mauser tüfekleri i~inde bize çok yard~ mc~~olal~~R. Pa~a, M. Pa~a ve H.
Pa~a'dan müessir ~ekilde yard~ m görebiliriz. Altesleri bu adamlar~~ tan~yor ve kamula~ur~ lan
mülklerinin mebla~~ m, emirleri gere~ince kendilerine iki kere ödemi~~oldu~umu da biliyorlar.
yenilenmesi Lifi gelecektir ve bu usül sayesinde alteslerine adlar~ n~~biraz
Gönderilecek para
önce hat~rlatt~~~ m bu zevann kesin ve önemli yard~ mlarm~ nsa~lanaca~~ ndan en~ i~~im. Topçu VC
piyade kuvvet komutanlar~~ da kendi sahalar~ nda hareketsiz kalmayacaklard~ r. Bil. resmi geçit
günü, askeri lutalar aras~ nda herhangi bir isyan hareketini k~~k~rtu~muz anda, yat~~ t~ rmak için
derhal müdahale edece~im ve dostlar~ m~z taraf~ ndan tesir ve telkin alt~ nda b~ rak~ lacak olan
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n~ n padi~ah~~Almanya aleyhine lu~k~rtu~~, padi~alun bu durumda karars~z
kald~~~, fakat kendilerinin de askeri lutalar~~tahrik edebileceklerini, bununla
da kalmay~p, Osmanl~~ordusuna Alman silahlar~~ al~ nmas~nda arac~~olan ve
düzenli olarak kendilerine ödeme yap~lan baz~~Osmanl~~ pa~alar~n~ n da yard~mlar~n~~alabileceklerini bildirir. Mektubunda, sahte bir isyan haraketi düzenleyebilece~ini belirttikten sonra, Alman i~birlikçisi pa~alarm da telkini ile,
Almanya'n~n bu isyan~~basurabilecek tek dost ülke olarak padi~ah~ n güvenini
kazanabilece~ini yazar. Goltz'un bu giri~imleri ba~ar~s~z da olsa, Almanya taraf~ndan iltifat görmemi~~de olsa, kesin olan bir ~ey vard~ r: Goltz Pa~a, Osmanl~~ ordusunun Alman ordusu ile bütünle~mesi misyonunu üstlenmi~tir.
Türk savunma sistemine vermek istedi~i biçim; Balkanlar'daki savunma sisteminin Avusturya-Macaristan'a kar~~~de~il, di~er Balkan devletlerine kar~~~
düzenlenmesi üzerine planlanm~~~olan, Almanya'n~ n Balkan politikas~~ ile
uyum içindedir. Pa~a'n~n Osmanl~~ ülkesinde üstlendi~i misyon sadece askeri
alanla s~n~rl~~kalmam~~t~r. Yazm~~~oldu~u reform layihalar~n~n, sürekli olarak
Osmanl~'n~ n Almanya'dan önemli silah sipari~leri ile bitmesi ve bu sipari~lerin Krupp'a ~smarlanmas~, Pa~a'n~ n Alman silah sanayiinin pazar ihtiyaçlanyla da uyum içinde çal~~t~~~n~~göstermektedir. Esasen, Osmanl~~ imparatorlu~u'ndaki Alman askeri uzmanlar ve Alman D~~i~leri Bakanl~~~~da, Alman silah sanayiinin ba~l~ ca destekçilerindendi. Böylece, Osmanl~'n~n askeri e~itim
uzman~~ talebi ile ba~layan Osmanl~-Alman yalunla~mas~, Almanya'n~n silah
sanayi için pazar olmak ~ekline dönü~mü~~oldu. Askeri uzmanlar ise, bu ili~kide silah tekellerinin i~~ba~lant~lar~n~~yürüten i~~bitiriciler olarak i~lev gördüler. Yapt~ klar~~ i~~ba~lant~lar~n~ n kar~~l~~~ nda ilgili ~irketten ortakl~k teklifleri, hisse senetleri, komisyon vb. ald~ lar. Alman hükümeti de subaylar~ n~n
Osmanl~~ ordusundaki görevlerini sürdürmelerini silah ticaretinin devam~~
için lüzumlu gördü. Hatta Osmanl~~ ordusundaki baz~~mevkilerin Almar~subaylar~n elinde bulunmas~~ için büyük çaba sarf etti. Alman topçu Ristow
1891'de öldü~ünde, yerine yeni bir subay~ n gönderilmesini istedi. Bu konuda fikrine ba~vurulan von der Goltz, Frans~zlar~ n Osmanl~~ordusuna topçu
göndermek için büyük gayret sarf ettiklerini belirterek hemen hemen bir
topçu subay~n~ n tayin edilmesini tavsiye etti. Goltz, gönderilecek subay~n
Krupp ba~ta olmak üzer~~Osmanl~~ordusuna top sevk eden Al~nan firmalanyla ~ahsen tan~~man~ n çok yararl~~olaca~~n~~da ilave etmi~ti. Alman hükümeti bu tavsiyeleri dikkate ald~.
Osmanh padi~aluna böyle ciddi bir isyan kar~~s~ nda ancak Alman hükümetinin faydal~~‘r• kendilerini korumaya muktedir tek devlet oldu~unu gösterece~iz. (...) Birçok general bizi'', dostumuzdur ve kararla~t~r~lan paray~~muntazaman almaktad~rlar. Bize yard~ma haz~rd~rlar."
56 Bunun üzerine derhal harekete geçen Alman askeri kabinesinin, zengin bir aileye mensup olan binba~~~Steffen'in hiçbir ~art ileri sürmeden bu görevi kabule haz~ r oldu~unu bildirdi~ine de~inen önsoy; gerek Osmanl~~imparatorlu~u'na geli~lerinde, gerekse görev sürelerinin
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Baron von der Golt~ 'un 1880 ve 1890'lardaki çabalar~n~~ yüzy~ l~ n sonlar~ na do~ru askeri ata~e binba~~~Morgen sürdürdü. Birkaç y~l sonra geri ça~r~ld~~~ nda, Krupp ~irketine verilen sipari~ler o kadar büyüktü ki, ~irketin ~stanbul'daki sat~~~temsilcileri Huber karde~ ler, sadece ald~ klar~~komisyonlarla
milyoner olmu~lard~ ". Osmanl~~ Devleti'ne Alman askeri uzmanlar~ n gelmesi
Goltz Pa~a'dan sonra da devam etti. Bunlardan biri olan Lois Kamphönever
1897'de mü~irlik rütbesine yükseltildi. Padi~ah~ n verdi~i ve Türk mü~irlerine
bile kolay verilmeyen "yaver-i ekrem"lik unvan~ n~~ da ald~ . Kamphönever'in,
y~llarca Osmanl~~ piyade birliklerinin genel müfetti~li~ini yapmaktan s8 ba~ka
Osmanl~~ ordusuna ne gibi katk~ lar~ ndan dolay~~ bu unvan~~ ald~~~~bilinmiyordu. Fakat bilinen bir ~ey vard~ ; bir anda ayn~~unvan~~ ta~~yan Plevne kahraman~~ Gazi Osman Pa~a ile ayn~~mevkiye yükseltilmi~~oldu59.
1913 y~ l~ nda ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanan Balkan Sava~lar~ ndan sonra Osmanl~~Devleti Almanya'dan yine askeri uzmanlar istedi. Süvari subay~~general
Otto Liman von Sanders'in ba~kanl~~~ ndaki bir Alman askeri uzman heyeti
Osmanl~~ ülkesine geldi. Bu andan itibaren, Osmanl~~Devleti üzerindeki Alman nüfuzu sadece ordu ile s~ n~ rl~~kalmay~ p, her alanda etkisini artt~rd~. Her
ne kadar 1914 öncesinde ~ngilizler Osmanl~~donanmas~ n~ n,6° Fransa ve ~ talya
Osmanl~~ jandarmasm~ n ~slah~~ile ilgilendilerse de, Osmanl~~kara ordusu büyüktü. Donanma ve jandarma ile k~yasland~~~ nda kara ordusunun çok yönlü

•
uzat~ lmas~nda Alman subaylanyla yap~lan müzakerelerde bunlar~n maddi ç~ karlar~ n~~ daima ön
planda tuttuklar~~ dü~ünülürse, Steffen olay~ n~n arkas~ nda yatan gerçe~in Osmanl~~ ordusuna silah ihraç eden Krupp ve di~er Alman firrnalann~n menfaatleri oldu~u anla~~l~r diye dikkat çekmektedir. Rifat önsoy; A.g.e., s. 99400.
57 Ulrich Trumpener; Ag.e.„s. 137. Moltke döneminde de Krupp ~irketine silah sipari~ leri verilmesi hakk~ nda kr~. Jehuda Wallach, A.g.e., s. 23; Goltz dönemindeki silah sipari~leri
için bkz.. Rifat önsoy; A.g.e., s. 96-102; Lothar Rathmann; A.g.e., s. 31-33. Balkan Sava~lar~ ndaki silah sipari~leri için Bkz., Rifat önsoy; A.g.e.. s. 102-103.
58 Ulrich Trumpener; A.g.m s.134.
58 ~ lber Onayl~; A.g.e., s. 112.
6° Mesela, 1914 y~l~ nda Sanders'in ba~kanl~~~ ndaki heyette 40-70 üyesi bulunmas~na kar~~ n,
Osmanl~~donanmas~~Amiral Limpus ba~kanl~~~ ndaki ~ ngiliz bahriye heyeti taraf~ ndan düzenlenmekteydi. ~ lber Ortayh; A.g.e., s. 125.
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i~levleri vard~ . Bu bak~ mdan, kara ordusundaki Alman etkisi, Osmanl~~ üzerinde Almanya'y~~ di~er büyük güçler kar~~s~ nda avantajl~~ k~l~yordu"'.
Osmanh-Alman Ekonomik ili~kileri
1871'de siyasi birli~inin kurulmas~~ile, Almanya, yeni hammadde ve pazar kaynaklar~ na kavu~tu. Almanya'n~ n ekonomik bir dev olarak yükselmesinin ayr~ nt~lar~ na girmeden denilebilir ki; I. Dünya Sava~~ 'n~ n hemen öncesindeki ulusal gücü, ~ talya ve Japonya'n~ nkini üç-dört kat geçmi~; Fransa ve
Rusya'y~~ geride b~ rakm~~~ve muhtemelen ~ngiltere'yi de geçmi~ti. Avrupa'n~ n
en güçlü devleti olan Almanya hâlâ da büyümekteydi. Gelecekteki büyümesiyle de Avrupa dengesini, di~er büyük güçler aleyhine sarsabilecek bir büyük güçtü". Rakamlar, Almanya'n~ n büyük güç olmas~ n~ n ipuçlar~ n~~vermektedir; Artan nüfusunun i~~gücünü, ülkede bol miktarda bulunan kömür,
demir ve çelik üretimi ile birle~ tirince maden kömürü üretiminde ABD ve
~ngiltere'den sonra dünya üretiminde üçüncü s~ raya; demir üretiminde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci s~ raya; çelik üretiminde ABD'den sonra dünya
ikincili~ine yükseldi. Almanya'n~ n sanayile~mesinde bir ba~ka geli~im kimya
ve elektronik alan~ nda oldu. Elektronik sanayiinde ABD ve ~ngiltere'den
sonra dünya üçüncüsü; makine sanayiinde ABD'den sonra dünya ikincili~ine
yükseldi. Ula~~m sektöründe Alman ticaret filosu ~ngiltere ve ABD'den sonra
dünya üçüncüsüydü. Bu s~ nai-ticari geli~melere ra~men Almanya petrol, kauçuk ve ipek gibi s~ nai, arpa, patates ve ~eker pancar~~ d~~~ ndaki tar~msal
maddeleri ithal etmek zorundayd~. Bu bak~ mdan Almanya g~da ve ham sanayi maddelerini ithal ederken mamul maddelerini ihraç etmekteydi. 18801913 y~llar~~ aras~ nda Alman ithalat~nda %143, ihracat~ nda %127 ve toplam
ticarette %135'lik bir art~~~olmu~tur. Alman d~~~ticaretinin toplam dünya ticaretindeki pay~nda ise ~ngiltere ve Fransa'n~ n dü~mesinin aksine ABD ve
Rusya ile birlikte bir art~~~gözlenmi~tir.

61~lber Ortayl~; Ag.e., s 126. Fakat Osmanl~~ordusundaki Alman nüfuzu Türk asker ve zabitleri aras~nda, Alman asker ve zabitlerinin daha iyi beslenmesi, Alman subaylar~n Türk askerleri dövmesi gibi baz~~ sorunlardan dolay~~tamam~~ile sorunsuz de~ildi.
62 Ortalama 1880/1890 ile 1938 y~llar~~aras~ndaki dönemde büyük güçlerin; toplam nüfuslar~, kentsel kesim nüfuslar~~ve bu nüfuslar~n toplam nüfuslar içindeki yüzdesi, ki~i ba~~na sanayile~me düzeyleri, demir-çelik üretimleri, enerji ttiketimleri, nispi perspektifle toplam sanayi potansiyelleri, dünya imalat veriminde nispi paylar~, ordu ve donanma personeli, sava~~gemisi tonajlar~~vb. kar~~la~urmak için bkz. Paul Kennedy; A.g.e., s. 232-237. (Tablo: 12-20). Ula~t~~~~geli~mi~lik düzeyi ile Almanya, ABD d~~~nda mevcut dünya düzenine meydan okuyabilecek tek
sonradan gelme büyük güçtü. s. 250.

Bel/elen C. LX1X, 16
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Almanya'n~ n d~~~ticaretinde Avrupa ülkelerinin a~~rl~~~~ise ~öyledir; toplam ithalat üzerinden hesapland~~~ nda, Avrupa ülkeleri ile yap~ lan ithalat
1881'de %81 iken; bu oran, 1913'te %58'e gerilemi~ti. Bu durum nas~ l aç~ klanabilir? ithalat bak~ m~ ndan dü~ünüldü~ünde sanayile~mekte olan baz~~ Avrupa Devletleri'nin ülkedeki baz~~ hammaddelerin ihrac~ n~~ yasaklamalar~~ bu
soruyu cevaplayabilir. Özellikle di~er Avrupa devletlerine yap~ lan ihracatta
bir de~i~iklik olmamas~~ bu konuyu daha iyi aç~ klamaktad~ r. Almanya'n~ n, Avrupa d~~~ ndaki ülkelerle yapt~~~~ithalatta ise 1890'dan 1910 y~l~ na % 345 oran~ nda bir art~~~olmu~tur. Yine Avrupa d~~~~ülkelere yapt~~~~ihracatta da ayn~~
y~llarda % 146'l~ k bir art~~~olmu~tur. Toplam ticarette ise %250 oran~ nda bir
art~~~gözlenmi~tir. Bu rakamlardan, Almanya'n~ n d~~~ticaretinin Avrupa d~~~~
ülkelere kayd~~~~söylenebilir. Bu ülkeler Yak~ n ve Uzak Do~u ülkeleri, Güney
Amerika gibi sanayile~mesini henüz tamamlayamam~~~ülkelerdir".
Osmanl~ 'ya gelince; 1838 y~ l~ nda, ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~ Palmerston'un
"~aheser" olarak alg~ lad~~~~"Osmanl~-~ngiliz Ticaret Antla~mas~" imzaland~ .
Bu antla~man~ n benimsetti~i "serbest ticaret sisteminin Osmanl~~ sömürgele~mesinde önemli etkisi oldu". ~öyle ki, Osmanl~ , kendi iç pazar~ n~~ yüksek

63 Rifat Onsoy; Ag.e., s. 46-52.
" Palmerston'un, 1833'te ~gtanburcialti sefire yazd~~~~mektupta "yedi vahicl=tekel" usii~ünü
kald~rmaya çal~~~ n" diye direktif vermesi, 1838'de bu usüliin kald~ r~lmas~ n~~ "~aheser" diye yorumlamas~~ ve 1849'da, "ticaret ili~kilerinde Osmanl~~ Devleti, bütün öteki devletlerden çok serbest müsaadelerde bulunmaktad~ r" diyerek Osmanl~'y~~övmesi, (Do~an Avc~o~lu; A.g.e., s. 104106.) Osmanl~ 'mn sömürgele~mesinde d~~~bask~lar~ n a~amalann~~ göstermektedir. Kalk~nman~ n
tek yolu olarak sunulan "serbest ticaret", t~pk~~~ ngiltere gibi Osmanl~ 'n~ n da sanayile~mesini sa~layacaku. Palmerston, Istanbul'daki sefire verdi~i direktifte ~öyle der; "Sultan'~ n tebas~n~ n servet
ve refahlar~~ artacak, sanayi önemli bir geli~me gösterecek. Bunu gereken ki~ilere anlat". Türkiye
uzmanlar~~ ise "Türkiye bu antla~maya uygulamakla. Bat~~uygarl~~~ na girecek" diyorlard~ . Nitekim, Mustafa Re~it Pa~a, ölüm dö~e~indeki Sultan'a "serbest ticaret yoluyla h~zl~~sanayile~menin
zor olmayaca~~ n~ , aç~ k kap~~ siyasetinin tehlikelerinin önlenebilece~ini" anlat~yordu. s. 108.
Acaba geli~meler liberal reformistlerin bekledi~i gibi mi oldu? Bu konuda gelinen noktan~n tam
bir iflas oldu~u hakk~ nda ayr~ nt~~için bkz. Ömer Celâl Sarç; Tanzimat ve Sanayimiz-1, ~stanbul,
1940, s. 423-440. Sarç iflas bilançosunu ~öyle tamamlar; "An-upa s~ nai kapitalizminin memleketimizde do~urmu~~oldu~u buhran, bu suretle, gittikçe geni~leyerek ve birer birer bütün sanayi
~ubelerine sirayet ederek, asr~ n ikinci yar~s~ nda sanayimizin ink~ raz~ n~~tamamlam~~ur". s. 429.
Imzalanmas~ ndan yirmi y~l sonra, 1838 Ticaret Antla~mas~'n~ n etkilerinden söz eden ~ ngiliz Edward Michelsen'den al~ nt~~yapan Niyazi Berkes konuyu ~öyle ba~lar; "Türkiye'de yeti~en ve yabanc~~ memleketlerde büyük ünü olan Türk endüstrisinin birçok kollar~~ ~imdi tamam~~ile yok
olmu~tur. Bunlar aras~ nda pamuklu endüstrisi gelir ki bugün tamam~~ ile ~ ngiliz endüstrisi taraf~ ndan sa~lanmaktad~ r. ~am'~ n çelik b~çaklar~, K~ br~s'~ n ~eker endüstrisi, ~znik'in çini endüstrisi,
Teselya'n~ n Türk k~z~l~~iplik boya endüstrisi hep yok olmu~ tur. Bütün bu endüstri kollar~ n~ n bugün Türk topraklar~nda izi bile kalmam~~t~r". Niyazi Berkes; Türkiye Iktisat Tarihi, ~stanbul,
1970, c. II, s. 271-272. Tezel'e göre, serbest ticarete geçilmesi sadece d~~~bask~ n~ n sonucu olmay~ p, bu uygulamaya, kendi s~ n~fsal ç~ karlar~~ bak~m~ ndan yerel varhkhlardan da destek gelebilrni~tir. Buna dair bir kan~ t olan, 1820% y~llarda bir toprak beyinin ~u sözleri anlaml~d~ r; "D~~~ticareti, mümkün olan her yerde desteklemek ve kolayla~t~ rmak ak~ll~~hükümetin görevidir. Çünkü
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gümrük duvarlar~yla ileri kapitalist-emperyalist ülkelerden koruyamad~~ ve bu
devletlerinin aç~ k pazan haline geldi. Avrupa mamüllerinin rekabeti kar~~ s~ nda geleneksel zananatç~ l~ k geriledi. Baul~ la~ma fikrinin yayd~~~~liberalmodernle~me reformlar~~ise; bu emperyalist d~~~egemenli~in üst-yap~sal kurumlann~~olu~turan liberalist iç düzenlemeler oldu.
Osmanl~~ imparatorlu~u, on dokuzuncu yüzy~l~ n son çeyre~ine gelindi~inde Avrupa emperyalizmi taraf~ ndan bask~~alt~ na al~ n~n~~ u. Osmanl~~ ~ mparatorlu~~~'nda, her ne kadar Avrupa mali yay~ l~~~ na kar~~~direnmeye çal~~~lm~~~
ve bu amaçla "Sanayi Islahat Komisyonu" taraf~ ndan, Avrupa kar~~s~ nda el
eme~ine dayanan küçük sanayinin ya~amas~ na imkân olmad~~~ na dikkat çekilerek, makineli üretime geçilmesi önerilmi~~ve devlet, 1873 y~l~ nda, sanayii
te~vik etmek amac~ yla, fabrika kuracaklara gümrük ve vergi muafiyetleri tan~m~~, 1888 y~ l~ nda bu muafiyetler fabrika in~as~ na lüzumlu hammaddeleri
kapsam~§ ve bunu 1897'de kurulacak yeni tesislerin on sene süreyle vergi d~~~~
b~ rak~lmas~~takip etmi~~ise de; özel kesimde sermaye, tecrübe ve bilgi birikimi
yetersizli~i dolay~s~~ ile büyük i~letmelerin kurulmas~~ fikri istenilen sonuca
ula~mam~~u. Ticari kayg~~ta~~mayan devlet sektörü, daha çok, ordu ve saray~ n
ihtiyac~ n~~ kar~~ layacak fabrikalar kurmaya yönelmi~, fakat, k~sa süre sonra
maliyet yüksekli~inden dolay~~ bundan da vazgeçilerek, i~letmesi hazineye
büyük yük getiren baz~~fabrikalar kapaulm~~ u. Özel sektörün kurdu~u fabrikalar ise; genellikle 30-40 i~çi çal~~t~ ran ve yabanc~~ rekabete dayanamayan
küçük i~letmelerdi. Mesela, 1913 y~ l~~ toplam i~letme say~s~~ 806 olup, buralarda çal~~an i~çi say~s~~ 44.000 idi. Yani i~letme ba~~ na 54 i~çi dü~mektedir.
Osmanl~~ ülkesi, önce Berlin Antla~mas~~ ile siyasal egemenlik alt~na al~ nm~~;
bunu takiben, ilan edilen 1881 tarihli "Muharrem Kararnamesi" ile imparatorluk iktisadi ba~~ms~zl~~~ n~~ da kaybetmi~ ti. Bu tarihten sonra Osmanl~~ imparatorlu~u, dünya siyasetinde, de~il dikkate al~ nmas~~ gereken büyük bir güç
arazimize de~er veren ve hasatlanm~z~~servete dönü~türen tek ~ey d~~~ticaretin'. Yahya Sezai Tezel; Ag.e., s. 65.
" Vedat Eldem; Osmanl~~ ~mparatorlugu'nun iktisadi ~artlar~~Hakk~nda Bir Tetkik, Ankara, 1994, s. 68. Osmanl~~sanayii hakk~ nda geni~~bilgi için Uz. s. 57-84. Kr~. Ömer Celal Sarç;
Ag.e., Sarç'a göre; fabrikalann ekserisi, hiçbir varl~ k gosteremeyip, devletin mütemadiyen paras~ n~~yiyen milesseseler mahiyetindedir. Fabrikalar, bir yandan aç~ k vermesi ve iflas etmi~~hazinenin bu aç~ klan kapatamamas~ ndan; di~er yandan bilgisizlik, idaresizlik, suistimaller, bireysel
problemler yüzünden ve elbette ki devletin milli fabrikalar~~ korunmas~ n~~engelleyen kapitülasyonlar gibi sebeplerden dolay~~kapanm~~ur. Bundan ba~ka, tesis edilen fabrikalar~ n hemen hepsinin ecnebilerin elinde bulunmas~ , Türk unsurunun kendi memleketinde ecnebilerin iktisadi
tâblyetine girdi~ini ifade eden bir haldir. s. 437-438. Yabanc~~sermayeye gelince; genellikle devlet garantisi olan yaunmlar~~tercih ederek imalat sanayii~~e fazla ilgi göstermemi~tir.
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olmak, tam aksine, büyük devletlerin emperyalizm sava~~ nda kendili~inden
payla~~m~n konusu olan zay~f bir devlettir.
1881-1908 y~llar~~aras~nda Osmanl~~ hükümeti, 45 milyonu (toplam~n
%87.4'ü) eline geçen, %4.1 ortalama faizle 51.5 milyon lira borç ald~. 19011914 y~llar~~ aras~ nda Jön Türkler, 39 milyonu ( toplam~n %84.8'i) eline geçen, %4.6 ortalama faizle 46 milyon lira borç ald~lar. Sava~~ba~lad~ktan sonra
Bab-~~Ali, sava~~ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak için Alman müttefikine dönmek zorunda kald~. Almanya'n~n sava~~~kazanmas~~ durumunda Türk hükümranl~~~~
için y~ k~c~~sonuçlar do~urabilecek büyük bir borç alt~na girdi.
1881 Muharrem Kararnamesi ile "Düyun-~~Umumiyye" (Genel Borçlar)
uygulamas~~ ba~lauld~ 67. Düyun-~~Umumiyye Idaresi'nin yönetiminde, ~ngil66 Feroz Ahmad; A.g.m., s. 28. Amaçlar~~imparatorlu~un deneti~nini Avrupahlardan kurtarmak olan Jon Türkler, bunun için, idari yap~n~ n yeniden örgütlenmesi ve bu sayede verimin
artt~r~lmas~~gerekti~ine inan~yorlard~. D~~~borca ancak bu yolla ihtiyaç duyulmayabilirdi. Emekliye ayr~lan ya da i~e yaramayan memurlara ya tazminat ödenecek ya da emekli maa~~~ba~lanacaku. Ayr~ca, ordunun ihtiyaçlar~n~~da kar~~lamak gerekiyordu. Bu y~ldan y~la artan bir giderdi.
Bu ko~ullar alt~ nda Jon Türkler iki yakalarnu bir araya getirebilmek için d~~~borç almaya devam
ettiler. Feroz Ahmad; A.g.e., s. 101-102. Osmanl~~sava~a girmezse Almanya'n~n para vermeyece~inden emin olan Cavid Bey, 1944 tarihinde, Tanin gazetesinde, seri olarak yay~mlanan andar~nda ~unlar~~söyler; "Hükümet 1915'ten itibaren her sene 31 Kanunevvel'de tensiye edilmek
üzere %6 faizle 5.000.000 lira a~~ans edecek. 250.000 liras~~mukavelenin imzas~ ndan on gün
sonra, 750.000 liras~~Rusya yahut ~ngiltere ile harbe girdi~imizden, bakiyesi de ilan-~~harpten 30
gün sonradan itibaren hey ay 400.000 lira verecek. Muharebe bitince bu tediyat da bitecek" diye
anlatmaktad~ r. Cavit Bey; "Birinci Cihan Harbine Türkiye'nin Girmesi", Ta~~in, 15 Birincite~rin
1944, s. 2. Noviçev, konuyla ilgili olarak, Cavit Bey'in; "Yabanc~~sermayeye ba~lam~~~olu~umuz i~leri bitirmek için ihtiyaç duymaktaym. Paray~, onu bize en kkl~~ko~ullarla verenlerden al~yoruz
ve bu konuda bizde herhangi bir karars~zl~ k olamaz. Sermayenin yurdu, gelmi~~oldu~u ülke de~il, yöneldi~i ülkedir" ~eklindeki sözlerini aktard~ ktan sonra Jon Türk dönemi borç bilançosunu
vermektedir; "Jon Türkler, 1908'den 1914'de kadar 49.4 milyon liral~ k kredi anla~mas~~ imzalam~~lard~r. Düyun-~~Umumiyye ~daresi'nin, Sevr, sonra da Lozan Anla~mas~ 'nda saptanan verilerine göre, 1 Kas~m 1914 y~l~nda, Türkiye'nin d~~~borçlar~~143.241.757 lira, faizleri ve odenmemi~~
borçlar~~9.024.158 lira idi. Böylelikle sava~~n e~i~indeki Osmanl~~ Devleti'nin tüm d~~~borçlar~~
152.265.915 liray~~buluyordu. Türk bütçesinin gelir bölümü genellikle 26-27 milyon lira idi.
Buna göre; borçlar~ n ve faizlerin ödenmesi tüm gelirlerin % 35-40'~n~~yutuyordu. Karars~zl~ k
göstermeden kredi anla~malar~~imzalayan Jon Türkler ülkeyi h~zla mali iflasa sürilklüyorlard~".
A. D. Noviçev; Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Yar~~Si~miirgele~mesi, (Çev. Nabi Dinçer), Ankara,
1979, s. 95. Osmanl~~~ mparatorlu~u'nun K~r~m Sava~~~ile ba~lay~p I. Dünya Sava~~'na de~in süren
d~~~borç alma sürecinin genel bir tasviri için bkz. Ziya Karamiirsel; Osmanl~~Mali Tarihi Hakk~nda Tedkilder, Ankara, 1989, s. 92-115. Karamürsel, borcun, hangi devletten, yüzde kaçhk faizle al~nd~~~~ve kaç tertip halinde odenece~i hakk~nda bilgiler vermektedir.
67 Düyun-~~Umumiyye'nin Osmanl~~ülkesindeki yabanc~~yaunmc~lara güvence sa~layan bir
kurulu~~olarak i~ledi~ine, hatta konsey içinde yer elen baz~~delegelerin demiryolu ~irketinin yönetim kurullar~n~n da üyesi oldu~una dair bkz. Donald C. Blaisdell; Osmanl~~~mparatorlu~u'nda
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tere, Fransa, Almanya, ~talya, Avusturya-Macaristan ve Osmanl~~ Bankas~~ yöneticileri bulunuyordu. Uygulamaya göre; devletin borçlar~ na kar~~ l~ k gösterilen belirli gelirlerine alacakl~~ devletler taraf~ ndan el kondu. Kurumun el
koydu~u vergiler zamanla ço~ald~~ve bu vergileri toplamak için geni~~bir örgüt kuruldu. Takip eden dönemde, ülkenin do~al zenginlikleri tekelci imtiyazIar halinde yabanc~ lara verilmeye ba~land~. 1902-1911 y~ llar~~ aras~ nda
maden üretiminin yandan fazlas~~ yabanc~~ ~irketlerinin elindeydi. Özellikle
maden kömüründe yabanc~~ sermaye pay~~%65-68 civar~ nda idi69. 1880% y~ llara kadar Osmanl~~ d~~~ticaretinde a~~ rl~ kl~~ bir yer tutmayan Almanya'n~ n,
Osmanl~~ülkesindeki ekonomik yay~lmas~ nda, 1909'a kadar Osmanl~~ ~mparaAvrupa Mali Denetimi (Dilyü n-u Umumiyye), (Çev. A. ~ . Dalg~ç), ~stanbul, 1979, s. 118-120.
Abdülhamit'in demiryollar~ na ilgisi ise ülkedeki ticaret ve savunma araçlar~ n~ n geli~mesine yapaca~~~katluya ba~l~yd~. Giri~imciler ve imtiyaz sahiplerine gelince, bunlar da ülkenin refah~~ artt~~~~ölçüde kendi Urlar~ n~ n artaca~~ n~~ dü~ünüyorlard~ . Ag.e., s. 20. I. Dünya Sava~~~arefesindeki son y~ lda. Osmanl~~imparatorlu~u içinde yaur~lan toplam yabanc~~ sermayenin da~~l~ m~~~öyledir; Düyun-~~Umumiyye: Fransa: % 60.31, ~ ngiltere: % 14.36, Almanya: %21.31. özel Te~ebbüsler: Fransa: %53.55, ~ngiltere: %13.66, Almanya: %32.77. Osmanh ~ mparatorlu~u'nun siyasal
bölü~ümünün yolunu bu ekonomik bölti~tim belirler. Stefanos Yerasimos; Azgeli~mi~lik Sürecinde Türkiye, (Çev. Babür Kuzucu), ~stanbul, 1987, c. II, s. 374. I. Dünya Sava~~~öncesinde Osmanl~~~ mparatorlu~u'nun yapt~~~~ödemeler; 24.176.000 Osmanl~~Liras~~olmas~ na kar~~ l~ k ülkede
kalan ya da ülkeye dönen mebla~; 2.630.000 Osmanh Liras~d~ r. s. 373. Yani ödenen mebla~, kalan mebla~~ n 9.19 kaud~r. Yerasimos, Osmanl~~Düyun-~~Umumiyye Idaresi'nin gayr-~~safi gelirlerinin, 1882-1883 mali y~l~ nda 2 milyon 540 bin Osmanl~~ liras~ na, 1911-1912 mali y~ l~ nda ise 8
milyon 160 bin Osmanh liras~~ na ula~t~~~n~~ve bu miktar~ n imparatorlu~un toplam gelirinin üçte
birine e~it oldu~unu v~~rgulad~ ktan sonra, genel üzerinden yapt~~~~hesaplamaya göre; ülke gelirlerinin % 43'ilnün borçlara ayr~ld~~~ n~~belirtir. s. 366. Düyun-~~Umumiyye hakk~ nda ek bilgi için
bkz. Vedat Eldem; Ag.e., s. 182-199. Eldem, Osmanl~~Devleti'nin, evvelce ~ ngiltere ve Fransa'dan kar~~lad~~~~borçlanmalara Almanya'n~ n da büyük ölçüde kat~ld~~~ n~~belirttikten sonra, 19111912 mali y~l~ nda, devlet varidaun~ n Düyun-~~ Umumiyye ~daresi'ndeki k~sm~ n~ , genel toplamda,
%31.5 hesaplar. s. 186-187. D~~~borçlar~ n, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun yabanc~~sermaye taraf~ ndan kilele~ti~ilmesinin ba~lang~c~~ oldu~una dair bir yorum için bkz. A. D. NOV~ÇCV; Ag.e., s. 8294. Noviçev; Türk hükümetinin, Fransa'dan ald~~~~kredinin yakla~~k%40'~ n~ n. Almanya'dan ald~~~~kredinin yakla~~k %14'iiniin elinde kald~~~~gerçe~inden hareketle, ~u sonuca ula~maktad~ r; 'Türk ulusu böyle bir sistem içinde sömürülüyordu". s. 94.
68 1912'de Maliye Nezareti'nin memur say~s~ n~ n 5472 olmas~na kar~~l~ k, Düyun-~~ Umumiyye'ninki 8931 ki~idir. Parvus Efendi'nin deyimiyle "örgüt o derece metindir ki, hin-i hacette maliye nezareti yerine kaim olabilir." Do~an Avc~ o~lu; Ag.e., s., 128. Sultan II. Abdülhamit'in en
büyük emelinin devletin borçlar~ n~~ ödemek oldu~una ve bir zamanlar Avrupa devletlerinin
borçlar meselesi yüzünden Osmanl~~maliyesine müdahaleye kallu~uklar~ na, sultan Abdülhamit'
in buna meydan vermemek, alacakl~ lara emniyetbah~~bir çare olmak üzere Düyun-~~Umumiyye
~ daresi'ni kurdu~u hakk~ nda bir görü~~için t~k. Tahsin Pa~a; Abdülhamid: Y~ld~z Hat~ralar~, ~stanbul, 1931, s. 85.
69 A. Gündüz ~~kçün; "XX. Yüzy~ l Ba~lar~ nda Osmanl~~ Maden Üretiminde Türk Az~ nl~k ve
Yabanc~~Pay~", Yavuz Abadan'a Arma~an, AÜSBF yay., 1969, s. 801, 880.
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torlu~-t~'nda hiçbir ~ubesi bulunmayan, Deutsche Bank öncü oldu. Bu en büyük Alman bankas~, özellikle imparatorlu~un askeri ve idari mekanizmas~nda
en hayati önemi haiz çe~itli demiryollar~~yap~m~~giri~iminde, Ba~dat demiryolu da dahil, Bab-~ Ali'ye kefil oldu ve borç ayarlama i~leriyle ilgilendi.
1906'dan Deutsche Bank, yeni kurulan ve Osmanl~~ülkesinde on iki, (ayr~ca
M~s~ r'da yedi) ~ube açm~~~olan, Deutsche Orientbank'la i~birli~ine bile ba~lad~". Deutsche Bank, özellikle, 18801i y~llardan itibaren, ~ngiltere veya
ba~ka herhangi bir devletin Osmanl~~ borçlar~nda sat~~a ç~ kard~~~~hisseleri
derhal almak pe~indeydi. Bunda ba~ar~l~~ da oldu. Osmanl~~borçlar~nda
1860'11 y~llara kadar en büyük hisse sahibi devlet ~ngiltere idi Ancak Süvey~~
Kanall'n~n aç~lmas~~ile bu devletin ilgi alan~n~ n M~s~r-Hind ve Basra körfezine kaymas~~ile onun b~ rakt~~~~bo~lu~u 1866'dan itibaren Fransa doldurmaya ba~lam~~t~. 1881'den sonra ise Almanya'n~n pay~~sürekli bir art~~~e~ilimi
göstermi~ti 7'.
1881 y~ l~nda Muharrem Kararnamesi yapmland~~~nda Osmanl~~ kamu
borçlar~~ içinde Almanya'n~n pay~~ %4.7 iken, 1914 y~l~na gelindi~inde bu
oran %20.1'e ç~km~~t~". Osmanl~-Alman ticareti de özellikle sava~tan önceki
on y~lda h~zla artt~ ". 1909-1912 y~llar~~ aras~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'n70 Ulrich Trumpener; A.g.e., s. 135. Bunlara ek olarak 1899'da kurulan Deutsche Palastina
Bank ise, Deutsche Bank'~n aksine, Kudüs, Yafa, Hayfa, Beyrut, ~am ve Trablusgarp'ta ~ubeler
Nas~ra ve Gazze'de hasat mevsimi temsilcilikleri açm~~t~r.
71 Bkz. Tablo: 4. (Dilyun-~~Umumiyye Tahvillerinin Devletlere ve Y~llara Göre Da~~l~m~).
Kr~. Rifat önsoy; A.g.e., s. 61. Ayr~ca, ~evket Pamuk; Foreign Trade, Foreign Capital and the
Periphelization of the Ottoman Empire, 1830-1913, Ph. D, Submitted to Berkeley Un., of California, 1978, s. 107 vd.'~ndan aktaran ~lber Ortayl~; A.g.e., s. 69-70. Bu oran~n y~llara ve devletlere göre da~~l~m~~~öyledir; 1881: Fransa %34.3, ~ngiltere %33.2, Almanya %7.5; 1890: Fransa
%37.6, ~ngiltere %23.1, Almanya %11.7; 1898: Fransa %52.2, ~ngiltere %17.9, Almanya %15.0;
1914: Fransa%53.0, ~ngiltere %14.0, Almanya %21.0.
72 Bkz. Tablo: 4. (Düyun-~~Umumiyye Tahvillerinin Devletlere ve Y~llara Göre Da~~hm~).
73 Matthew Smith Anderson; Do~u Surunu (1774-1923): Uluslararas~~Ili~kiler üzerine Bir
~nceleme, (Çev. ~dil Eser), ~stanbul, 2000, s. 279. Anderson'na göre, bu konunun hükümetlerin
politikas~~üzerindeki etkisini abartmamak gerekir. 1914 y~l~nda Osmanl~~imparatorlu~u Almanya'n~n yabanc~~ülkelerdeki yat~r~mlar~n~n ancak onda birini olu~turmaktad~r. 1910 gibi geç bir
tarihte bile Alman ihracat~mn sadece%1.4'ü Osmanl~~~mparatorlu~u'na gitmekte, ithalat~n~n da
sadece %0.7'si Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan gelmekteydi. Almanya'n~n rakiplerinin korkusu
Almanya'n~n yapt~klar~ndan çok yapabileceklerinden kaynaklanmaktad~r. Fakat, konuya di~er
büyük güçler ve Osmanl~~taraf~ndan bakarsak bir ba~ka istatistiki bilgi ile kar~~la~~r~z; 1898-1913
y~llar~~aras~nda Osmanl~~ticaretinde en h~zl~~art~~~gösteren ülke Almanya'd~r. % 732. Bu oran~~s~ ras~yla %136 art~~la ~talya, %30 art~~la Avusturya-Macaristan, %16 art~~la Fransa izler. ~ngiltere
ise bu ili~kiye %16 azalma ile girer. Rifat önsoy; A.g.e. s. 82. Osmanl~, toplam ticaretine kat~lma oranlar~nda olu~an de~i~iklikler ise ~öyledir; 1989-1913 y~llar~~aras~nda, Almanya ticareti
%1.78'den 9.33'e, ~talya ticareti %4.81'den 7.20'ye yükselmi~~iken, Avusturya-Macaristan ticareti %16.06'dan 13.21'e, Fransa ticareti %16.91'den 12.43'e, ~ngiltere ticareti % 37.24'ten
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daki yabanc~~sermayenin yat~r~m alanlar~~ k~saca ~öyle özetlenebilir; %62.96
demiryollar~ , %4.22 madenler, %9.68 bankalar, %7.67 sanayi ve %15.43 di~er alanlar. Bu y~llarda, yabanc~~yaur~m~ n sektörlerdeki oran~~ise ~öyle dak~lmaktad~ r; Fransa %43.47, Almanya %33.88, ~ngiltere %16.64, di~er %
Demiryolu yaur~m~ nda 1890'11 y~llarda ~ngiltere üstün iken, 1914'te
yerini Fransa alm~~t~r. Almanya'n~ n pay~~1890'larda %24.4 iken 1914'te
%36.8'e (Fransa %49.6) ç~ km~~t~. Bankac~l~k ve sanayi alan~ndaki yat~r~mlarda Almanya daima ~ngiltere ve Fransa'dan dü~ük paya sahip olmu~tur.
Almanya ile luyasland~~~ nda Fransa'n~n d~~~yaur~m~n~ n % 25'i Rusya'da idi.
Bu oran Osmanl~'daki yaunm~n~n dört kat~na e~itti". Bundan dolay~ , Fransa'
n~n Rusya'y~~tercih etmesi, Osmanl~~ yöneticilerini Almanya'ya yöneltecekdr".
I. Dünya Sava~~'na de~in, Almanya'n~n Osmanl~~ülkesine bar~~ç~~s~zma
(penetration pasifique) politikas~n~n en dikkat çekici ve tart~~ ma yaratan
yan~, bitirildi~inde Istanbul'u ve genel olarak Avrupa'y~~Ba~dat ve Iran körfezine ba~layacak olan Ba~dat demiryolu hatt~n~n yap~lmas~yd~~78 . Esasen, on
dokuzuncu yüzy~l~ n sonunda, birçok dev Alman ~irketi, bankas~~ve bunlar~n
olu~turdu~u konsorsiyuma dahil olan irili ufald~~daha birçok Alman ~irketi,
Osmanl~~ülkesinin zenginlilderinden yararlanmak için faaliyete geçmi~ti. Fakat, madencilik ve ula~t~rma alan~ nda o dönemde mevcut olan alanlar ~ngiliz
ve Frans~z ~irketleri taraf~ndan payla~~ld~~~~için, Alman giri~imcileri için bu
%20.16'ya dü~mü~tür. Rifat Onsoy; A.g.e., s. 83. ~lk dikkat çeken de~i~iklik, siyasal yalunla~mayla paralel olarak Almanya ticaretinin yükselmesine kar~~l~k, gerginle~meyle oranul~~bir ~ekilde Ingiltere ve Fransa ticaretinin gerilemesidir. Osmanl~~Devleti'nin bu devletlerle ithalat ve
ihracat ili~kileri için bkz. Tablo: 1-2. (Osmanl~~~mparatorlu~u'nun ~ thalaun~n ve ihracat~n~n Y~llara Ve Ülkelere Göre Da~~l~ m Oranlar~). Konu hakk~ nda, istatistiki verilerden hareketle yap~ lan, benzer bir de~erlendirme için bkz. Edward Mead Earle; A.g.e., s. 101-103.
74 Bkz. Tablo: 3. (Yabanc~~Sermayenin Alacakl~~ Devledere Göre Da~~l~~~~(1909-1912)
-Milyon Kr~.)
75 ~evket Pamuk Ag.e. s. 115-117.'den aktaran, ~lber Onayl~; Ag.e., s. 71-72. Demiryolu,
bankac~l~ k ve sanayi sektörlerindelti yat~r~m oran~n y~llara ve üç devlete göre da~~l~m~~~öyledir;
1880-1889: Fransa %38.2, ~ ngiltere % 48.1, Almanya %0.3; 1900-1913: Fransa %48.3, ~ngiltere %
22.2, Almanya % 20.6. Kr~. Tablo: 3. (Yabanc~~Sermayenin Alacakl~~Devletlere Göre Da~~l~~~~
(1909-1912) -Milyon Kr~.) .
78 ~lber Onayl~; A.g.e., s. 73.
Bkz. Tablo:5. (Almanya'dan Osmanl~~Limanlar~ na Yap~lan ithalat~n Toplam Osmanl~~
Limanlanna Yap~lan ithalat içindeki Yeri). Osmanl~~limanlanna yap~lan ta~~mac~l~kta ~ ngiltere
ve Fransa'n~n yüzdesi dü~erken Al~nanya'n~ nkinde bir yükselme dikkat çelunektedir.
78 Edsvard Mead Earle, aç~k ve net bir ~ekilde, bu giri~imin ad~n~~koymaktad~r; "Ba~dat
demiryolu bir emperyalizm giri~imi oluyor", Ag.e., s. 111-133. Earle'ye göre; Ba~dat demiryolu
yaln~zca bir demiryolu de~ildir. Bir ruh durumu ve sava~~öncesi diplomasinin en büyük kozlanndan biridir. Earle, Jastrow'a aufla cümlesini tamamlar; "Ba~dat demiryolu XX. yüzy~l~n hayaled olmu~tu" s. 133.
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iki devletten arta kalan baz~~ bölgelerin kullan~ ma aç~lmas~~gerekiyordu. Bu
bölgeler, 1856 y~l~ ndan beri ~ngiliz imtiyaz~ nda olan Ege ve Çukurova ile
Frans~zlar~ n imtiyazl~~ olduklar~~ Marmara d~~~ nda kalan; ~zmit do~usundan
ba~lay~ p Basra'ya kadar uzanan geni~~ve bakir bölgelerdi. Alman yat~r~ mc~ lar~ n ilgisini çeken Anadolu ve Mezopotamya'n~ n zenginliklerine ula~ mak, Avrupa'dan Ba~dat ve Basra'ya kadar ula~acak bir demiryolu projesi ile mümkün olabilirdi 79. Böylece, Almanya, Do~u Akdeniz'i de etkisi alt~na alabilecekti80. "Ba~dat-Basra Demiryolu Projesi" böyle bir anlay~~~ile otaya ç~ kt~. Hat
79 ~lber Onayl~ ; Ag.e., s. 127-129. Hangi büyük gücün, Osmanl~~memleketinin neresinde,
ne kadar km. uzunlu~unda demiryolu hatt~~yapt~~~~hakk~ nda bkz. incelememinde dpt., 81. Burada, büyük güçlerin bu süreçte birbirleri ile olan rekabetlerine ve bu rekabetlerinde Osmanl~~
hükümdarlar~~ ile biirokratlar~ n~ n tutumlar~ n~ n teferruauna girecek de~iliz. Bu konular hakk~ nda geni~~bilgi için, örne~in, bkz. ~lber Onayl~; Ag.e., s. 126-170. Edward Mead Earle; Ag.e.
Osmanl~-Alman ili~kilerinin ticari yönü hakk~ nda oldukça kapsaml~~ bir çal~~ma için bkz. Rifat
önsoy: A.g.e. Osmanl~~bürokraun~n yabanc~~ yaur~mc~lara imtiyaz vermesinin, al~ nacak tedbirlerle, sak~ncas~~olmayaca~~ n~~savundu~una dair bir örneklem için bkz. Celal Dinçer; "Osmanl~~
Vezirlerimden Hasan Fehmi Pa~a'n~n Anadolu'nun Bay~nd~ rl~ k i~lerine Dair Haz~rlad~~~~Layiha",
Belgeler, c. V-VIII, 1968-1971, sy. 9-12, s. 152-163. Hasan Fehmi Pa~a memleketin bay~ nd~rl~ k i~lerindeki altsald~klar hakk~ nda genel tespitler yapt~ ktan sonra çözüm önerisi olarak üç tedbirden
birinin al~ nmas~ n~~ önerir. Pa~a, ilk iki maddede, "hazine-i devletten" yap~lacak ödemeler" ve istihdam edilecek "amele-i mükellefe" tedbirleri ile yürütülecek projelerin imkans~zl~~~ na de~inerek, üçüncü tedbiri onerir; "Memalik-i mamure-i sairede (çe~itli bay~ nd~ r memleketler) oldu~u gibi ecnebi sermayedar~ na milracaat itmek ki husul-~~ maksada nisul içün efkar-~~ acizanemce (aciz fikrim) çare-i münferide (tek çare) budur. Vak~a bu bahiste baz~~mülahazat
(dü~ ünceler) ve miltaleat (tedkilder) irad (söz) ve beyan olunmas~~ mümkün ise de menaf~-i
mülkiyye ve siyasiyye (millki ve siyasi menfaatler) nokta-i nazar~ndan balul~ nca ol bat~da her ne
dürlü mülahazat ve minaleat dermiyan (ortada) olunur ise olunsun ~u tedbirin nefsül-emre
(asl~ na bak~l~ rsa) mutabakau ile halin ta~yiri (de~i~tirme) gayr-~~mümkündür." s.160-161. Ayr~ca k~~. Gündüz ökçün; "Osmanl~~Meclis-i Mebusan~ 'nda Ba~dat Demiryolu Üzerine Yap~lan
Tart~~malar", ACISBFDergisi, c. XXV, no 2, s. 56.
Paul ~ mber'in, Ba~dat demiryolunun Orta Do~uya yay~ lmakta bir "nüfuz arac~" olmas~~ dolay~s~~ile büyük güçlerin mücadele etmeleri hakk~ ndaki görü~ü ~oyledir; "Evvel emirde Bo~az~n
içinden Acem Körfezi'ne kadar mümtedd (uzayan) bir ~ebeke-i hadidiyye (demiryolu a~~ ) in~as~ ndan bahs olunuyur ve hulül (gelip çatma) ve nüfuzun en ~ayan-~~ hayret bir vas~ tas~~ olan bu
hatt~ n canl~~ve bol menafi, muazzam rakipleri deh~etli mücadelata sevk idiyordu". Paul ~ mber;
Avrupa Siyasetinin En Gizli Safahat~: Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Teceddfitii,
Hassan
Ferhad- Mualfim Anjel), S~ rat-~~Müstakim Mat., 1329., s.18. Paul Rohrbach'~n ise, Osmanl~~ticari
imtiyazlan üzerinde Almanlar~n di~er rakiplerine kar~~~imtiyazl~~bir konumda olmalar~n~n do~al
oldu~una dair yorumu ~öyledir; "Madem ki, Memalik-i Osmaniyye Alman sermayesiyle imar idilecek o halde Osmanl~~milletinin havayic-i zaruriyyesinden (zaruri ihtiyaçlar) olan mamülat~ n
emr-i sevk ve idhaline Alman erbab-1 ticaret ve sanayiinin rakiblerine kar~u bir mevki-i ruchanda
(üstün mevkiide) bulunmalar~~ tabii add olunmal~d~ r". Paul Rohrbach; Hatt-~~Saltanat-Ba~dat
Demiryolu, ~stanbul, 1331.s. 77. ~ark Meselesine anti-emperyalist bir görü~te bakan bir Osmanl~~
ayd~ n~~için Anadolu-Ba~dat Demiryolu hatt~~"Alman emperyalizmi"nin yay~lma arac~d~r. Buna
dair bir örnek için Uz. Süleyman Kani ~rtem; ~ark Meselesi: Os~nanl~~Sömiirgele~me Tarihi,
(Haz. Osman Selim Kocahano~lu), ~ stanbul, 1999, s. 79-83. Zaten kitab~ n ba~l~~~~da bu konuda
ipuçlar~~vermektedir: "Osmanl~~Somiirgele~me Tarihi."
8° Büyük güçlerin "bar~~ç~~s~zma" olarak tan~ mlad~ klar~~proje Almanlar~ n planlad~ klan gibi
çok sorunsuz bir ~ekilde ilerleye~nedi. 1890'h y~ llarda Alman denetiminde bir ticari birlik ~stanbul Bo~az~ 'ndan Ankara'ya ve Konya'ya uzanan demiryolu hatt~n~~in~a etmi~~ve bir iki hat o
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her ne kadar bir Osmanl~~demiryolu hatt~~gibi yorumlansa da,81 "Bu tesebbüse yaz olunan sermayenin yüzde 40'1 Almanlar~ n, % 30'u ~sviçrelilerin ve
di~er % 30'u Frans~zlar~ nd~ r. Hatu idare eden kumpanyan~ n müdürler heyeti 4 Osmanl~ , 10 Alman, 1 Avusturyal~ , 2 ~sviçreli ve 8 Frans~zdan ibaret-

zamandan beri Almanlar~ n yönetimindeki Societe du Chemin de Fer Ottoman d'Anatolie
(k~saca Anatolie) taraf~ndan i~letilmekteydi. 1899-1903 y~llar~~ aras~ nda elde edilen imtiyazla
Alman denetimindeki bu birlik. Konya'dan güneybau'ya do~ru. Adana-Musul-Ba~dat üzerinden
Basra'ya uzanma hakk~n~~elde etti. Fakat fiili in~a süreci, ~ ngiliz, Frans~z ve Rus hilkümederinin
siyasi itirazlar~= neden oldu~u mali sorunlar ve özellikle Toroslar ve Amanos'taki zor arazi ko~ullar~~ uzun süre ertelenmesine sebep oldu. 1911'de Alman sponsorlar, imtiyazIar~ nda, en
önemlisinin Ba~dat'~ n en az~ ndan geçici olarak hatt~n biti~~noktas~~ olarak kabul edildi~i baz~~
de~i~iklikleri kabul ettiler. 1914'te sava~~ n arifesinde, hat, y~ lda 600.000 yolcu ve 116.000 ton yük
ta~~sa da, üzerinde 200 buharl~~lokomotif ve 350.000 yük ve yolcu v-agonu bulunsa da halen tamamlanmam~~~durumdayd~. Ulrich Trumpener; Ag.e., s. 136.
81 Iek Jaeck; A.g.e., s. 50. Durum hiçte öyle görünmüyor.Osmanl~~ demiryolu hatlar~ n~ n;
Balkan ve Anadolu'daki da~~l~m~, uzunlu~u, yap~ld~~~~y~l, tesis sermayesi (milyon kr.), sermayenin men~ei gibi konularda aç~klay~c~~ bir tablo için bkz. Vedat Eldem; Osmanl~~~mparatorlu~u'nun iktisadi ~adan Üzerine Bir Tetkik, Ankara, 1994, s. 104. Tabloda Alman demiryolu yap~ m~n~n Rumeli'de sadece Selanik-Manast~ r (219 km-in~a tarihi 1891-4) ile s~ n~rl~~olmas~na kar~~l~k,
as~l yat~r~m bölgesinin; Anadolu ve Ortado~u oldu~u görülmektedir. Osmanl~~demiryollar~n~n
devletlere ve bölgelere göre da~~l~m~~~öyledir: Alman-Anadolu Hatt~; Haydarpa~a-Izmit (93 km),
Izmit-Ankara (486 km), Arifiye-Adapazar~~(9 Jun), Eski~ehir-Konya (445 km)=Toplam:1033 km'dir. Alman-Ba~dat Hatt~: Konya-Ululu~la (291 km), Durak-Memure (115 km), Toprakkale-~skenderun (59 km), ~slahiye-Resulayn ( 453 km), Ba~dat-Samarra (119 km)=Toplam: 1037 km'dir. Hatlarm hepsinin imtiyaz hakk~~Deutsche Bank'a aittir. Frans~z hatlar~~Trakya. Marmara ile
Ege Bölgesi aras~nda ve Suriye civarmdad~ r. Frans~z-Trakya Hatt~: ~stanbul-Edirne (318 km),
~arki Rumeli (386 km), Selanik-Mitroviçe (383 km), Edirne-Dedea~aç (149 km), Bosna k~sm~~
(102 km), Babaeski-K~ rkkilise (46 km)=Toplam 1364 km'dir.( Fransa, Belçika, ~sviçre ve Avusturya ortak). Ayr~ca Osmanl~~ Bankas~ 'n~ n Üsküp-S~ rp (131 km), Dedea~aç-Selanik (508
km)=Toplam; 639 km'dir. Frans~z-Marmara/Ege Hatt~; Izmir-Kasaba (Turgutlu) (93 km), Kasaba-Ala,sehir (76 km), Manisa-Soma (92 km), Ala~ehir-Afyon (252 km), Sorna Band~ rma (184
km), ~zmir-Bornova (5 km)=Toplam: 702 km'dir. (Frans~z sermayesi ile ~ ngilizlerden sat~ n
al~nd~). Frans~z-Suriye Hatt~; Beyrut-~am-Müzeyrib (258 km-Belçika ortak), R~yak-Halep (332
km), Trablus~am-Humus (102 km), Yafa-Kudüs (87 km)=Toplam 779 km'dir. ~ ngiliz hatlar~~
Trakya, Ege (Frans~z giineyi) ve Çukurova Bölgelerinde (Daha sonra Almanya'ya sauld~. 67
km.) yo~unla~m~~t~r. ~ngiliz-Trakya Hatt~; Kostence-Bo~azköy (66 km), Rusçuk-Varna (224
km)=Toplam: 290 km'dir. ~ngiliz-Ege Hatt~; ~zmir-Ayd~ n (130 km), Ayd~ n-Dinar-E~ridir (342
km), Tire-öderni~-Çivril vb. (137 km)=Toplam; 609 km'dir. Osmanl~-Hicaz Hatt~; 1564 km. IttaSanitamia/Erzun~m Hatt~; 296 km'dir.
82 lek Jaeck; Ag.e., s. 50. Yazar, "görülüyor ki, bunlar aras~ nda tek bir ~ ngiliz bile yoktur"
diyerek, Almanya'n~ n Orta Do~u'daki as~l rakibine dikkat çektikten sonra yaz~s~ na ~öyle devam
etmektedir; "Ba~dad te~ebbüsüne ilk girenler Almanlar oldu~u gibi, bunun h~demaun~~
(hizmetlerini) te~kil ve tensik (~ekillendirme ve düzenleme) idenler onlard~r. Keza i~in cihet-i
maliyye ve fenniyyesini tanzim idenler Almanlard~ r. Ba~dad Hatu'ndan iktisad, siyaset ve askerlik nokta-i nazar~ ndan müstefid (faydalanan) ve müteneffi (menfaatlenen) onlar olmal~d~ r. Bu
hatt olmasa idi Türkiye son muharebede Çatalca muvaffakiyetini bile ihzar idemeyeceklerdi. s.
51.
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II. Abdülhamit, Mezopotamya demiryollar~na ~ngiltere'nin egemen olmas~n~n M~s~r-Suriye-~rak hatt~n~n do~usunun Osmanl~'dan kopar~lmas~~anlam~na gelece~inden endi~e duyuyor, Fransa'n~n Lübnan'daki amaç ve faaliyetlerini ~üpheyle izliyordu". Proje, bu iki büyük güce kar~~~Osmanl~~endi~eleri ile Almanya ç~karlar~n~~birle~tirdi. 1903'te yap~lan antla~ma ile Proje 99
y~ll~~~na, Dautsche Bank taraf~ndan denetlenen, Osmanl~~Anadolu Demiryollar~~Kumpanya'sma (Societe du Chemin de Fer Ottoman d'Anatolie) verildi.
Devlet deste~i ile sürdürülen projede, Düyun-~~Umumiyye, vilayederin bir k~s~m gelirlerini teminat olarak gösterdi. Ayr~ca, demiryolu hatt~n~n geçece~i
miri arazi, projeyi üstlenen ~irkete bedelsiz devredildi. ~irket hat boyunca
miri ormanlar~n kerestesini kullanacak, madenleri, ta~~ocaldarm~~ i~letecek,
hatta arkeolojik kaz~lar bile yapma imtiyaz~na sahip olacakt~. Ba~dat ve Basra'da limanlar yapmak imtiyaz' da ~irkete tan~nd~". Böylece, Osmanl~~ülkesini boydan-boya kateden bu proje, Osmanl~~ülkesine Alman emperyal s~zmas~n~n bir arac~na dönü~mü~~oluyordu".
Genel olarak bak~ld~~~nda, padi~ah için demiryollar~n~n artmas~n~n,
hem imparatorlu~un askeri yönden güçlenmesi, isyan ve e~luyal~~~n an~nda
asker sevkiyat' ile önlenmesi gibi siyasi-idari; hemde tar~m ürünlerinin pazara sevk edilip zenginli~in artmas~~gibi sosyal-ekonomik bir anlam~~vard~ ".
Fakat, ilkel bir tar~m ekonomisine dayal~~bir ülke, besleyemeyece~i bir demiryolu sistemine, Düyun-~~Umumiyye arac~l~~~~ile teminat akçesi ödeyerek87
" O zaman ki Alman siyaseti bu hatt~n iki taraf~na Alman muhacirleri iskân ve buralarm~~
bir Alman müstemlekesi haline ifra~~etmek, aç~k tabir ile Hindistan yolu üzerinde Alman siyaset
ve kuvvetinin müdahalesine zemin haz~rlamak maksad~m takip ediyordu. Alman muhacirlerinin
hat boyunda yerle~melerine müsaade etmek çok tehlikeli bir ~eydi. Sultan Hamid buna hükümetçe asla müsaade edilemeyece~inin kati ve aç~k ibare ile hiçbir ~ek ve tereddilde mahal b~ rakmayacak bir sarahatle mukavelenameye dercini emretmi~ti. Tahsin Pa~a; A.g.e., s. 86.
84 ~lber Ortayh; A.g.e., s. 147.
85 Bu projeji destekleyen Alman ~arkiyatglar~ndan Rohrbach'~n görü~ü için bkz., incelemetnin de dpt, 79 ve Jaeck'in görü~ü için bkz., incelememizde dpt., 82. Earle farkl~~görü~tedir,
bkz. incelememizde dpt., 78. K~l. A.D. Noviçev, A.g.e.. s. 47.
86 Enver Ziya Karal; A.g.e., s. 175. Jaeck'in verdi~i bilgiye göre, kumpanyamn pamuk ekti~i yerlerden son seneler zarf~nda al~nan mikdar-~~mahsul ~öyledir: 1905'te 45.500, 1907'de
56.000, 1909'da 76.400, 1911'de 85.000 Balya. lek Jaeck; A.g.e., s. 21-22. Jaeck, bu bilgileri,
"dimek ki Ba~dad hatt~n~~in~a iden ~imendüfer mühendisleriyle birlikde su mühendisleri git
gide Asya-y~~Osmanrnin içerilerine do~ru ilerliyor" diye yorumlar. Miktarlar~~kr~. Paul Robrach;
Ag.e., s. 90-91. Her balya 200 kg'd~r.
87 Rohrbach'a göre; Hükümet-i Osmaniyye'nin Ahval-i maliyyesi son derece harab old~~~~
içim andan maddi bir teminat almak lüzünu has~l olmu~dur. Buna binaendir ki; canib-i devletden (devlet taraf~ndan) baz~~varidat, teminat akçesine kar~~hk gösterilmi~dir. A.g.e., s. 42. Noviçev'e göre, bu yöntemin esas~; Türk hükümetinin, yap~lan her kilometre yol için belirli bir
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ne derece kalkmabilir ve sömürgele~mekten kurtulabilirdi? Kald~~ki, Anadolu'daki ve ülkenin di~er bölgelerindeki demiryolu yat~r~mlar~~da birbirinden
kopuktu, i~lerli~indeki süreklilik her an sona erebilecek bir durumdayd~. Bu
haliyle, yabanc~~demiryolu yat~r~ mlar~n~n, imparatorlu~un topraklar~na uygarl~ k götürmek bir yana, bölgesel zenginli~i ya~malamaktan öte bir i~levi
olmad~~8".
Osmanl~-Almanya Fikri Etkile~imi ve Kültürel ili~kileri
Alman pan-cermenistleri, Osmanl~~üzerindeki Alman nüfuzunun kal~c~~
olabilmesi için kültürel kurumlar~ n artt~r~lmas~~ gere~ini savundular. Fakat,
Osmanl~~fikriyatmda Alman etkisi, hiçbir zaman örne~in bir Frans~z etkisi
kadar olamam~~t~. Dönemin Osmanl~~entellektüellerinin yaz~lar~~incelendi~inde bu durum kolayca gözlenebilir. XIX. yüzy~l~ n ortalar~ndan itibaren
Frans~zca bilenlerin say~s~, Frans~zca metni asl~ndan okuyacak derecede artm~~t~. Roman yaz~ m~ndaki Frans~z etkisi, S. Pa~azade Sezai'nin Sergüze~t, H.
Rahmi Gürp~nar'~ n Mürebbiye, H. Ziya U~akl~gil'in A~k-~~Memnu, E. Haz~m
Tepeyran'~n Küçük Pa~a, R. Mahmut Ekrem'in Araba Sevdas~~gibi eserlerinde, kendini, Osmanl~'y~~medenile~tirici Frans~z mürebbiye ya da mürebbi
~eklinde gösterir89. Ayn~~durumun Almanya için söylenmesi mümkün de~ilgayr-~~safi gelir sa~lamas~~ ve e~er gerçek gelir, güvence alt~na al~nan tutara ula~mazsa, fark~~ ~irkete ödemesinden ibaretd. Gilvencenin miktar~~ kilometre ba~~na 10.000 ile 19.000 frank aras~nda de~i~iyordu. Sa~lanan gilvencenin ödenmesi için hükümet borç almak zorunda kal~yordu.
Böylelikle, demiryolu yap~m~, d~~a mali ba~~ nd~l~~~n artmas~na sebep oluyordu. Kilometre güvencesi, Osmanl~~bütçesinden çok büyük paralar kopard~ . Mesela, 1889-1909 y~llar~~aras~nda
ödenen kilometre güvencesi tutar~~ 11.346.725 alt~n lirayd~. Ödenen güvence tutar~~y~ldan y~la
art~ yordu. 1889'da 7.981 lira ödenirken, 1909'da 748.910 liraya ula~t~. Kilometre güvencesi birçok sancaklar~n a~ar vergisiyle sa~lan~yordu. Anadolu'nun 74 sanca~~ndan 24'ilniin a~an bu
gü'vencenin ödenmesinin sa~lanmas~~için rehine al~ n~yordu. Bu sancaklarda 20 y~lda 16.493.265
lirahk a~ar topland~, bu paran~n 11.346.000 liras~~(%68.4) emperyalisdere verildi. A..D. Noviçev;
Age, s. 47-48.
" Nitekim, demiryollar~~(mesela üç devletin hatlar~~birbiriyle birle~memesinden de anla~~ laca~~~gibi) Osmanh'~un ihtiyac~ ndan ziyade büyük güçlerin nüfuz bölgelerine ya da (projeyi
yürüten Alfred Kaula'n~n demiryolu hatt~n~~masraflar~~ kar~~layamayaca~~ndan dolay~~Ba~dat'a
kadar uzatmak istememesi örne~inde oldu~u gibi) yat~nmc~lar~n kar elde edebilecekleri yerlere
göre kuruluyordu. ~lber Ortayl~; Ag.e., 5.144, 149. Demiryolunun geçti~i bölgelerde as~l amac~n
d~~~ nda petrol aramak, yeni tar~ msal faaliyetler yaratmak ve tar~msal sulama kanallar~n~n olu~turulmas~~ gibi as~ l amac~n~n d~~~nda i~lerle de u~ra~~l~yordu. Ayr~ca, Ba~dat Projesi'nin ancak
1912-1914 y~llar~~aras~nda 119 km'lik Ba~dat Samarra hatt~n~n yap~lmas~~ile tamarnlanabildi~ine
dair bkz. Vedat Eldem; A.g.e.„ s. 164-165.
89 Taner Timur; Osmanl~-Türk Roman~nda Tarih, Toplum ve Kimlik, ~stanbul, 1991, s. 2831. Osmanl~~ roman~nda milrebbiyeler ve milrebbiler ele~tirel, hatta karikatürel bir ~ekilde sunulmakta ve romanlar Osmanl~~kültürel de~i~im sürecinin ya~and~~~~bir dönemde kaleme al~nd~ klar~~için onlara sa~l~ks~z ve kompleksli bir rol biçilmektedir. s. 30.
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dir. Mesela, dönemin romanlar~ nda uygarla~unc~~ bir Alman mürebbiye veya
mürebbi uplemesine rastlamak çok zordur. Benzer ~ekilde, Frans~z filozoflardan mesela Rousseau ve Montesquieu'nun, "sosyal mukavele"9° ve
"toplumun ruhu"" teorilerinin, yeni Osmanl~lardan Nam~ k Kemal ve Ziya
Pa~a'n~ n fikirleri üzerinde önemli etkisi vard~ r. Halbuki, Osmanl~~ ayd~ n~~
üzerinde, Frans~z filozoflarla k~yaslanabilecek92 derecede, mesela etkin bir
Hegel, Marx ya da Fauerbach tesiri bulamay~z93.
9° ~erif Mardin; Yeni Osmanl~~Dü~üncesinin Do~u~u, (Çev., Minntaz'er Türköne, Irfan Erdo~an, Fahri Unan), (Haz., Ömer Laçiner), ~stanbul, 1996, s. 369. Kavram~ n yin Türkler aras~ ndaki alg~lan~~~ ~ekli için kr~. ~erif Mardin; _Icin Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908, ~stanbul,
1989, s. 92-96.
9 ' ~erif Mardin; Yeni Osmanl~~Dü~üncesinin Do~u~u, (Çev., Mümtaz'er Türköne, Irfan Erdo~an,,Fahri Unan), (Haz., Ömer Laçiner), ~stanbul, 1996, s. 390.
94 Abdülhamit yönetiminin son dönemlerinde ve I. Dünya Sava~~~s~ras~ nda Itörülen Türk
Alman yalunla~mas~ , sava~~döneminde baz~~ Alman profesörlerin Istanbul Univers~ tesi'nde ders
vermelerine kar~~l~ k, daha çok askeri ve siyasal i~birli~i ile s~ n~rl~~ kalm~~t~r. Bu dönemde Türk
ayd~ nlar~ n~ n duyarl~~ oldu~u kültürel etki esas bak~mdan Frans~z'd~ r. Türkçeye çevrilen Alman
eserleri ise s~n~rl~d~ r. Uriel Heyd; Türk Ulusçulu~unun Temelleri, (Çev. Kadir Günay), Ankara,
2002, s. 170. O halde yap~lmas~~ gereken, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda Alman edebiyat~n~ n yayg~ nla~mas~yd~ . Bu konuda geni~~bilgi için bkz. Mustafa Gencer; yin Türk Modernizmi ve Alman
Ruhu: 1908-1918 Dönemi Türk-Alman ili~kileri ve E~itim, ~stanbul, 2003. Gencer'e göre; Il.
Me~ rutiyet döneminde Alman etkisinin artmas~~ ile beraber, bu amaçla, iki dernek bünyesinde,
Alman-Türk Derne~i (ATD.-Deutsche-Turkische Vereinigung) (s. 223-252) ve Türk-Alman Derne~i (TAD.-Turkische-Deutsche Vereinigung) (s. 252-268), özel bir edebiyat kurulu olu~turularak, Alman edebiyat~n~ n Türkçeye çevrilmesi ve Almanya ile Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda ~arkla
ilgili özel bölümleri olan kütüphanelerin geli~ tirilmesi ve desteklenmesine çal~~~ ld~ . Böylece,
Türkiye hakk~nda yaz~ lan, pedagojiden, ikusada vb. çok geni~~konular~~içeren propagandist ve
provakatif özellikler ta~~ yan, eserlerin çeviri faaliyetine g~ ri~ildi. (çeviriler için bkz. s. 245-249.)
Incelememizde kulland~~~ m~ z, Jaeck, Rohrbach, Parvus'un eserleri de bunlardanchr. Bundan
ba~ka, Alman E~itim Bakanl~~~~taraf~ ndan yönlendirilen "Türk Edebiyat~~Dostlar~~ Derne~i" gibi,
özel ve kamusal kaynaklar~~harekete geçirerek Türkiye ile ilgili genel bir kütüphane aç~lmas~ na
katk~ da bulunmak amaçli ya da Alman ya~am tarz~ n~, kültürünü, tarihini ve zihniyetini hakk~ nda
bilgiler sunan propaganda kitaplar~~yay~ nlayan "Osmanl~-Alman Dostluk Kütüphanesi" gibi kurulu~lar da. Osmanl~~üzerinde Alman nüfuzunu kültürel aç~ dan yaymaya çal~~~yorlard~ . s. 245.
ATD ve TAD'nin a~~rl~ kl~~çal~~ma noktalar~ndan biri Türk gençlerini e~~ tmekti. Türk hükümeti
de Türk graklar~ n~n Alman i~letmelerinde e~itim görmesine ilgi duymaktayd~ . önde gelen Alman sanayi ve bankalar~~ taraf~ ndan yönetilen dernekler bir dizi Alman ~ehrindeki ö~renim kurumunda Türk ö~renciler için yer aç~lmas~n~~sa~lad~. Okullar aras~ nda çe~itli, meslek lisesi ve
lise düzeyinde çe~itli okullar da bulunmaktad~ r. Türk ö~renciler için 200 yer ayr~ l~ r. Ba~vurular
A~ustos 1916'ya kadar Türk Maarif Nezareti'ndelti Alman hasmü~avir Schmidt'e yap~ lacaku.
Al~nacak ö~renciler 14-20 ya~lar~ nda olmal~yd~ . (s. 306). Derne~in tüzü~üne göre; gerek ATD,
gerekse TAD, çok say~ daki Türk gencinin do~rudan Alman kültüruyle temas etmesi sayesinde
iki toplum aras~ nda kar~~l~ kl~~bir yak~ nla~ ma umuyordu. s. 307. Halbuki, konunun bir de Almanya'n~n bu ö~renciler arac~l~~~~ile Osmanl~~zihniyetine nüfuz etme yönü vard~ r. ATD yönetim kurulunun 1916 ilkbahar~ nda birçok Alman belediyesinden, ~ehir okullar~ na ve yüksekokullara
Türk ö~rencilerin bedelsiz olarak kabul edilmesi ve muhtaç ö~rencilere para yard~m~~yap~ lmas~n~~rica etmesi, bu ricaya 150'den fazla belediyenin olumlu cevap vermesi, 41 ~ehrin toplam
82.100 mark tutar~ nda para yard~ m~~sa~lamas~ , buna ek olarak özel ki~ilerin 14.200 mark ba~~~ lamalar~~ ve sonras~nda ba~layan bürokratik i~lemler, ö~renciler ve ç~ raklar~ n Alman i~letmelerinde istihdam~~ve denetimi hakk~ nda bkz., Ag.e., s. 307-326. Acaba, Almanya'da kurulan, devlet ya da özel sermaye destekli çe~ idi derneklerin Osmanhya e~itsel-kültürel yalunla~mas~ , derne~in tüzü~tinde belirtti~i gibi; sadece "iki toplum aras~ nda kar~~l~ kl~~yak~ nla~ma" amaçl~~ m~d~ r?
Yoksa. Trumpener'in dikkat çekti~i gibi; Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda Alman e~itsel ve kültürel
nüfuzunu geli~ tirmeyemi yöneliktir? Trumpener'in belirtti~ine göre; mesela, ATD., kendini,
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Buna kar~~l~k, 1884 y~l~nda ~talyan Gaetano Mosca'n~n geli~tirdi~i ve bir
devletin kaderini, onun i~lerini yöneten siyasilerin kalitesine ba~layan "siyasi
cilt" kavram~~ Jön Türk liderlerini de etkilemi~tir. Mizan dergisini ç~kartan
Mizanc~~Murat'ta "siyasal elit"94 ya da Me~veret dergisini ç~kartan Ahmet R~-

özellikle Osmanh imparatorlu~u'nda Alman e~itsel ve kültürel nüfuzunu geli~tirmeye adam~~u.
Birlik, Deutsche Bank'tan Arthur von Gwinner ve Hitler'in gelecekteki ekonomi bakan~~Hjamar
Schacht da aralar~nda olmak üzere, çok say~da bankeri yönetimine ald~. Birli~in, Kurulu~u s~ras~nda, Alman kamuoyuna, Almanya'n~n, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Reich'tan daha fazla ökrenciye ve okula sahip olan Frans~z, ~ ngiliz, Amarikan ve ~ talyanlara yeti~mek için kat edecek
uzun bir yolunun oldu~unu aç~ klamas~~da bu bak~ mdan önemlidir. Ulrich Trumpener; Ag.m.,
s. 140.
93 Bu arada, Bat~~fikir tarihine fiziki ve biyolojik bilimlerin yöntemini uygulamaya çal~~an
ve fikri geli~imi biyolojik geli~im yönünden ele alan, Darwin sonras~~biyolojik materyalizmin, J.
W. Drapper arac~l~~~~ile Jön Türklerin siyasi fikirlerini etkiledi~ini an~msatahm. Jön Türkler aras~nda maneviyata en çok vurgu yapan Mizanc~~Murat'~n bile gençli~inde en çok etkilendi~i ki~iler aras~nda Rousseau, Guizot, Montesquieu ve Drapper vard~r. ~erif Mardin;fin Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908, ~stanbul, 1989, s. 96. Yaz~m~z~n s~n~rlar~n~~ a~aca~undan Comte ve pozitivizm etkisine de~inmeyece~iz. Bunun için ~erif Mardin'in ad~~geçen eserlerine ek olarak, Jön
Türk filuiyau hakk~nda özet bir bilgi için, bkz. Hilmi Ziya 'ülken; Türkiye'de Ça~da~~Dü~ünce
Tarihi, ~stanbul 1992, s. 159-179. Ayr~ca, Ittihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinin, kurduklar~~ce'niyetin ad~m bile onun ünlü slogan~~"düzen ve ilerleme"den alacak derecede Comtecu-pozitivist oldulçlanna dair bir vurgu için bla., Taha Parla; Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, (Haz. Füsun Üstel-Sabir Yficesoy), ~stanbul 1993, s. 50. Parla, aç~klamas~na dipnotta ~u
uyar~y~~eklemektedir: Ulusal bir toplum içinde düzeni sa~lamaktan çok, çok uluslu bir imparatorlu~u kurtarmak pe~inde olan Ittihat ve Terakki"nin Comte'un "düzen ve ilerleme-sindeki
"dilzenI, "birlik" yapm~~~ohr~as~~anlaml~d~r. (tabiii ki, ikincisi, birinciyi de içermek kayd~yla). s.
50, dpt.9. ~ ttihatç~~lider Ahmet R~za'n~ n, Paris'te Auguste Comte'un ~akirdi olan ve ona dü~üncesine hakim olacak pozitivist felsefeyi ö~reten Pierre Lafitte'in etkisinde kalarak; 1895'te di~er
siirgiinlerle i~birli~i halinde, onbe~~günlük ç~ kan "Me~veret"(Dan~~ma) dergisinin alt~ndaki
"~ntizam ve Terakki" (Düzen ve ilerleme) slogan~n, pozitivistlerin slogan~~oldu~una dair kr~.
Bernard Lewis; Modern Türkiye'nin Dokusu, (Çev. Metin K~ratl~), Ankara, 1991, s. 196. F‘av-r~,
Nam~k Kemarden kalan bu Ittihat=birle~me" ve "terakki=ilerleme" kavramlar~n~n 1904'iln iki
yan~ndaki y~llar içinde kurulan örgütlerin ço~unun adlannda birbirleri ile yer de~i~tirerek yer
almaktad~r. Niyazi Berkes; Türkiye'de Ça~da~la~ma, ~stanbul 1978, 399. Berkes, Auguste Comte'
un Tanzimat bildirisinden sonra Re~it Pa~a'ya "Tanzimat'~n Do~u ve Bat~~uygarl~klann~n bir bile~imi olmas~~tavsiyesinde bulunan" bir mektup yazd~~~n~, Pa~a'n~n muhtemelen bu mektuptan
etkilendi~ini (ve ~inasi'yi korun~as~na alarak I849'da Paris'e gönderdi~ini, ~inasi'nin de orada
Frans~z bas~n~~ile tam~~p, dönü~ünde Osmanl~~yanm hayat~na Frans~z etkisini s~zd~rrnas~na de~inerek) (s. 256-257) ve II. Mahmut zaman~nda, Mahmut ile ili~ki kurmak için Istanbul'a SaintSimonculann geldi~ini de haurlaur. (s. 589-590). Gencer ise ~u sonuca ula~~r; Almanya'n~n sak
lad~~~~askeri ve e~itim yard~mlar~~tamamen kendi politik ve ekonomik ç~karlar~ na hizmet ed~ yordu. Fakat Almanya yönetimin hesaplar~~ k~smen tuttu. Türkiye Almanlarla kendi menfaatlerine uygun dü~tü~ü sürece i~birli~i yapt~. Gerek e~itim politikas~~alan~nda gerek askeri alanda
menfaatlerin kar~~~kar~~ya geldi~i her durumda Jön Türkler istediklerini yapur~yor ve Alman niyetlerini akamete u~rauyordu. s. 334. Türkiye'deki Alman e~itim faaliyetinin genel olarak pozitif
bir bilançosu ç~kar~labilir. Bu politika Türkiye'nin toplumsal modernle~mesine önemli bir katk~~
sa~lam~~t~r. Gerçi Jön Türk hükümetinin ve onun Alman mintefiklerinin gayretleri sava~~
ko~ullar~~alt~nda ba~lang~ç a~amas~nda kald~ , ama Türk maarifinin Alman modeline göre yeniden yap~land~r~lmas~nda k~smi de olsa ba~ar~~sa~land~. Alman profesörlerinin reform çal~~malar~~
Cumhuriyet dönemindeki s~k~~i~birli~ine temel olu~turdu. s. 335.
94 ~erif Mardin; Ag.e., s.103. Mustafa Faz~l Pa~a'n~n mektuplanndaki "ikinci derecedeki
zalimler" ifadesi de, esasen, yönetici elit kavram~na kar~~lk gelmektedir. ~erif Mardin; Yeni Osmanl~~Dü~üncesinin Do~u~u, (Çev. Mümtaz'er Türköne, Fahri Unan, Irfan Erdo~an), (Haz.
Ömer Laçiner), ~stanbul, 1996, s. 312.
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za'da "askeri elit"95 kavramlarma dönemin Jön Türk yaz~lar~ nda çokça rastlan~labilir. Avamdan gelecek olan bir hareketten son derece çekinen ve onun
cehaletinden korkan Mizac~~ Murat, kendini, Guizot'nun 1830'dan sonra
yapmaya çal~~t~~~~gibi, burjuva s~ n~f~~ için bir daha ihtilal yoluyla alabora
olunmas~ n~~engellemek üzere geni~~bir entellektüel ve ahlaki temel yaratmaya adam~~u. Murat'a göre, devlet, orta seviyede bulunan, bilgili ve ahlakl~~
bir zümreye b~ rak~ lmallyd~. Nas~l ki, Nam~ k Kemal'in temel inanc~~ "halk
egemenli~i" ilkesine dayan~yordu, Mizanc~~ Murat'~ n ilkesi de "siyasi liderlik
yapabilecek bir s~ n~f yeti~tirmeye" yönelikti95. Di~er Jön Türk lideri Ahmet
R~za'n~ n hareket noktas~~ ise; Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun askeri bir devlet
olmas~~sebebiyle, "askeri elit" teorisi idi. Askerlik, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ana unsurlar~ndan biri oldu~una göre bu gücün zay~flamas~~ imparatorlu~un da gerilemesi demekti. Avrupa'n~ n ba~tan a~a~~~silahland~~~~bir dönemde sivil makamlar askeri makamlar~~ikinci planda alg~ llyorlard~ . Halbuki,
böyle bir ortamda askeri makam di~erlerinden daha önde olmal~yd~ . Askeri
elit sivil hayata da önderlik yapmal~~ ve iktidar~ n yeteneksizlerin eline geçmesini engellemeliydi97. Ahmet R~za, askeri erkân~ n milleti uyand~ ran bir elit
65 ~erif Mardin; Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908, ~stanbul, 1989, s. 159. Ahmet R~ za'n~n, 1906 y~ l~nda yazd~~~, Vazife ve Mes'uliyyet: Asker isimli risalesinde Türk ordusunun ihtilaldelti yerini anlatt~~~ na dair bkz. s. 133. Mardin, Ahmet R~za'n~ n, daha k~sa vadeli propaganda
çabas~ na ve Makedonya'daki askerleri faaliyete geçirecek faaliyetlere yöneldi~ine de~inmektedir.
96 ~erif Mardin; Ag.e., s. 95-97. Murat, Mizan dergisinde ç~ kan yaz~lar~ nda i~ledi~i konularda; Avrupa'n~n bir kö~esinde bir e~kiya çetesinin zuhuru üzerine. Avrupa asayi~ini muhafaza
feryad~yla, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun içi~lerine kar~~maya davet eden Avrupa bas~n~ n~~ ele~tirir, kapitülasyonlar aleyhine yabanc~ lara verilen ayr~cal~ klara itiraz eder, mülkiye memurlar~ n~ n
yabanc~ lar~ n müdahalelerine maruz kalmalar~ ndan ~ikayet eder, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda
Osmanl~lar' ~iken yabanc~~tüccar aleyhine yaz~~yazar ise de (s. 87); Avrupa'ya kaç~nca, herhalde Bat~'ya s~~~ nd~g~~için olsa gerek, bu temalar zapflar. O kadar ki, siyasal fikirlerinin temeli
~slamc~l~k olan ve ~slam ~eriaun~~uygulayacak bir pan-islam devleti kurulmas~n~~ amaçlayan Mizanc~~Murat (Niyazi Berkes; Ag e., s. 389.), Osmanl~~Devleti yap~s~ nda tasarlad~~~~reform için
büyük güçlerden yard~ m ister. Murat'~ n tasarlad~~~~reform protokolii büyük güçlerin bask~s~~ile
padi~aha imzalaulacak ve padi~ah Bat~~devletlerinin Istanbul'daki sefirlerine sadrazanun tayini
bak~m~ ndan bir veto hakk~~tan~yacaku. Bunu ele~tirenlere verdi~i cevap, 'Türkiye'nin taksim
edilmesi kar~~s~ nda bu durumun ehven-i ~er oldu~u" yönündeydi. ~erit Mardin; Ag.e. , s. 76.
97 ~erif Mardin; A.g.e., s. 158-159. Temel teorik yakla~~ m çerçevesi pozitivizm olan Ahmet
R~za Bey'in, Me~veret(=Dan~~ma) dergisinde ç~kan yaz~ lar~nda anti-emperyalizm temalarma da
rastlan~ r. Buna dair bir yaz~s~nda; büyük güçlerin Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun kapitülasyon ve
az~ nl~ k problemlerini çözümlemek niyetinde olmad~klar~ n~~belirttikten birkaç y~l sonra ~unlar~~
yazar; "Ecnebi ~irketlerin giri~tikleri i~lerden, ki bunlar~ n hemen hemen hepsinin memleketin
sosyal ve iktisadi ç~karlar~ na zararl~~olduklar~~ve onlardan yaln~z baz~~finans sendikalar~n~ n faydaland~ klan söylenebilir, padi~aha ne gibi bir ~eref pay~~dü~ebilece~ini anlam~yorum." Demiryolu
konusunda da ayn~~dili kullan~r; "Padi~ah demiryolu hatlar~~ dö~emi~~ve rejimler tesis etmi~se bu
~ekilde hareket etmekten bir ç~ kar gördü~ündendir. Bu ç~ kar Türkiye'nin ç~kar~~de~il, halk~~ve
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görevi üstlenmesi ve halk~ n sürekli bir seferberlik halinde bulundurulmas~~
fikrini Von der Goltz Pa~a'n~ n "Millet-i Musallaha" adl~~kitab~ ndan alm~~t~.
Goltz Pa~a, sava~~n kazamlmas~~için sivil sektörün askeri sektörden ayr~lmas~~
gerekti~i fikrini ayd~nlara ta~~ m~~t~ . Bu fikre göre, toplum, total olarak devlet
faaliyetlerine kat~l~m~ n~ n sa~land~~~~ölçüde bir kudret hazinesiydi, birey sava~ta ve bar~~ta devletin amaçlar~ na hizmet etme..ydi. Bu yönü ile Goltz Pa~a'
n~n yakla~~m~~totaliter öncesi bir dü~ünce özelli~i ta~~maktayd~. ilginç olan
nokta, Osmanl~~fikriyat~~üzerinde Alman etkisinin bu totaliter-öncesi98 fikir
alunnyla kendisini göstermesidir.
Almanya söz konusu oldu~unda, Osmanl~~fikriyaun~n daha ziyade Herder vas~ tas~~ile romantik ve liberal-milliyetçilik konusunda etkilendi~ini söylemek mümkündür. M~s~rl~~Mustafa Faz~ l Pa~a'n~ n 1867'de Sultan Abdülaziz'e
yazd~~~~ve Yeni Osmanl~lar taraf~ ndan bro~ür haline getirilip, imparatorlu~un her bir yan~ na da~~ t~lan; bunun sonucunda ülkenin her yerinde önemli
bir dalgalanma yaratan mektubunda bunun ipuçlar~m bulmaktapz"". Faz~l
Pa~a'n~ n, ahlaki çöküntü, yani ilk Türkler için tabii bir hâl olan hür karakterden uzakla~ma, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda halk~ n u~rad~~~~adaletsizliklerin sonucu idi. Bu adaletsizlikler, bir taraftan insanlar~~zay~flaup kölele~tirirken; di~er taraftan, köle milletlerin bu faaliyetlere ihtiyaç duymamalar~~
sebebiyle, ilimlerin ve sanatlar~ n çökü~üne sebep olmu~tur. Pa~a'n~ n bu ifadesi ile, Herder'in ~u ifadeleri aras~ ndaki benzer vurgular ilgi çekicidir; despotizmin boyunduru~u alt~ nda, en soylu halk bile k~ sa bir zaman içerisinde
soyluluklar~ n~~kaybederler, onun en yüksek kabiliyeti, yalan ve sahtekârl~k
için, dalkavukluk için, zillet için ve lüks bir hayat içinde ya~amak u~runa hor
görülür. Yirminci yüzy~ l~ n ba~~nda da Türk milliyetçili~i üzerinde, mesela
Ziya Gökalp'i n~ oo Almanya'y~~örnek göstererek Türk dil ve kültür birli~ine
yapt~~~~referanslarda da oldu~u gibi, Herder etkisi devam etmekteydi.
memleketi s~rayla istismar etmek amac~ yla kendini tahtta muhafaza eden 'kozmopolit kin. in ç~~kar~d~r" s. 153. K~~. incelememizde dpt. 85.
' Mardin; Ag.e.,s. 160.
98 ~erif
99 ~erif Mardin; Yeni Osmanl~~Fikrinin Do~u~u, (Çev. Mümtaz'er Türköne, Fahri Unan,
Irfan Erdo~an), (Haz. Ömer Laçiner), ~stanbul 1966, s. 310. Herder'in romantik etkisi Nam~ k
Kemal'in Osmanl~~Tarihinin önsözündeki ifadelerde de kendini gösteririr. Bkz. A.g.e., s. 372.
~ oo Ziya Gökalp'in milliyetçili~i üzerine çok vurgu yap~lmas~na kar~~l~ k bu dü~üncenin Gökalp'in dü~ünce sisteminin sadece bir parças~~ oldu~una dair bkz. Taha Parla; A.g.e., s. 12-13.
Parla'ya göre; Gökalp kesinlikle "~ rk" ve "dünya hakimiyetrne dayanmayan, "dil ve kültür e~itli~rne dayanan "uluslar~n e~itli~ rne inanan bir kültürel milliyetçi idi. Ziya Gökalp hakk~nda
1947'de yap~lm~~~bir ara~urma için bkz. Uriel Heyd; A.g.e., Heyd'e göre; Alman ulusçulu~u
daha çok, duygulara büyük önem veren ve çe~itli uluslar~ n do~al özelliklerinin üzerinde duran
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Gökalp, iktisadi dü~ünce bak~m~ ndan da Alman modelini benimsemektedir. Almanlar kültürel birlik, iktisadi birlik ve siyasi birlik diye adland~ rd~~~~
üç a~amadan geçmi~lerdi;101 kültürel birlikle "milli ittihat"a ula~~lm~~, Leibniz'in önderli~inde "Almanc~l~ k cereyan~ " do~mu~tu. Kültürel birli~i iktisadi
birlik izlemi~ti. Friedrich List'in çabalar~~iktisadi birli~in (zollverein=gümrük
birli~i) temel ta~~ n~~ olu~turmu~tu. Son a~amada, Bismarck'~ n gücüyle siyasal
birlik kurulmu~~ve böylece "Alman ittihatç~l~~~ " tamamlanm~~ t~. Ona göre;
Türk ittihatç~lar~~ da ayn~~ yolu izlemeliydi. ~ktisad~n, Osmanl~~ toplumunda
uzun y~llar kozmopolit bir nitelik ta~~mas~ n~~ ve liberal okulun "b~ rak~ n~z yaps~nlar, b~ rak~ n~z geçsinler" ilkesinin Osmanl~ 'da genel kabul görmesini ele~tiren Gökalp, devletlerin kendi milli iktisatlarm~~ olu~turmalar~ n~ n önemini
vurgular;w2
" ~imdiye kadar iktisadiyyat en ziyade kozmopolit san ~ lan bir
~eydi. Hususiyle hâlâ mekteblerimizde resmen okutulmakta olan
"Manchester iktisadiyyau" iktisadi vicdan~ n tamamiyle kozmopolit oldu~~ na kani! "B~ rak~ n~z yaps~ nlar, b~ rak~ n~ z geçsinler!" Mutarefesine
(aksiyon) istinad (delil) iden böyle resmi bir ilm varken, nas~ l olurda
iktisadi vicdan~ n vatanperverliginden bahs idilebilir? (...) Binâen aleyh,
serbesti-i mübadelatdan yaln~z menfaat bulub hiçbir zarara dü~memesi
ihtimali bulunan ~ngiltere'nin "milli iktisad"~ ndan ibaret ald~~~ , art~ k
anla~~ lm~~d~ r. ~ btida, bu hakikati, Amerikal~~ John Rae ile Almanyal~~
Friedrich List anlay-arak kendi memleketleri içiin bir "milli iktisad felsefesi" vücuda getirdiler. Bu harekete diger milletlerin iktisadc~ lar~~ i~ti-

romantizmin bir ürünüdür. Ulusa esas itibar~~ile kültürel ve kal~ t~ msal bir varl~ k gözü ile bakan
Alman ulusçulu~u, ulusçulu~un dilde ya da di~er kültürel olgularda yans~yan halk ruhu gibi objektif belirtilerini bulmaya çal~~m~~ ur. Alman ulusçulu~u, genellikle, manuks~z, toplumcu ve tekelci olma e~ilimindedir. Gökalp'in ulusçulu~u, teorilerinden birço~unu Frans~z toplumbilimi
ve felsefesinden almas~ na ra~ men, daha çok Orta Avrupa, özellikle Alman tipidir. Gökalp Almanca biliniyordu, dolay~s~ yla Herder, Fichte, Hegel, Nietzsce, Tönnies ve Treitschke gibi yazarlar~ n Gökalp'in yaz~lar~ nda yans~yan dü~ünceleri kendisine Frans~z edebiyat~~arac~l~~~~ile ula~m~~t~r. Gökalp'in Türkçülü~ii ile Alman ulusçulu~u aras~ ndaki benzerli~in en önemli nedeni;
her iki ülkedeki siyasal ve toplumsal ko~ullar~ n Bat~~Avrupa'dan farkl~~olmas~d~r. Prusya gibi
otokratik bir yöntemle yönetilen Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda da ordu ve biirokrasiye büyük
önem verilmekteydi. Subay ve yöneticiler her iki ülkede de en sayg~ n yurtta~lar aras~ndayd~ . s.
169-171. Ziya Gökalp'in görü~leri hakk~ nda derli-toplu bilgi için bizzat kendi eserine bkz. Ziya
Gökalp; Türkçiillitim Esaslar~ , (Haz. Mehmet Kaplan), Ankara, 1990.
1°1 Zafer Toprak; Ag.e., s. 28. IL Me~rutiyet dönemindeki liberal-ittihatç~ /milliyetçi kutupla~ma yarm dünyas~ nda da kendini gösterir. Liberal yay~ n organlar~~"Ulum-~~ ~ ktisadiyye" ile
"~ctimaiyye" mecmualar~d~r. ~ ttihatç~lar~ n dergisi ise "milli iktisat" ilkesini savunan "~ ktisadiyyat"
mecmuas~d~r. ~ ttihatglar~ n iktisadi konulardaki ideolo~u Tekin Alp'in ba~yazar oldu~u derginin
yazar kadrosu için bkz. Zafer Toprak; Ag.e., s. 26., dpt. 9.
w2 Ziya Gökalp; "iktisadi Vatanperverlik", Yeni Mecmua, c. 2., sy., 43, 9 May~s 1918, s. 322323.
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rak itdiler. Yaln~z zavall~~bizler, ~ngiliz iktisadiyyat~n~n bir f~riftesi
(aldat~lm~~) olarak kald~k."

Alman ilerleme modeli dönemin di~er ~ttihatglar~~taraf~ndan da savunuldu. Tekin Alp (Moiz Cohen), ~ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mali deste~i
ile ç~kan ve ~ttihatç~~"milli iktisat" teorisini savunan ~ktisadiyat mecmuas~mn
ilk say~s~nda "Mecmuarn~z~n Mesle~i: Milli ~ktisada Do~ru" ba~l~kl~~yaz~s~nda,
'Türklerin Alman ulusunu örnek almalar~~gerekti~ini kaydediyor, Almanya'n~n yar~m yüzy~ldan k~sa bir sürede ulusal ekonomisini kurdu~unu vurguluyordu. Ona göre; Almanlar 1870 sava~~ ndan sonra tüm güçlerini milli iktisadi yükseltmeye sarf etmi~ler ve bu sayede tar~ mda, ticarette ve özellikle de
sanayide ilk s~ralara yerle~mi~lerdi. Türklerin de iktisat alan~ nda Almanlar~n
k~rk elli y~ld~ r geçirdikleri deneylerden ders almalar~~gerekiyordum.
Bir ba~ka husus kültürel etkile~imdi. Almanya, Osmanl~~ülkesi üzerinde
kültürel nüfuzunu, tabib, ö~retmen, din adam~ , akademisyen vb. görünü1°3 Zafer Toprak; A.g.e., s. 27. Tekin Alp'te, Osmanh dü~ünce hayat~nda "milli iktisat" fikfiyat~n~n sadece sava~~zaman~na ait bir uygulama gibi alg~lanmas~m bundan önceki dönemde
milli iktisat ilkesinin öneminin karranmamas~n~~ele~tirir; Milli iktisad bizde adeta harb-i umumi
mahsulidir. Muharebeden evvel tâli ve âli (orta ve yüksek) mekteblerimizde ilm-i iktisad ve yahud ilm-i servet az çok okunurd~ . Fakat iktisad hevaceleri (hocalar~) taluirlerinde (yaz~lar~nda)
Adam Smith, Leroy Beaulieu, Charles Gide gibi iktisadc~lann eserlerinde görilen b~r tak~m klasik nazariyyeleri lisarnm~za nakl itmekden ba~ka bir ~ey yap~nam~~lard~. üst, Wagner, Schmoller,
Philippovich gibi iktisadalann namlar~~ve fikirleri büsbütün mechul idi. Ancak harb-i umumi'nin bidayetinde "milli iktisada do~n" düstunyla bir "iktisadiyyat mecmuasi" meydan-~~inti~ara
ç~km~~~(ne~redilmeye ba~lam~~ ), memleketimizde milli iktisad lehinde kuvvetli bir cereyan haz~rlama~a ba~lam~~t~. s. 133. Uç y~ l sonra gelinen nokta Tekin Alp'e umut verir; "Bu gün o zamandan beri yaln~z üç sene geçmi~dir. Milli iktisadm bu kadar k~ sa bir müddet zarf~nda ne dereceye kadar ~nti~ar ittigini uzun uzad~ya izaha lüzum görmüyorum. Bu gün milli iktisad yaln~z
mahfellerde degil bi'l-hassa siyasi mahiyyetlerde bile ahz-i mevki itmi~~(yer alm~~) ve dahili, t~arici bütün umumi hayat~m~za hakim olabilecek bir dereceye gehni~dir." Tekin Alp; "Harb ve 1ktisad-1- Milli ~ktisad", Yeni Mecmua, c. 3., say~~59, 29-A~ustos, 1918, s. 133. Tekin Alp'te, Gökalp'
le ayn~~kayg~y~~dile getirir; "Her milletin kendine mahsus kendi ihtiyacauna kendi ahval-i hususiyyesine gore bir usul4 iktisadisi vard~r. ~ngilizleri zengin eden usul-1 iktisadiyye ba~ka, Almanlar~~~ ngilizlere meydan okuyacak dereceye irsal iden iktisadi usulleri yine ba~kad~r. Bütün milletlere ~amil umumi iktisad kaideleri iktisadi prensibler ve kaideler de vard~r. Ve her milletde bu
kaide ve prensiblerin ilmi esaslann~~tayin itmekle u~ra~an milli iktisadiyyun yeti~iyor. Milli iktisadiyyun ~nilletin en büyük kahramanlan s~ras~na geçiyor. Bugün, Almanlar~n kalblerinde Bis~~~arck ile beraber en büyük mevki-i ihtiram~~(sayg~n mevki) i~gal iden milli kahraman milli iktisadc~~"Firedrich List"dir. Bu zat Almanlara mahsus "milli iktisad" ilkelerini ke~f ve tayin ittigi
içim bugün "iktisadi Bismack" diye yad olunuyor. Bismarck Almanya'n~n siyasi ~evket ve itimad~n~~temin itmi~se, üst, Almanlara iktisadi ~evket ve itimad yollar~n~~göstermi~tir. Türkiya ile
Almanya aras~nda hiçbir mukarenet eseri olmad~~~~bir zamanda "Fledr~ch List" Almanya'n~n istikbali Hamburg ile Ba~dad yolundad~r dimi~~ve Bismarck'~n icad-~~gerdesi olan Almanya, milli
iktisadan~n gösterdigi yolu kernal-i sebat ve metanetle takib iderek bugün bulundu~u dereceye
vaad olmu~tur. Bugün denilebilir ki; Türklerin, Bismarcklan, kahramanlan eksik degildir. Fakat
maalesef, milli iktisadalan "Friedrich List"leri hiç yoktur. ~~te muharebeyi kazanacak olan
Türklerin en büyük gayesi milli bir iktisad vücuda getirmekden, milli iktisadalar yeti~dirmekden
ibaret olmal~d~r". Tekin Alp; "Milli Iktisad", Islam Mecmuas~ , c.2, s. 561-562. Tekin Alp'in
amac~n~n; "Osmanl~~Türklerinin politik ülküsünü emperyalizmden irredantalizme, Avrupa'daki
H~ristiyan az~ nhldara tahakkümden Rusya ve Orta Asya'daki kurtarmaya çevirmek" oldu~una
yönelik oldu~una dair bir yorum için bkz. Jacob M. Landau; "Tekin Alp: Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Son Devrinde Bir Ayd~n", IX. TTK Kongresi, Ankara, 1988, s. 1139.
Belleten C. LXIX, 17
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münde say~s~z misyoner göndererek kuruyordu. Bu nüfuz ~stanbul'dan
ba~ka, Bursa, Konya, Ankara, Sivas, Samsun, Trabzon, Adana, Mersin, Antep, Diyarbekir, Mardin, Musul, Basra, ~am, Trablus~am ve Yafta'da kurulan
okullar arac~l~~~~ile de sa~lan~yordu". Okullorr~n kuruldu~u bölgelerin, Almanlar~n Osmanl~~üzerindeki temel nüfuz bölgesi olan Ba~dat demiryolu
hatt~~boyunca uzanmas~~bir tesadüf olmasa gerek. Belli ki, bu okullarda yeti~tirilecek gençler gelecekte büyük güçler aras~nda Alman taraftar~~olacakt~.
Bu durum Yak~ n Do~u'ya Alman emperyalizminin s~zmas~nda bu devlete
avantaj sa~layacaku. E~itsel ve dinsel ili~ki beraber yürütülüyordu. Mesela,
imparatorluktaki okullar, yetimhaneler, dispanserler ve hastahaneler, Protestan Birlik, özellikle Ermeniler aras~nda etkin olan Alman Do~u Misyonu, Filistin Birli~i ve di~er birçok dini örgüt taraf~ndan destekleniyordu". Fakat

104 ilber onayl~;
A.g.e., s. 92. Mesela, ~zmir'de, 65 ö~rencili bir lise, Beyrut merkezinde
45 ö~rencili bir lise, Hayfa'da toplam 230 ö~rencili bir lise ve ortaokul, Selanik'te 188 ö~rencili
bir ortaokul aç~lm~~t~. Alman okullar~~zamanla Ba~dat demiryolu çevresinde, özellikle de Alman
kolonizasyon metodlann~n uyguland~~~~Filistin'de oldukça artt~. Fakat, Yahudi kolonizatörler
okul dili olarak ~braniceyi seçip, bunun üzerine yerel Arap nüfuzu ABD, ~ngiliz ve Frans~z okullarnu tercih etmeye ba~lay~nca Alman okullar~= etkinli~i azald~. Ag.e., s. 92. Asl~nda Osmanl~~
ülkesinde yakla~~k bin yabanc~~okuldan sadece yirmi üçü Almanca e~itim görüyordu. Doksan
bin ö~renciden sadece üç bin civar~nda ö~renci Alman kurumlar~nda e~itim görmekteydi. Ulrich Trumpener; Ag.m., s. 140. Ayr~ca, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun; 1913 sonras~nda e~itim
politikas~ndaki de~i~im ve takiben Alman profesörlerin Osmanl~~Devleti Maarif Nezareti ve Darülfilnun kurumlannda ald~klar~~modernle~tirme görevleri, misyonlar~~ve temel ilkeleri vb. gibi
e~itim sisteminin modernle~tirilmesi konular~nda Almanya ile yapt~~~~i~birli~i hakk~nda geni~~
bilgi için bkz. Mustafa Gencer; A.g.e. , s. 110-143. Gencer'in ula~t~~~~sonuç; reformlar~n, sava~lar
ve ekonomik durgunlu~un sebep oldu~u çalkanular dolay~s~~ile, ba~ar~s~z oldu~udur. Her gün
yeni kanunlar gkar~lmakta ya da de~i~tirilmekte, bir maarif naz~r~~görevde bir y~ldan fazla kalam~yordu. 1908-1918 aras~ndaki kay~plarla son bulan sava~lar e~itim kadrolar~n~~ve genç üniversite ö~rencilerini de olumsuz etkilemi~ti. Yine de, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Cumhuriyet'e
bir milli e~itim felsefesi b~rakt~~~n~~gözard~~etmemek gerekir. s. 142-143.
105 Ulrich Trumpener; A.g.m s. 138. 1902'de, Kutsal Topraklarda, Kudüs Birli~i denetimindeki sekiz okulda 400'den fazla ö~renci bulunmaktayd~. (s. 138). Osmanl~~ülkesinde Alman
nüfuzunun kurulmas~nda bir di~er etken Yahudi kökenli Alman vatanda~lar~n Filistin'de gösterdikleri faaliyetlerdir. Özellikle 1890'dan sonra Siyonist hareketin ba~laulmas~n~~takiben Osmanl~~Orta Do~usu Alman Yahudileri için çok önem kazand~. 1901'de kurulan "Alman Yahudileri Birli~i" kutsal topraklarda Do~u Avrupa ve Ortado~u'daki Alman kültür politikas~n~n gönüllü bir arac~yd~. Bu birlik, Yahudiler aras~nda e~itim programlar~m destekledi. ö~retimin en
az biri Almanca yap~lacakt~. Prusyal~~genç bir avukat Art~~r Ruppin'in, 1908'de, "Dünya Siyonist
Örgütü" taraf~ndan, Filistin ~ubesinin Hayfa Bürosu'na gönderilmesi bu bak~mdan çok önemli
sonuçlar verdi. Ruppin, Yahudilerin Filistin'e yerle~tirilmesi konusunda tarihi bir rol oynad~.
Osmanl~-Almanya kültürel ili~kileri konusunda bahsedilmesi gereken bir ba~ka kurum,
"Deutsche-Türkische Vereinigung-ATD." dur. Kurulu~u Mart 1914'te tamamlanan ve yakla~~k
500 üye ile i~e ba~layan birli~in üye say~s~~sonraki dört y~l on kat artt~. Birlik özellikle Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda Alman e~itsel ve kültürel nüfuzunu geli~tirmeyi amaçl~yordu. s. 139-140.
Kr~. Mustafa Gencer; Ag.e. , s. 223-252.

TÜRK-ALMAN ~L~~K~LER~~(1878-1914)

259

ABD, ~ngiltere, Fransa ve ~talya ile kar~~la~t~r~ld~~~ nda Almanya'n~n e~itsel
aç~~~n~~kapatmas~~oldukça zor görünüyordu.
Almanya'n~n Ortado~u'ya yay~lmas~nda Alman ~arkiyatç~ lan co~rafi yay~lma alanlar~~sapuyordu. Bu konuda, Alman arkeologlar~n Osmanl~~ ~~nparatorlu~u üzerinde yürüttü~ü arkeolojik kaz~ lar önemli bir i~ lev görüyordu.
Ortado~u ve ~slam kültürü hakk~nda geni~~bilgi sahibi olan Alman ~arkiyatç~ lar bilimsel ara~t~rmalar~n yan~ nda, Baron Max von Oppenheimm6 örne~inde
oldu~u gibi ~slam ülkelerini ~tilaf Devletleri'ne kar~~~cihada k~~k~ rtmak gibi
siyasi ya da Bergama Suna~~~örne~inde oldu~u gibi ya~rnac~~ faaliyetlerde de
bulundular.

SONUÇ
Dünya emperyal mücadelesine ~ ngiltere ve Fransa'dan geç bir dönemde
kat~ lan Alman emperyalizmi, geleneksel-emperyal yöntemlerden farkl~~bir
yol izledi. Uygulad~~~~"yeni emperyali~m" stratejisi ile, Almanya, görünü~te
hiçbir toprak talebinde bulunmuyor; aksine, Bat~l~~emperyalist büyük devletlerin kar~~s~ nda, mazlum Do~ulu uluslar~n yan~nda yer al~yordu. Dost oldu~u
devletlerin ba~~ms~zl~~~na sayg~~gösteriyor, onlara askeri dan~~manlar gönderiyor ve bu devletlerin ülkelerinde yat~r~mlar yaparak onlar~ n kalk~nmas~nda
yard~mc~~oluyordu. Kayna~~ n~~"Do~u'ya yönelme=Drang nach Osten" felsefesinden alan bu politika arac~ l~~~~ile "Do~u'ya bar~~ç~~ bir yöntemle
s~zma"n~ n yolunu da bulmu~~oluyordu. Almanya, bu yönü ile ça~~m~zdaki
"yeni emperyalizm"in de ilk habercisi oldui°7. Böylece, Alman tekelci kapitalizmi, Do~u uluslar~n~ n ekonomik zenginliklerine yönelmeden önce ruhlar~n~ n derinliklerine s~zd~ . Bu amaçla yo~un bir propoganda faaliyetini ba~laAl~nan D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n da te~viki ile ~arkiyatç~~Oppenheim ve Mittowich "~ark ~stihbarat Birimrni kurdular. ~stihbarat almaya dayal~~olarak birimin 15 günde bir "Yeni ~ark"
ad~yla yay~nlad~~~~dergide; Türkiye'den gelen bilgi ve belgeler uzmanlarca de~erlendirilerek yaym~lanacaku. Bu, resmi propaganda kurulu~u Türk bas~ nlyla do~rudan temas kurabiliyordu.
Mustafa Gencer; Ag.e., s. 222. Buna göre, her ne kadar. Türk sanayici, tüccar ve üst düzey bürokratlar ile Alman ekonomisinin liderleri aras~nda ki~isel ili~kileri geli~tirmek amac~~ile kurulmu~~görünse de; Bosch gibi Alman sanayicileri taraf~ ndan finanse edilen, Jaeck gibi ~arkiyatglar~n genel sekreterlik yapt~~~ , ATD (ya da Türk-Alman Birli~i, Alman-Türk Dostluk Yurdu vb)
gibi kurulu~lar da, bizce; bir taraftan Türk ayd~nlar vas~tas~~"Alman Ruhu" kavram~n~~i~leyerek
toplumdaki Alman taraftarl~~~ n~~yayarak, di~er taraftan Türk bürokratlar arac~l~~~~ihaleleri Almanya lehine sonuçland~rmaya çal~~arak, Alman emperyalizminin Osmanl~'ya s~zmas~nda katk~ da bulundular. Demekteki, çe~itli s~ mfiardan Alman ve Türk üyeler için bkz., Mustafa Gencer;
Ag.e. , s. 225-226. TAD için bkz. s. 253.1(r~. incelememizde dpt. 109.
lin Lomat. Rathmann; Ag.e. , s. 17-22.
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tan Almanya amac~na ula~t~ . O derece ki, Müslümanlardan, Almanlar~n Rusya'ya kar~~~islami kurtarmak için sava~u~ma, hatta kayzerin Müslüman oldu~una inananlar vard~ . Alman ve Türk propagandac~ lar kayzerden "~slam'~n
dostu ve koruyucusu Hac~~Wilhelm"1" diye söz ediyorlard~. Di~er yandan,
Almanya, rakiplerine kar~~~"pan-islamizm"i k~~ k~ rtarak bu devletlerin egemenli~indeki Müslümanlar~~ayaklanmalara te~vik ediyordu. Almanya'n~n bu
tutumu II. Abdülhamit döneminde de, I. Dünya Sava~~~s~ras~nda da devam
etti. ilginç olan husus, Almanya'n~ n pan-islamist politikas~n~ n istibdat döneminde II. Abdülhamit'in, daha sonra, II. Me~rutiyet döneminde Enver Pa~a'
n~n yakla~~ mlarma uygun olmas~d~ r. ~öyle ki, Abdülhamit, H~ ristiyan büyük
güçlere kar~~~kaybetti~i prestijini ~slam dünyas~nda arturaca~~~saygml~kla telaf~~ edebilirdi1°9. Enver Pa~a ise, emrindeki "Te~ kilat-~~Mahsusa" örgütü ile
zaten Üçlü ~ tilaf Devletleri'nin Müslüman sömürgelerinde bir ~slam ihtilalleri hedefliyordu11°.
Almanya, her iki dönemde de büyük devletlere kar~~~duyulan tepkileri
kendi lehine kanalize etmeyi ba~ard~ . Bundan sonraki a~amalar, her iki dönemde de, sermaye ihrac~~yolu ile ekonomik yat~r~mlar yaparak, Osmanl~~
zenginliklerini Almanya'ya aktarmaku. Bunun en belirgin ~ekli demiryolu
yap~ m~yd~ m. Bir yandan, Deutsche Bank yönetimindeki Alman finans kapitali, Ba~dat demiryolu giri~imi ile Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na demiryolu yap~ m~n~ n flnanse edilmesi için, sermaye ihraç ederek borç verdi; di~er yandan, bu durum, yap~ m için gerekli metan~ n ihrac~n~~ ba~ka Alman sermaye
gruplar~na sipari~i te~vik etti. 1912 y~l~ na girerken Osmanl~~imparatorlu~u'
°8 Philip H. Stoddard; Te~kilat-1 Mahsusa, (Çev. Tansel Demirel), ~stanbul, 1933, s. 59.

1

1°9 Murat

45zyilksel; Hicaz Demiryolu, ~stanbul, 2000, s. 55. Alman ~arkiyatç~~Baron Max
von Oppenheim'~n, Ingiltere'ye kar~~~~slam aleminin gücünü arkas~ na alabilecek ve ingiltere'yi
iirkilterek Almanya kar~~s~ nda dize getirebilecek, Osmanl~~halife-padi~ah~n~ n, pan-islamist bir
politikaya lu~lurt~ lmas~~yönündeki raporu için bkz. A.g.e., s. 178-179. Osmanl~ , pan-islamizm
arac~l~~~~ile, padi~ahun Müslümanlar~n gözünde me~ru ~slam halifesi olarak kabul ettirilip, bu
emperyalist devletlere kar~~~bir pazarl~ k kozu olarak kullamlacaku. Selim Deringil; "Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda Gelene~in Icad~ : Muhayyel Cemaat (Tasarlanm~~~Topluluk) ve Panislamizm", Toplum ve Bilim, Say~~54/55, Yaz/Güz 1991, s. 52, 62.
11° Murat özyüksel; Ag.e., s. 54. Ayr~ca, Ittihat ve Terakki liderlerinin Asya ve Afrika'da islam ihdlalleri ç~ karmak amac~~ile giri~tikleri, kendi deyimi ile "ç~lg~ nca macera" (s. 59) hakk~nda
geni~~bilgi için bkz. Do~an Avc~o~lu; Milli Kurtulu~~Tarihi (1838-1995). ~stanbul, 1974, 59-99.
111 Osmanl~~Devleti'nde, demiryolu yap~m~~ile borçlanman~n artmas~~aras~nda, kilometre
güvencesinin özel d~~~borçlarla sa~lanmas~~bak~m~ndan, do~rudan bir ili~ki bulunmaktad~r. Güvencelerin ödenmesi için 56.102 milyon lira d~~~borç anda~mas~~imzaland~. Sava~~n e~i~inde,
demiryolu yap~m~~için yap~ lan bu borçlanman~n pay~~genel borç tutar~n~n %22'sine e~itti. 18891890 ile 1913-1914 y~llar~~aras~ nda kilometre güvencesi olarak, Suriye ve Rumeli hariç,
12.861.392 lira (=321 milyon frank) kadar borç ödeyen Osmanl~~kendi kaynaklar~yla yap~lan bir
km. demiryoluna sahip olamad~ . Halbuki bu para ile, Türkler, 1.400 km. civar~nda yol yapabilirlerdi. A. D. Noviçev; A.g.e. , s. 146-147.
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ndaki toplam Alman sermayesi 50 milyon Osmanl~~liras~n~~ a~m~~ u. Önemli
karlar sa~layan Alman sanayii, Osmanl~ 'daki yat~r~mlar~~vas~ tas~~ile in~aat
malzemesi, ray, vagon vb. muhtelif alet ve makine sipari~leri ile bolca meta
ihraç etti. Sipari~ler yeni ta~~mac~l~k ~irketlerinin kurulmas~n~~ te~vik edecek
derecede karl~yd~ n2. 1912 y~l~~sonunda Osmanl~~Devleti Deutsche Bank'a 29
milyon Osmanl~~liras~~borçlanm~~u. Bu mebla~, Osmanl~~Devleti'nin borçlar~n~n %20'siydi'13.
Alman silah sanayii de bo~~durmad~. Krupp ve di~er Alman silah fabrikatörlerinin yürüttü~ü silah ve askeri donaum ticareti de Anadolu'ya yönelen
Alman meta ve sermaye ihrac~n~ n geli~mesinde önemli rol oynad~. 1911
Trablusgarp, 1912-13 Balkan Sava~lannda Osmanl~'y~ , ve tabii ki rakiplerini,
Alman silah tekelleri donatt~ lm. Böylece, Osmanl~~ülkesinin zenginlikleri,
'Türk yurdu parçalan~ rsa kendi hisselerini almak isteyen"n5 dost ve müttefik
(ve silah arkada~~) 116 Alman emperyalizmi taraf~ ndan gizliden gizliye
sömürülüp durdu. ~ngiliz, Frans~z ve di~er bütün emperyalizmlerm gibi
Alman emperyalizmi de yaln~ zca sömürgelerde ulusal sanayilerin
kurulmas~na kar~~~ ç~ kmakla kalmad~ , çok kez kendi meta ve sermaye
ihraçlar~~nedeniyle, geli~ mi~~yerli imalat~~y~kt~, üretici güçlerin geli~mesini
yava~latt~~ve Türkiye'nin ba~~ms~z ekonomik geli~mesi için var olmas~~
gereken ko~ullar~~da ortadan kald~rd~~118.
Rtfat öasoy;
A.g.e. s. 61. Bkz. Tablo: 5. (Almanya'dan Osmanl~~ limanlanna yap~lan ithalat~n toplam 'Osmanl~~limanlanna yap~lan ithalat içindeki yeri).
113 Lothar Rathmann; Ag.e. , s. 105-106.
114 Silah sipari~leri için bkz. Lothar Rathmann; A.g.e., s. 103. Ratmann Krupp fabrikalar~n~n defterlerindeki "Türk hesab~"n~ n kabankl~l~~~na da de~iniyor. s. 104. Zaten Almanya'n~n
Osmanl~~üzerindeki emperyal giri~imleri Deutsche Bank'~n finanse etti~i "demiryollar~~projesi"
ve Krupp'un finanse etti~i "silah ticareti" üzerine kurulmu~ tu. Bunun d~~~nda, di~er alanlarda
~ ngiltere ve Fransa emperyalizmi egemenliklerini siirdfirdüler. s. 49. Trumpener; Bab-~~ Ali'nin
kararl~~ kar~~~hareketlerinden ve Almanlar~n kendi aralar~ndaki sonu gelmez fikir ayr~l~klar~ndan dolay~~Alman yay~lma çabalar~n~n çok da etkin sonuçlar do~urmad~~~ na, sadece Alman-Osmanl~~askeri antla~mas~~ve birkaç madeni imtiyaz~ n al~nmas~~ d~~~nda birçok ekonomik konuda
Almanlar~n hiçbir zaman ba~ar~l~~olmad~klar~~sonucuna varmaktad~r. Ulrich Trumpener; Ag.e.,
s. 367. Fakat, Trumpener'in aksine, Rathmann'~ n da dile getirdi~i gibi; Almanlar~n Osmanl~~politikas~n~n da zaten "demiryolu yap~ m~" ve "silah ticareti" üzerine kurulu oldu~u tarihsel gerçe~ini göz önüne ald~~~m~z zaman, Alman emperyalizminin Osmanl~~üzerindeki temel amac~na
ula~t~~~m dü~ünebiliriz.
115 BItz. incelememizde dpt. 16.
116 Bizim yakla~~m~zdan farkl~~olarak, iyimser bir yorumla, Mustafa Gencer; "Osmanl~-Alman Münasebetleri Çerçevesinde ~ark Meselesi", Türkler Ansiklopedisi, c. 13, s. 34-39 adl~~ma kalesini ~öyle bitirir. "Özetle Abdülhamit dönemi Osmanl~-Alman münasebetleri "dostluk" temeline dayanan ve her iki tarafa da e~ it derecede olmasa da fayda sa~lam~~~olan bir "menfaat
birli~i" olarak adland~r~labilir." Gencer, günümüz ikili ili~ kilerini de I. Dünya Sava~~ 'n~n "silah
arkada~li~~" temeline dayand~rmaktad~r.
117 Konunun, verilerle desteklenen, kavramsal çözümlemesi için bkz., V. ~. Lenin; A.g.e.
118 Lothar Rathmann; Ag.e s. 111.
112
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Alman emperyalizminin plan~ , elbette ki sadece sermaye ve meta ihrac~~
de~ildi. H~ zla artan Alman nüfusuna yeni yerler bulmak gerekiyordu. Alman
emperyali~tler, çok seyrek nüfuslu Anadolu ve Mezopota~nya'y~~Alman nüfus
fazlas~n~~yerle~tirebilecekleri ideal bir bölge olarak alg~ llyorlard~. Esasen,
XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan itibaren Alman kolonileri, toprak sat~n al~ p,
Ortado~uya yerle~meye ba~lam~~lard~~bile119. Almanya için hammadde ve tar~ msal ürün deposu olan Türkiye üzerinde Alman mali çevrelerinin sermaye
yat~r~mlar~~Deutsche Bank taraf~ ndan desteklenen, "Konya Ovas~~Sulama
Projesi" ve "Adana Ovas~~Sulama Projesi" ile Türkiye'yi Alman dokuma sanayiinin ham madde kayna~~~yapt~. Bankan~n Alman emperyalizmi lehine
bir ba~ka ba~ans~ , Mezopotamya'daki petrol yataklann~n %25'ini denetimine
almak oldu 12°.
Bu süreçte Osmanl~~hükümetlerinin tarihi rolü ne idi? Bu hükümetler
Berlin Kongresi'nden ba~lay~p I. Dünya Sava~~~öncesine kadar devam eden
bu süreçte, Avrupa ile bütünle~mek ad~na, fakat gerçekte emperyal büyük
güçlerin ülkeleri üzerindeki egemenli~ine sebep olan ve bunu peki~tiren,121
hukuki ve idari "reform paketleri"ni uygulayan arac~~kurumlar'22 olmaktan
öteye geçemediler.
119 Do~an Avc~o~lu; Türkiye'nin Düzeni: Dün, Bugün, Yar~n, Ankara, 1987, c. I., s. 147.
120 Lothar Rathmann; Ag.e s. 109. Bu giri~i~nlerinde ba~ar~l~~olmas~na kar~~n, yeni alanlara yönelen Alman emperyalizmi madencilik, liman yaunnu, elektrik tesislerinin kurulmas~nda
ise ~ngiltere ve Fransa rekabeti kar~~s~nda ba~ar~s~z oldu. s. 107-111.
121 ~ngiliz, Frans~z ve Alman emperyalizmi, bir yandan Ortado~u'da çal~~~rken, di~er yandan da Türkiye üzerinde pazarl~klar yap~yorlard~. Almanya ve Fransa, Aral~k 1913'te, Almanya ve
~ngiltere Haziran 1914'te Türkiye'yi payla~mak için pazarl~k yapm~~lard~. Almanya'n~n Londra
büyükelçisi Lichnowsky, "Bu antla~man~n gerçek amac~, Küçük Asya'y~~bölmektir diyordu.
Türkiye'nin Do~u illeri Rusya'ya, Suriye ve civar~~Fransa'ya, Mezopotamya ve ~zmir-Ayd~n demiryolunun geçti~i arazi ~ ngiltere'ye sunulacaku. Anadolu, Almanya'ya b~ralulacaku. Do~an Avc~ o~lu; Ag.e s. 150. Avc~o~lu'nun ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~~dokilmanlanndan aktard~~~na göre,
Alman D~~i~leri Bakan~~Jagow, ~ ngilizlere, "Türkiye'nin Asya'daki mülkiiniin parçalanmas~~~~"
öngören teklifler yapm~~t~r. s. 150.
122 Osmanl~~liberal-modernle~me süreci bu bak~mdan ilginç bir örnek te~kil etmektedir.
Osmanl~~reformcular~~Tanzimat Ferman~'n~~ç~ kanrken dost güçlerin bilyükelçilerine dan~~malar~~(Albert Hourani; A.g.e., s. 323.) acaba uluslararas~~siyasi ili~kilerde e~it statüdeki devletlerin
kar~~l~kl~~bir gerçek diyalog ili~kisi mi; yoksa emperyal büyük güçlerin, sömiirgele~tirecekleri
devleti kendi ç~karlar~ na göre yeniden kurmas~ na yönelik olarak, h~lkmedece~i devletin "iktidar
bloku"na kabul ettirdikleri bir sahte diyalog ili~kisi mi söz konusudur? Tanzimat Ferman~'m izleyen y~llarda büyük güçler, reformlar~~denetleme ad~ na, Osmanl~~~mparatolu~u'nun içi~lerine
sürekli müdahale ettiler. Bu müdahaleler, siyasal alanda, reform paketleri görünümünde, reformcu Osmanl~~pa~alar~~arac~l~~~~ile yürütüldü. Avrupa'ya kaçan Osmanl~~ayd~nlan, s~~~nd~klar~~
devletin taraftan olarak yazd~klar~~yaz~larla denklemin sivil kanad~m tamamlad~lar. Tarihsel süreçte, Osmanl~~~mparatorlu~u'ndaki reform hareketlerinin evrimi, her a~amas~nda, bu ülkedeki
ekonomik sömiirgele~menin evrimini yak~ ndan izledi. Yerasimos konuyu anahatlar~~ile ~öyle
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TABLOLAR
Tablo 1: Osmanl~~~mparatorlu~u'nun ithalat~n~n Y~llara Ve ülkelere Göre
Da ~hm Oran~~
1884-85

1897-98

1907-08

1911-12

1913-14

~NG~ LTERE

45,50

42,10

33,40

22,10

19,40

AVS.-MACAR~STAN

20,80

. ),60

19,90

15,20

14,70
8,60

12,90

10,30

9,10

8,20

ALMANYA

0,30

1,40

4,90

11,50

11,20

~TALYA

3,00

4,20

8,00

5,50

8,70

RUSYA

6,60

7,10

6,10

6,70

8,40
2,60
26,40

FRANSA

A.B.D.

1,50

0,20

0,30

2,70

DI~ER

9,40

15,10

18,30

27,60

Kaynak: Vedat Eldem; Ag.e., s. 118.

Tablo 2: Osmanl~~~mparatorlu~u'nun ihracat~n~n Y~llara ve Ülkelere Göre
Da ~1im Oran~~
1884-85

1897-98

1907-08

1911-12

1913-14

~NG~LTERE

34,60

40,20

29,70

24,00

21,60

FRANSA

36,10

29,40

19,10

18,90

19,90

AVS.-MACAR~STAN

9,80

9,30

12,00

13,90

10,40

ALMANYA

0,00

3,10

7,10

6,10

5,70

~TALYA

3,10

3,30

4,00

2,20

4,30

RUSYA

3,20

2,90

3,10

3,80

3,90

6,10

6,40

25,00

27,80

A.B.D.

0,60

2,20

3,80

DI~ER

12,60

9,60

21,20

Kaynak: Vedat Eldem; Ag.e., s. 120.

özetler; 1839 Tanzimat Ferman~'n~ n 1838 Ticaret Antla~mas~ 'mn ard~ndan, 1856 Islahat Ferman~ 'n~ n 1854 y~l~ndaki ilk borçlanman~n ard~ndan ve 1878 Berlin Antla~mas~ 'nda kayda geçen reform vaatlerinin de 1875 y~ hndaki iflastan sonra gelmesi bir tarihsel gerçekli~i kan~tlar; ekonomik ba~~ml~l~~a at~lan her ad~m, büyük güçlerin reform paravanas~~alt~nda kendini aç~~a vuran
vesayetin a~~rl~~~n~~gitgide daha fazla duyuracakur. Stefanos Yerasimos; A.g.e., c. II, s. 50. Ayr~ nt~~
için bkz., s. 39-54. Bu konuyu bir ba~ ka makalemizde teferruath bir ~ekilde inceledik. Cenk Reyhan; "Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun Sömürgele~me Sürecinde Kesi~en Yollar: Ayd~ n-Bürolu-atlar,
Az~nl~klar ve Büyük Güçler", (Yay~mlanmanu~~makale).
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Tablo 3: Yabanc~~Sermayenin Alacald~~Ülkelere Göre Da~~l~~~~(1909-1912)
(Milyon Kr~.)
YAT~R~M

ALMANYA

FRANSA

Demiryolu

2.369

2.273

579

110

5331

Maden

285

21

45

7

358

Banka

320

125

285

90

820

Sanayi

200

100

250

100

650

Di~er

507

350

250

200

1.307

•

~NG~LTERE

DI~ER

TOPLAM

Toplam

3.681

2.869

1.409

507

8.466

Düyun-1 Umumiyye

5.210

1.010

1.090

2.370

9.680

Kaynak: Vedat Eldem; Ag.e., s. 128.

Tablo 4: Dil

Umumivve Tahvillerinin ülkelere ve Y~llara Göre Da m~~
1881(%)

1898 (%)

1913 (%)

Fransa

40.0

44.9

49.5

~ngiltere

29.0

10.9

6.9

Almanya

4.7

12.2

20.1

Belçika

7.2

17.9

11.0

Hollanda

7.6

4.5

3.0

~talya

2.6

1.3

1.0

Avs.-Mac.

1.0

1.9

1.3

Osmanl~~

7.9

6.4

7.2

TOPLAM

100

100

100

Kaynak: Vedat Eldem; Ag.e., s. 188.
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Tablo 5: Almanya'dan Osmanl~~Limanlarma Yap~lan ithalat~n Toplam Osmanl~~Limanlarma Yap~lan ithalat içindeki Yeri
1879

1887

1899

1901

1903

4,10

1907

1910 1912

4,60 3,90

5,00

1,70

1,80

2,60

~ngiltere

35,60 33,40

28,20

25,30

Fransa

14,70

7,40

8,20

7,50

5,70

5,60

6,10

~ talya

2,10

4,60

5,60

7,30

7,80

8,20

8,60 8,00 1,90

Almanya

Av.-Macaristan

0,50

3,60

1905

30,00 29,10 31,50 29,80 26,90
6,40

7,50

19,10 13,40 16,20 16,00 15,00 15,20 15,80 15,50 17,20

Kaynak: Rifat Önsoy; A.g.e., s. 65.

