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XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve  XXI. yüzyılın başlarında da 
tarihî bir dönüm noktası yaşanmaktadır. Bu dönemde de ekonomik, politik, sosyal ve malî bir yeniden yapılanma 
dönemine girilmektedir. Bu dönüşüm yine güçlü devletler tarafından tanzim edilmektedir. Bu dönüşümü tanzim 
gücünde olan devletlere Osmanlı tarihinde “Devlet-i Muazzama” denilmişti. 

XX. yüzyıl başlarında peş peşe gelen büyük savaşlar ve ekonomik çöküntü Osmanlı İmparatorluğu’nun 
toprak bütünlüğünü ve millet birliği parçalamıştı. Genel olarak “Şark Politikası” adıyla tanımlanan bu politik 
süreçte Osmanlı İmparatorluğu, güçlü devletlerin kendisine yönelik çifte standart izleyen politikalarından 
yakınmıştır. Yani Batılı devletler, kendi aralarında geçerli olan politik ilkelere Osmanlı ile münasebetlerinde 
uymak zorunluluğunu hissetmemişlerdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti de, ısrarla Avrupa devletler topluluğuna 
katılmak, eşit ve egemen ilişkiler kurmak politikası izlemiştir.  XXI. yüzyılın başlarında da yeni Türk devleti 
aynı politikayı sürdürmekle beraber, çifte standart politikasından yakınma hâlâ sürmektedir. 

Bu çalışmada XIX. yüzyılın sonlarından bu yana Avrupa’nın güçlü devletleriyle Osmanlı Devleti’nin 
politik münasebetlerinde bu tutum incelenmiştir. Böylece XXI. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa Birliği’yle 
olan münasebetler perspektifinde tecrübeler kazanılacağı değerlendirilmiştir. 

          *Anahtar kelimeler: Süper devletler, Şark Politikası, Çifte standart, Osmanlı Devleti 
 

Summary 
 

At the end of the 19th Century and the beginning of the 20th Century there is a historic turning point at 
the end of the 20th Century and the beginning of the 21st Century. The period of economic, political, social and 
financial restructuring was entered in this period. This transformation is also regulated by powerful states. This 
transformation was called "Devlet-i Muazzama" by the current governments in Ottoman history.  

The military and economic collapse destroyed the lands and people of the Ottoman Empire. In this 
political process defined as "Orientation Policy", strong states followed the double standard policy. The Ottoman 
Empire also complained about these policies. For this reason, the Ottoman Empire also insisted on establishing 
equal and free relations. At the beginning of the 21st century, the new Turkish state continues to pursue the same 
policy, but it still complains about the double standard policy.  

In this work, since the late 19th century, this attitude has been examined in the political relations of the 
Ottoman Empire with the strong states of Europe. Thus, from the beginning of the 21st century, experiences 
from the perspective of relations with the European Union have been evaluated. 

*Keywords : Strong states, Eastern Politics, Double standard, Ottoman State 
 

A- Tarihte yüksek egemenlik mücadelesi ve “Düvel-i muazzama” 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları 
da tarihin bir dönüm noktasına işaret etmektedir; siyasî, sosyal, ekonomik ve malî bakımdan yeni bir 
yapılanma görülmektedir ve bu değişim tanzim gücüne sahip devletler tarafından 
gerçekleştirilmektedir; yüzyılın başlarından itibaren önemli siyaset adamlarının ve siyasî çevrelerin, 



bunlara paralel olarak bazı Türk siyasetçilerinin, uluslararası siyaseti yorumlarken, sık sık “taşlar 
yerinden oynadı”, “artık dünya eski dünya değil”, “yeni dünya düzeni ve bu dünyanın inşasında yer 
almak”, “sınırlar yeniden çizilecek” gibi ortak bir söylem kullandıkları gözlemlenmektedir. 

 Uluslararası siyasette üstün egemenlik mücadelesi ise tarihte yeni bir olgu değildir; son iki yüz 
yıllık siyasî tarihte ise taşlar bir kaç kez yerinden oynamış, güçlü devletlerin belirlediği büyük 
politikalarla çıkarlar yeniden tanzim edilmiş, sınırlar yeniden çizilmiştir. Bu nedenle, yakın geçmişin 
tecrübeleri günümüzü ve yakın geleceği anlamaya yardımcı olacaktır. Bu tür büyük politik 
değişimlerin Osmanlı’ya/Türkiye’ye yansıması ve bu yansımanın yarattığı sorunlar da kaçınılmaz 
olarak yaşanmıştır.  Osmanlı Devleti bu süreçte, Batı’ya karşı içe kapanma ve kendisinden olmayana 
düşman olma politikalarına değil, Batı’yı anlama ve onun gibi kalkınma ve güçlü olma politikalarına 
yönelmiştir. Bu önemli tercih Osmanlı’yı bir dizi ıslahat programlarını gerçekleştirmeye yöneltmiştir; 
yani Osmanlı, yeni devlet ve toplum yapılanmasında tercihini “Batı” olarak belirlemiştir. Bu 
politikalar, devleti ve toplumu yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmakla beraber, güçlü bir Türkiye’nin 
doğuşuna da katkıda bulunmuştur. 

Yakın tarihteki bu ilişkiler manzumesi içinde de bir “Düvel-i Muazzama/Büyük devlet/Güçlü 
devlet” gerçeği vardır ki bu devlet, evrensel bir hâkimiyet ve uluslararası ilişkileri tanzim 
iddiasındadır. Bu iddia onun ekonomik ve askerî gücünün bir sonucudur ve bu güçle o, uluslararası 
ilişkilerde yaptırım gücüne de sahip olur. Osmanlı tarihinde bu devletlerin adları “Düvel-i Muazzama” 
olarak anılmıştır: XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu da bu güçlü devletlerden biriydi, hatta 
uzun süre eşit güçler arasında birinci durumdaydı. Ancak imparatorluğun son yüz yılında tanzim 
gücünde değil, etkilenen ve üzerinden vaatlerde bulunulan bir konumdadır. 

Batı’nın, güçlenmesi ve yükselmesine paralel olarak yeni politikalar ürettiği görülmüştür. Bu 
politikalardan “büyük politikalar” veya “küresel politikalar” diye bahsedebiliriz; sömürgecilik, 
Hristiyanlığın yayılması ve hâkim inanç haline getirilmesi gibi. Bir taraftan da bu politikalar, hep ilâhî 
hâkimiyetin tecellisi olarak, “kutsal misyon” duygularıyla da meşrulaştırılmıştır. Netice olarak siyasî 
tarihte bir “güçlü devlet” ve onun temsil ettiği, zamanına göre küresel “büyük politikalar” gerçeği 
vardır. 

XIX. yüzyıldan itibaren siyasal güçlerin dünyayı yeniden tanzim etme politikaları incelenirse 
Fransa İhtilâli’nin getirdiği yeni fikirler bir dönüm noktasıdır: Avrupa’nın siyasal yapısı değişmeye 
başlamış, imparatorluklar dağılma sürecine girmiştir. İhtilâlin getirdiği fikirlerle yeni bir devlet ve 
toplum yapılanması ortaya çıkmaya, hanedan imparatorlukları dağılmaya başlamıştır. İhtilâlin 
getirdiği yeni fikirlerle devletler ve toplumlar bir değişim süreci yaşarlarken, tarihsel gelişim bir 
Fransız emperyalizmi ortaya çıkarmıştır;  Fransa adalet, hürriyet, eşitlik fikirlerinin öncülüğünü başka 
ülkeler adına da yapmaya başlayınca ortaya çıkan Fransa hegemonyasına karşı Avrupa’nın diğer 
güçleri ortak bir cephe kurmuşlar ve Avrupa’da “İhtilâl Savaşları” başlamıştır. 1804-1814 arasındaki 
İhtilâl Savaşları döneminde siyasal düzeni altüst olan Avrupa devletleri, yönetim biçimlerindeki 
farklılıklara bakmaksızın bir araya gelmişler, Fransa’yı yenerek Avrupa’nın siyasal düzenini yeniden 
kurmaya yönelmişlerdir. Viyana Kongresi’nin toplanmasıyla (1 Kasım 1814- 8 Haziran 1815) 
başlayan Avrupa tarihinin bu dönemine de “Restorasyon Devri” denmiştir. 

I- Restorasyon Politikaları ve Osmanlı İmparatorluğu 

Restorasyon Politikalarıyla askerî bakımdan yenilmiş olan Fransa, ülkesi topraklarına çekilmeye 
zorlanmış, monarşiler canlandırılmış ve asillere toprakları iade edilmeye çalışılmıştır. O dönem 
Avrupa’sının güçlü devletlerinin her birisi de İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya Viyana 
Kongresi’nde kendi çıkarlarını temine çalışmışlar ve Fransa’yı dışarda tutarak sınırları yeniden 
çizmişlerdir; böylece “yeni dünya düzeni” kurulmuştur. 

Kongre’yi etkileyen iki devlet adamı, Avusturya Başvekili Prens Klemens von Metternich ile 
Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand olmakla beraber, yüzyıl boyunca gelişen siyasal olaylarda başrolü 
oynayacak kişi Metternich olacaktır. Bu nedenle Restorasyon politikaları olarak ortaya çıkan bu 
siyaset de, “Metternich Doktrini” diye adlandırılacaktır; buna göre İngiltere, Avusturya, Rusya ve 



Prusya’nın Avrupa’da statukoyu, yani monarşik düzeni gerekirse “silâh gücü” ile korumaları 
öngörülüyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise Fransa İhtilâli’ne ve onun getirdiği yeni siyasal fikirlere 
önceleri kayıtsız kalmıştır; İhtilâl ve ihtilâlin getirdiği yeni fikirler Avrupa’nın sorunu sayılmıştır. 
İhtilâl Savaşları sebebiyle Avrupa’nın kargaşa içinde olmasının Osmanlı Devleti’ni bir süre askerî 
bakımdan rahatlatabileceği değerlendirilmiştir. İhtilâlin yıkmak istediği ekonomik ve sosyal düzen de 
Avrupa’nın sorunu sayılmıştır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda asalet esaslarına dayalı, yıkılacak 
bir sınıfsal düzen de yoktu; “aksine yeteneğe dayanan bir sosyal mobilite vardı”(Armaoğlu, 1999:81).  

   Viyana Kongresi ve Avrupa devletlerinin yeni sınırları 

 

Cumhuriyetçi Fransızların göğüslerine cumhuriyetin işareti rozetlerini takarak hürriyet ağaçları 
etrafında gösteriler yapmalarını Osmanlı Hükûmeti tabiî görüyordu (Karal,1970: 22). İstanbul’da bu 
tür gösterilerin yapılmasının engellenmesini isteyen Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin 
protestolarına da önem verilmemişti; Reis’ülküttab Raşid Efendi’nin, protestolar karşısında Avusturya 
Elçisi’ne verdiği, “Fransızlar göğüslerine rozet değil, başlarına üzüm küfesi geçirseler, niçin giydiniz 
demek bize düşmez” (Armaoğlu,1961:76).  cevabı, Osmanlı Devleti’nin gerek ihtilâl gerekse harp 
karşısındaki endişesizliğini belirtmesi bakımından kayda değerdir.  

Osmanlı Devleti, kendisini Avrupa devletler hukukuna dâhil görmediğinden “İnsan ve Vatandaş 
Hakları Demeci”ni de kendisi için tehlikeli bulmamıştır (Armaoğlu,1999:81); Karal,1970:22). Böyle 
olmakla beraber Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri tarafından tanınmamış olan yeni Fransa 
hükûmetini ve rejimini de tanımamıştır. Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu nezdinde tanınmak ve 
Osmanlı ile ittifak yapmak teşebbüsü de bu bakımdan başarısız olmuştur. Ancak Prusya ve Hollanda, 
1795’de Fransa ile ayrı ayrı anlaşma yapınca, yani yeni Fransa’yı tanıyınca Osmanlı da Fransa’nın 
gönderdiği yeni elçiyi resmen kabul etmiş, fakat Fransa’nın kendisiyle ile ittifak girişimlerine isteksiz 
yaklaşmıştır. 

Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine ise Osmanlı İmparatorluğu, 1798 yılında Fransa’ya 
karşı savaşmış ve Fransa karşıtı koalisyonda yer almıştır. Bu sebeple Viyana Kongresi’ne katılması 
mevzubahis olmuştu; Rusya’nın, “Türkiye Müslüman bir memlekettir, Ortodoks Hristiyanları eziyor” 
(Çaykara, 2005:287) diyerek karşı çıkmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu, Viyana Kongresi’ne 
Avusturya Başvekili tarafından davet edilmiş, fakat Kongre’ye temsilci göndermemiştir. Halbuki 
Osmanlı Devleti, Fransa’nın Mısır’a saldırısı üzerine Rusya ile ittifak anlaşması yapmış (23 Aralık 
1798) ve Rus donanması ilk kez Boğazlar’dan geçerek, kendisine katılan Türk donanmasıyla 
Akdeniz’e açılmıştı (Armaoğlu,1999: 84). 

Osmanlı Devleti, Akdeniz’de beliren Napolyon tehdidine karşı 5 Ocak 1799’da İngiltere ile de 
bir ittifak anlaşması yapmıştı; bu ittifak anlaşmalarında taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin toprak 
bütünlüklerini garanti ediyorlardı (Armaoğlu,1999: 85). Fransa’nın, Mısır’dan çekilişi sırasında 
Osmanlı Devletiyle imzaladığı 25 Haziran 1802 tarihli Paris Anlaşması’na göre de taraflar karşılıklı 
olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerini tanımakta idiler (Armaoğlu,1999: 87); görüldüğü gibi yeni 



Avrupa düzeninin, yeni Akdeniz düzeninin kurulmasında rol alan güçlü devletler Osmanlı ile 
yaptıkları anlaşmalarda toprak bütünlüğü garantisi vermekte idiler. Halbuki Fransızlar’ın 
çıkarılmasından sonra Mısır’dan İngilizler’in çıkarılması sorun olmuş, her ne kadar İngilizler 
Mısır’dan 1803’den sonra çekilmişlerse de buranın Hindistan yolu için stratejik önemi sebebiyle 
Mısır’da Kölemenleri destekleyerek buraya yerleşmeye çalışmışlardır. Nitekim bu politikalarında da 
1882’de başarılı olmuşlardır. 

Neticede Osmanlı Devleti’nin ihtilâl savaşları sürecinde Fransa’ya karşı savaşmış olduğu, 
Fransa’nın ittifak tekliflerini reddetmiş bulunduğu, bu sebeple de Viyana Konferansı’na davet edildiği 
görülmüştür. Viyana’da bir barış konferansı toplanacağında Avusturya Başvekili Metternich Bâb-ı 
Âlî’ye haber göndererek Osmanlı Devleti’nin Kongre’ye katılmasını, katılmadığı takdirde toprak 
bütünlüğünün garanti altına alınmasını istemesini bildirmesine rağmen, Osmanlı İmparatorluğu bunu 
da yapmamıştır (Armaoğlu, 1999: 97).  Öte yandan ise1815’lerde ve biraz öncelerinde Osmanlı 
İmparatorluğu çağdaşlaşma reformlarına karşı içte ağır tepkilerle karşılaşmış, ayaklanmalar yaşamış, 
reformcu bir padişah öldürülmüş, diğeri güçlükle canını kurtararak padişah olmuştu. Ülkede koyu bir 
dinsel politika geleneği hâkim duruma geçmişti (Karal, 1970: 77-85, 149-150). Ayrıca Osmanlı 
Devleti bazı siyasal değerlendirmelerin (Armaoğlu, 1999: 97) bir sonucu olarak da, Avrupa devletler 
topluluğu içinde yer almaya istekli görünmemekte idi. Ancak 1856’ya kadar geçen kırk yılda yaşanan 
tecrübeler Osmanlı’yı “Batılılaşmak” yoluna sokacak ve Avrupa devletler topluluğuna katılma siyaseti 
izlenecektir. 

Viyana Kongresi’nde Rusya’nın tutumu, Osmanlı Devleti’nin endişelerinin yerinde olduğunu 
göstermiştir: Rusya, Osmanlı ile ilgili meseleleri Kongre’ye “Şark Meselesi” diye getirmek ve bir 
müdahale kapısı açmak istiyordu. İngiltere ve Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 
Avrupa’nın ortak garantisi altına alınmasını Kongre’ye getirmek istemelerine karşı Rusya, Güney 
Amerika’daki İspanyol sömürgelerinin de böyle bir garanti altına alınmasını istemiştir. Bu teklif 
karşısında İngiltere gerilemiş ve Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması yolundaki ısrarından 
vazgeçmişti (Armaoğlu,1999: 98). 

Viyana Kongresi’yle monarşileri destekleyen bir siyasal cephe oluşmuştur. Liberal ve hürriyetçi 
fikirlere karşı oluşan bu siyasî işbirliği çeşitli ittifak anlaşmalarıyla da pekiştirilmiştir. Bu belgelerden 
“Kutsal İttifak” (26 Eylül 1815) Avusturya, Prusya ve Rusya arasında imzalanmış olup, milletlerarası 
ilişkilerde yeni bir anlayışı ortaya koymuştur; anlaşmaya göre bu üç devlet, kendilerini Hristiyanlığın 
üç ana kolunun (Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk), Allah tarafından görevlendirilmiş 
temsilcileri sayıyorlar ve “karşılıklı münasebetlerini Hristiyan dininin kutsal ilkelerine 
dayandıracaklarını ve Allah’ın gösterdiği yolda yürüyeceklerini belirtiyorlardı” 
(Armaoğlu,1999:100); böylece “İlâhi Hukuk” uluslararası ilişkilerin de temeli olarak alınmış oluyordu.  

 Kutsal İttifak ortak bir politik ilkeyi ortaya koymakla beraber bir taahhüt içermiyordu. 
Metternich’in liderliğinde hazırlanan ve 20 Kasım 1815’de İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya 
arasında imzalanan “Dörtlü İttifak” ise, Fransa’ya ve onun getirdiği fikirlere karşı bir işbirliğini ifade 
ediyordu; buna göre Avrupa barışının devamını sağlamak için dört devlet zaman zaman toplanacaklar 
ve gerekli görülen tedbirleri alacaklardı (Armaoğlu,1999:100). Büyük devletler arasındaki bu güvenlik 
sistemi kurma teşebbüsü, Birleşmiş Milletler teşkilâtının da ilk taslağı olarak değerlendirilmiştir 
(Çaykara, 2005: 286). Bu kararlar müdahaleler döneminin başlayacağının da habercisi idi ve 
meşruîyetini gücünden alıyordu. Nitekim 20 Ekim 1820’de toplanan Troppau Kongresi’nde 
Metternich, nerede liberal ve hürriyetçi, milliyetçi anlamda bir ihtilâl çıkarsa büyük devletlerin silâhlı 
kuvvetleriyle müdahalesi ilkesini kabul ettirmişti (Armaoğlu, 1999: 108). Ayrıca müttefikler ihtilâlci 
metotlarla gerçekleşen hükümet değişikliklerini de tanımayacaklardı. 

 Ancak bu politikalar Osmanlı İmparatorluğu’na karşı aynı biçimde ve aynı kararlılıkla 
izlenmemiştir. Kendi aralarında, kıt’a Avrupa’sında monarşist politikaları izleyen Avrupa devletleri, 
Osmanlı’ya karşı Balkanlar’da ve Arap ülkelerinde milliyetçilik ve hürriyetçilik politikalarını 
desteklemişler ve Osmanlı yönetimini böylece zayıflatarak müdahale politikaları izlemişlerdir. 
Osmanlı İmparatorluğu da Viyana Kongresi’ne katılmayarak kendisini “yeni dünya düzeni”nin 
oluşumunun dışında tutmuş ve artık hep politikada çifte standarttan şikâyet eder olmuştur. 



Avrupa devletleri tarafından Osmanlı’ya karşı izlenen “çifte standart” politikasının, yani kendi 
aralarında geçerli olan ilkelerin ve sözleşmelerin Müslüman bir ülke ile olan münasebetlerde bağlayıcı 
olmayacağı düşüncesinin ve hareket tarzının tarihsel  kökeninin  dinsel olduğu anlaşılmaktadır: 
“Devletler  hukukunun  kurucusu  addedilen  Hollanda’lı Hugo  Grotius, Hristiyan  olmayanlarla  
akdedilen  ittifakların meşrûluğunu kabulde son derece  ihtiyatkâr  davranmakta idi” (Altuğ, 1997: 9). 
İngiliz hukuk bilginlerinden Lord  Coke  da Hristiyanlar ile  Türkler  arasındaki  bir  karşılıklı 
savunma anlaşmasının meşrû, yani bağlayıcı olmadığını iddia etmiştir. Batı hukukunda oluşturulan bu 
doktrine göre, “Hristiyan olmayana harp açmak, Avrupa amme hukukunun bir parçası olmuştur” 
(Altuğ, 1997: 9) ve  “Orta Çağlarda, Hristiyan çevrelerde, kendilerininkinden başka bir dine mensup 
olan her milleti Hristiyan yapmak için onu mağlup etmenin yalnız bir hak değil, aynı zamanda bir 
vazife  olduğu  genel  bir  inanç  ve  hareket  prensibi  olmuştu.” (Altuğ, 1997: 9). Bu anlayış Batı’nın 
kendinden olmayan milletlerle/devletlerle münasebetlerinin, sömürgeciliğinin, misyonerliğinin, 
Amerika ve Okyanusya’nın beyazlaştırılmasının ve Hristiyanlaştırılmasının da “ahlâkî” temelini 
oluşturmuştur. 

“Hristiyan kültüre göre, dünyayı yaratan Tanrı’nın, yaşamın nasıl olacağına ve dünyanın nasıl 
yönetileceğine dair bir tasarımı vardır. Buna “God’s Plan” yani “Allah’ın Plânı” denir. Plânda olup, 
dünyada olamayan bir şey varsa, o tesis edilmeli; plânda olmayan ama dünyada olan bir şey varsa, o 
da ortadan kaldırılmalıdır. Bu, Hrıstiyanlar’ın, ama öncelikle Avrupa’lı olanlarının görevidir. Buna, 
din dilinde “misyon” denir.  

“God’s Plan”, medenîlerin medenî olmayan toplumları yönetmesini ister. Birinci öncelik de, 
medeniyetsiz Türkler’in yönetiminde yaşayan Hrıstiyanlar’ın kurtarılmasıydı. Bu seferberliğe, “The 
Relief of the Eastern Christians” adı verilmişti... 1800’lerden itibaren Osmanlı’ya yapılan dış 
baskıların ahlâkî gerekçesi buydu” (Cansen, 2008: 10): 1820 Mora/ Rum ayaklanmasının 
desteklenmesi, 1827 Navarin Baskını, 1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve bu savaşın sonunda imzalanan 
Edirne Anlaşması’yla bağımsız bir Yunanistan’ın kurulması “Restorasyon (Politikaları) Dönemi”nin 
sonu olmuştur. Yunan isyanına karşı Metternich doktrininin müdahale politikası yürütülememiş, “Bu 
sistemin Osmanlı Devleti’ni desteklemesi gerekirken, tamamen aksi olmuş ve sistem, Yunanlılar lehine 
işletilmiştir. Şüphesiz bunda Osmanlı Devleti’nin “Müslüman” ve Yunanlılar’ın da “Hristiyan” 
olmaları ağırlıklı bir etken olarak rol oynamıştır.” (Armaoğlu, 1999: 165). Avrupa’nın güçlü 
devletleri Osmanlı’yı kendi camialarından saymadıklarından, kendi aralarındaki politika ilkelerini 
Osmanlı İmparatorluğu’yla münasebetlerinde esas almak gereğini duymamışlardır. 

II- “Şark Politikası” ve Osmanlı İmparatorluğu  

Avrupa 1830 ve 1848 ihtilâlleriyle yeni bir döneme giriyordu. Artık monarşileri savunan 
“Restorasyon Politikaları” ve Metternich doktrini önemini kaybediyor liberal, parlamenter, anayasal 
düzen talepleri yükseliyordu; millî devletler çağı başlamıştı. Bir taraftan da sanayileşmenin getirdiği 
kalkınma ve zenginlikle birlikte gittikçe artan hammadde-pazar mücadelesi, yeni sömürgecilik 
politikaları dünyayı yeni bir çatışmaya doğru götürüyordu. 

Bu yeni siyasal ve ekonomik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nu da mücadele ortamına doğru 
çekiyordu; olayların dışında kalarak etkilerinden kurtulmak mümkün değildi. Ama Osmanlı için bu 
yarışta etkin bir rol almak da mümkün değildi; çünkü Osmanlı İmparatorluğu Batı’lı devletler 
tarafından uygulanan sürekli savaş politikalarıyla bütün kaynaklarını tüketmeye zorlanıyordu. En başta 
insan kaynaklarını tüketen Osmanlı Devleti, ekonomik kaynaklarının da yetersiz kalması sonucunda 
bir borçlanma sarmalına girmiş ve sömürgeleştirme politikalarına marûz bırakılmıştı 

Bu durumda güçlü Avrupa devletlerinin kendi çıkarları doğrultusunda bir Osmanlı politikası 
geliştirdikleri görülmektedir. Bu politikalara genel olarak “Şark Politikası” veya “Hasta Adam” 
politikası denmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ise büyük devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanarak 
bir “Denge Politikası” izlemeye ve böylece varlığını sürdürmeye çalışmıştır. 

9 Ocak 1853 gecesi, Petersburg’ta, kışlık sarayda verilen bir baloda Çar Nikola, İngiliz Elçisi 
Sir Hamilton Seymour’a, o günün siyasal şartlarında İngiltere ve Rusya’nın anlaşmasının ve birlikte 



hareket etmesinin önemini belirtmiş ve “Türkiye’ye gelince; kollarımız arasında hasta, çok hasta bir 
adam var. Size açıkça söylemeliyim ki, gereken bütün tedbirleri almadan, bir gün ölecek olursa, bu 
büyük bir felâket olur. Türkiye ansızın ölebilir. Bu takdirde üzerimizde kalacaktır. Ölüleri diriltemeyiz, 
Türkiye ölünce bir daha dirilmemek üzere ölecektir. İşte bunun için size soruyorum: Böyle bir hadise 
karşısında kargaşalık, anarşi ve hatta bir Avrupa harbi karşısında kalmaktansa, önceden tedbir almak 
daha akıllıca bir hareket olmaz mı?” (Armaoğlu, 1999: 233; Karal, 1970: 222) demiştir. Bu teklife 
İngiliz Elçisi’nin verdiği cevap ise, “Kuvvetli ve âlicenap adama, zayıf ve hasta adamı korumak düşer” 
şeklinde olmuştur. 

14 Ocak 1853’de, Elçi ile bir defa daha görüşen Çar Nikola İstanbul’da gözü olmadığını, fakat 
İngiltere’nin de Boğazlar’a yerleşmesine izin vermeyeceğini söylemiştir. Şubat ayındaki görüşmede 
ise açıkca Osmanlı ülkesinin paylaşılmasından söz açan Çar Eflâk, Buğdan, Bulgaristan ve 
Sırbistan’ın Rusya himâyesine alınırken Mısır ve Girit’in de İngiltere tarafından alınmasının kabul 
edilebileceğini belirtmiştir (Armaoğlu, 1999: 234); Çar’ın teklifine göre İstanbul bağımsız bir devlet 
olacaktı. 

 Rusya Osmanlı ile ilişkileri bir Hristiyanlık-Müslümanlık eksenine oturtmuş, böylece 
Balkanlar’daki halkların koruyucusu pozisyonunu almış ve diğer Batılı büyük güçleri de Osmanlı’ya 
karşı bir mücadelede nasıl bir tutum takınacakları hususunda sıkıştırma imkânı elde etmişti.  

XIX. yüzyılın başından itibaren izlediği bu politikası istikâmetinde, 4 Temmuz 1821’de, 
“Dörtlü İttifak”a bağlı olduğunu tekrarlayan Rusya, Avrupa’nın diğer güçlü devletlerine, Osmanlı ile 
arasında bir savaş çıkarsa tutumlarının ne olacağını sormuştur (Armaoğlu, 1999:172). Aynı tarihli nota 
ile Rusya, Osmanlı Devleti yıkılacak olursa  “Türk egemenliği” yerine nasıl bir düzen düşünüldüğünü 
de sorarak, Osmanlı topraklarının paylaşılması siyasetini gündeme getirmiştir. Rusya, böylece 
Osmanlı iç sorunlarını ve Osmanlı’nın siyasal varlığını “enternasyonalize” hâle getiriyordu.  

Rusya, Mehmet Ali Paşa buhranı ve Hünkâr İskelesi İttifak Anlaşması (8 Temmuz 1833) 
sırasında da ittifak teklif ettiği Avusturya Elçisi’ne, (o sırada ittifak hâlinde olduğu) Osmanlı 
Devleti’nin artık öldüğünü, bu ölünün diriltilemeyeceğini, bu köhne vücudun her tarafından 
çözülmeye ve çürümeye başladığını, er veya geç parçalanacağını ve İmparator ile anlaşmaya hazır 
olduğunu bildirmişti (Armaoğlu, 1999: 209). Yani Rusya epey zamandır Osmanlı ülkesinin 
paylaşılması düşüncesini Batı siyaset plâtformlarında dile getiriyordu. 

a- Kırım Savaşı ve büyük güçlerin tutumları 

Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853- 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı’dır. 
İngiltere, Fransa ve Piyemonte’nin Osmanlı tarafında yer almalarıyla savaş, Avrupalı devletlerin 
Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır.  

Rusya’nın müdahaleci politikası, Osmanlı ile Rusya münasebetlerinde gerginliğe sebep 
olmuştu; Osmanlı topraklarının paylaşımı için İngiltere’den umduğu desteği bulamayan Rusya, 
doğrudan Osmanlı’ya müracaat ederek, Osmanlı ülkesindeki Ortodoks inancından olan Hristiyanların 
himayesinin üstlenmek istemiştir. Doğal olarak böyle bir teklif Osmanlı Hükûmetin’nce reddedilmiş, 
fakat politik gelişmeler de Avrupalı güçlü devletlerin dikkatinden kaçmamıştır: 

İngiltere, 1853’te yaşanan gerilim sırasında Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni destekleme 
politikasını benimsemiştir. Aslında bu politikalar, Osmanlı Devleti’ne destek olma isteğinin ötesinde 
Avrupa’daki güç dengelerini yeniden tanımlama amacı taşıyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 
dağılması ve Rusya’nın topraklarını güneye doğru genişletmesi durumunda İngiltere’nin Asya’daki 
kolonilerine (özellikle Hindistan’a) ulaşmasını zorlaştıracaktı. 

Fransa, Rusya’nın Avrupa güçler dengesinin dışında tutulması konusunda İngiltere ile benzer 
bir politika izliyordu. Rusya’ya karşı girişilebilecek bir müdahale, Fransa’yı Avrupa’da yeniden üstün 
duruma getirebilirdi. Bu nedenlerle Fransa, Osmanlı Devleti-Rusya geriliminde, tıpkı İngiltere gibi, 
Osmanlı Devleti’nden yana bir tutum takındı.  



Prusya ve Piyemonte (Sardinya) ise Avrupa’da Almanya ve İtalya devletlerinin kuruluşlarında 
lider konumunda idiler ve güçlü devletlerin desteğini sağlamaya çalışıyorlardı. 

Avusturya ise bu gelişmeler ve bir statüko değişikliği sonrasında gücünü kaybetme endişesi 
taşıyordu. Bu arada Rusya’nın İstanbul’da görevli elçisi Aleksandr Mençikof, isteklerinin reddedilmesi 
üzerine 19 Mayıs 1853’te İstanbul’dan ayrılmış ve Rus orduları savaş dahi ilân etmeden 22 Haziran 
1853’de Eflak ve Buğdan’ı işgale başlamışlardı. Çar I. Nikola, bu hareketinin bir savaş başlangıcı 
kabul edilmemesi gerektiğini açıklamış ve bu teşebbüsün bir güvenlik tedbiri olduğunu söylemişti. 
Ancak bu durum Avrupa’nın statüsünü değiştirmeye yönelikti. Bunun üzerine Avusturya’nın teklifi ile 
Viyana’da bir konferans toplanması kararlaştırılmış, fakat toplantıdan sonuç alınamamıştı. Bu sırada 
Osmanlı Hükûmeti tarafından da 4 Ekim 1853’te Rusya’ya bir nota verilmiş ve Eflak ile Buğdan’ın 15 
gün içinde boşaltılması istenmiştir. Rusya bu notaya kayıtsız kalmış ve tanınan sürenin sonunda da 
savaş fiilen başlamıştır. 

Savaşın başlangıcında Osmanlı ordusu Balkanlar’da başarılı olmuş, fakat Batum’a yardım 
götüren Osmanlı donanması 30 Kasım 1853’te Rus donanması tarafından Sinop açıklarında 
batırılmıştır. Ruslar’ın bu anî hareketi ve Karadeniz’de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazlar’ı ve 
İstanbul’u tehlikeye düşürmüştür. Bu durum Avrupa devletlerini de endişelendirmiş, İngiltere ve 
Fransa devreye girerek tarafları uzlaştırmak istemişlerdir; ancak yapılan teklif Rusya tarafından 
reddedilmiştir.  

Uzlaşma tekliflerinin reddedilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Rusya’ya bir ültimatom 
vermişler ve taraflardan, bu arada Osmanlı Devleti’nden de taleplerde bulunmuşlardır: Rusya’dan 
Eflâk ve Buğdan’dan tamamen çekilerek Ortodoks teb’a üzerindeki himaye iddiasından vazgeçmesi ve 
“Osmanlı İmparatorluğu’nun mülk tamlığının tanınması” istenirken, Osmanlı Devleti’nden de teb’aya 
eşit haklar tanıması, mahkemelerde Hristiyanların şahitliklerinin de Müslümanlar gibi geçerli 
sayılması ve Hristiyan teb’adan haraç alınmaması istenmiştir (Karal, 1970: 236). 

Rus Çarı Nikola ise ültimatomu ve istekleri kabul etmeyerek, Rus ordusuna Tuna nehrini 
geçerek ilerleme emrini verirken, İngiltere ve Fransa 12 Mart 1854’te Osmanlı Devleti ile ittifak 
anlaşması imzalamışlar ve 27 Mart 1854’de de Rusya’ya savaş ilan etmişlerdir. Avusturya için ise 
Rusya’nın Balkanlar’da ilerleyişi tehlike arz ediyordu: Avusturya’nın kararlı tavrı üzerine Ruslar, 
Eflâk ve Buğdan’ı boşaltarak, ordularını Tuna’nın öbür tarafına çekmek zorunda kalmışlardır. Öte 
yandan Osmanlı Devleti ile 14 Haziran 1854 tarihinde bir anlaşma imzalayan Avusturya, Tuna 
eyaletlerinin Rus ordusundan boşaltılmasını öngörüyordu ve gerekirse asker göndermeyi taahhüt 
etmekteydi.  

15 Mart 1855’te, Osmanlı Devleti ile bir anlaşma yapan Piyemonte (Sardinya) Krallığı da 
ittifaka katıldığını açıklamıştır. Fakat Avusturya’nın tutumu sebebiyle Balkanlar’da savaşan taraflar 
arasında bir temas kalmamıştı. Bu durum Karadeniz’de yeni bir cephe açılmasını ve Rusya’yı 
“kalbinden vurmayı” zaruri hâle getirmişti; Kırım cephesi ve Sivastopol muharebeleri Rusya’ya büyük 
kayıplar verdirmiştir. 

 Çar I. Nikola’nın ölümüyle (2 Mart 1855) yerine geçen Çar II. Aleksandr’ın savaşı sona 
erdirme eğilimi, taraflar arasında barış görüşmelerinin yolunu açmış ve 16 Ocak 1856’da savaş sona 
erdirilerek barış görüşmeleri başlamıştır. 

b- Paris Konferansı ve çifte standart 

Paris Barış Konferansı, 25 Şubat 1856’da toplanmış ve 30 Mart 1856’da Fransa, İngiltere, 
Avusturya, Prusya, Osmanlı Devleti, Piyemonte (Sardinya) ile Rusya arasında imzalanan barış 
anlaşmasıyla sona ermiştir: Tamamı 34 madde olan Paris Anlaşması’nın Osmanlı’yı ilgilendiren 
maddeleri, dolaylı da olsa müdahaleye imkân veren ve bazı Balkan topraklarını imparatorluktan 
kopmaya hazır hâle getiren maddelerdir. Bir taraftan da anlaşmanın 7. maddesinde, Avrupa 
devletlerinin adları sayıldıktan sonra, “Saltanat-ı Seniye’nin, Avrupa Hukuk-ı Umumiyesi ve cemiyeti 
menafiinden hissedar olmağa dâhil olduğunu ilân ederler.” demek suretiyle Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa Devletleri Topluluğu’nun (concert européen) bir üyesi olduğunu belirtiyorlardı” (Armaoğlu, 



1999:251; Karal,1970: 243).  Diğer taraftan da Paris Anlaşması’ndan sonra İngiltere, Fransa ve 
Osmanlı Devleti arasında, 15 Nisan 1856 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin 
bağımsızlığı ve bütünlüğü bu devletler tarafından garanti ediliyor, Osmanlı Devleti’nin 
bağımsızlığının ve bütünlüğünün herhangi bir devlet tarafından ihlâli müttefik devletler için “savaş 
sebebi” sayılacağı belirtiliyordu (Armaoğlu;1999:253). 

Paris Anlaşması’nın 7. maddesi, “Osmanlı Devleti’ni, Avrupa devletleri ‘ailesine’, yani büyük 
devletler arasına sokarak, bu devletlerin haklarından yararlanacağını belirtmekle beraber, bu hüküm 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdu. Nitekim Paris Kongresi’ndeki Osmanlı Devleti temsilcisi Âli Paşa, 
bu 7 nci maddeye dayanarak kapitülâsyonların kaldırılmasını ileri sürdüğü zaman, Osmanlı Devleti 
bir takım reformları gerçekleştirmedikçe, bu ‘özel haklar’ın devamında zorunluk olduğu kendisine 
bildirildi” (Armaoğlu,1999:256). Osmanlı ülkesinin toprak bütünlüğünün İngiltere ve Fransa 
tarafından güvenceye alınması teminatının da güvenilemez bir garanti olduğunu zaman gösterecek, 
Osmanlı Devleti politikada bir çifte standart karşısında olduğunu görecektir. 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/8/88/Congr%C3%A8s_de
_Paris%2C_1856.jpg/220px-
Congr%C3%A8s_de_ Paris%2C_1856.jpg) 

(http://www.ebediyyen.biz/showthread.p
hp/31736-Grav%C3%BCrler) 

( 

Sultan Abdülmecid, Kırım Harbine iştirak eden müttefik orduları başkumandanları ile. 

(1856’ların Avrupa topluluğu “aile resmi”; soldaki kartpostalın üst kısmında “Portrais des 
souverains de l’europe/ Avrupa egemenleri portreleri” yazmaktadır.) 

Paris Anlaşması’nın 9. Maddesiyle de, padişahın Hristiyan teb’ası için verdiği fermana (Islâhat 
Fermanı) atıfta bulunularak, “ Bu fermanın, padişahın ne kendi teb’ası ile olan münasebetlerine ve ne 
de Osmanlı Devleti’nin iç idaresine, anlaşmayı imzalayan devletlere teker teker veya toplu olarak 
müdahale etmek için bir hak ve salâhiyet vermeyeceği tabiîdir” (Karal, 1970:244) dendiği halde Berlin 
Anlaşması’na (1878) varan süreçte Osmanlı iç işlerine müdahale ve Osmanlı ülkesini işgal 
politikalarının sürdüğü görülecektir; Avrupa’nın büyük güçleri, bu fermana dayanarak Osmanlı 
Devleti’ni baskıları altına almışlar ve “ıslâhatın kendi görüş ve çıkarlarına göre yürütülmesini” 
istemişlerdir (Karal, 1970:246). 

c- Konferans sonrası gelişmeler 

Paris Anlaşması’yla Eflâk ve Buğdan özerk hâle getirilmişti; Konferans’tan sonraki süreçte 
Eflâk ve Buğdan, büyük devletlerin müdahalesiyle birleştirilmiş ve tek meclis tarafından yönetilmesi 
Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmişti: 5 Şubat 1862’de de Bükreş’te meclis toplanmıştı.  

Anlaşmaya göre Hristiyan teb’aya yeni haklar tanınması, İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde 
tepkilere sebep olmuş, bu arada Cidde’de, 15 Temmuz 1858 tarihinde Hristiyan halkla çıkan kargaşada 
İngiliz konsolos muavini ile Fransız konsolosu öldürülmüşlerdi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa 
gemilerini Cidde limanına gönderip şehri topa tutmuşlar, ayrıca kargaşalıklardan sorumlu gördükleri 



on kişiyi de idam etmişlerdi; Avrupa devletler hukukuna dâhil olduğu kabul edilen Osmanlı Devleti’ne 
bu müdahale “Milletlerarası Hukuk’un en basit kuralları ile dahi bağdaşamazdı ve Osmanlı 
Devleti’nin iç işlerine gayet ağır bir müdahaleydi.” (Armaoğlu, 1999:266) 

Suriye’nin din ve mezheb bakımından çok parçalı hâli ve özellikle Maruniler ve Dürziler 
arasındaki çekişmeler, bu bölgede İngiltere ve Fransa’nın nüfuz mücadelesine malzeme oluyordu; 9 
Temmuz 1860 günü Şam’da Maruniler’e saldırı ile başlayan büyük bir kargaşayı Osmanlı yöneticileri, 
önce kontrol altına alamadılarsa da, daha sonra bastırmışlardır. Buna rağmen İngiltere, Fransa ve 
Rusya’nın müdahalesiyle sorun uluslararası hâle getirilmiştir: 5 Eylül 1860’da, büyük güçlerin ve 
Osmanlı’nın da katılmasıyla Paris’te bir anlaşma imza edilmiş ve Osmanlı Devleti’nin talebi üzerine 
(!) “Suriye’de sükûneti sağlamak için” 12 bin kişilik uluslararası bir gücün bölgeye gönderilmesi ve 
Beyrut açıklarına bir donanma gönderilmesi kararlaştırılmıştır (Armaoğlu, 1999:269). Daha sonra 
bölgenin statüsü “Lübnan Nizamnâmesi” ile düzenlenmiş ve bu topraklar imparatorluktan kopmaya 
hazır hâle getirilmiştir (Reyhan, http://www.yayed . org / uploads/yuklemeler/msy-1-9.pdf, Erişim 
tarihi:12 Ekim 2017; Ülman, 1966; III). 

Paris Anlaşması’yla Sırbistan’ın özerkliği büyük devletlerin ortak garantisi altına alınmıştı;16 
Haziran 1862 günü Belgrat’ta başlayan Türk (Müslüman)-Sırp çatışması, karşılıklı ölümler sebebiyle 
tırmanmaya başlamış ve konu uluslararası bir sorun hâlini almıştı. Sonrasındaki politik süreçte, 8 
Eylül 1862’de yapılan protokol ile de Osmanlı’nın Belgrat’tan çekilmesi kararlaştırılmıştır. 

1867’de de Osmanlı Sırbıstan’daki bütün kalelerden çekilmek suretiyle, bu toprakların da 
imparatorluktan ayrılmasının önü açılmıştır; Osmanlı Devleti’nin Sırbistan ile bağı sadece hukuksal 
bir ilintiden ibaretti. Nitekim “Sırp meclisi 1869’da kabul ettiği bir anayasa ile, Obrenoviç 
hanedanını, Sırbistan’ın hükümdarlık ailesi olarak ilân etti ve Osmanlı Devleti bunu protesto bile 
edemedi”(Armaoğlu,1999:275). 

Paris Konferansı’nda, Karadağ sorunu gündeme getirilmek istendiğinde Osmanlı Devleti bu 
girişime kararlı bir şekilde karşı çıkmış ve Karadağ’ın bir Osmanlı toprağı olduğunu vurgulamıştı. 
Esasen Karadağ’da, Osmanlı yönetimine karşı milliyetçi duygulardan ve Slâvcı politikalardan 
beslenen bir başkaldırı yaşanmakta idi. Karadağ Prensi Danilo, 31 Mayıs 1856’da, büyük devletlere 
gönderdiği protestoda, Osmanlı Devleti’nin eyaleti olmak bir tarafa, Arnavutluk’un yarısıyla 
Hersek’in tümünün Karadağ’a verilmesini ve Karadağ’ın bağımsızlığının tanınmasını istemiştir 
(Armaoğlu, 1999:276). Neticede yapılan anlaşma ile bazı topraklar Karadağ’a bırakılarak anlaşma 
yapılmış olmakla beraber bölgeye barış gelmemiştir. Karadağ’ın istekleri, büyük güçlerin müdahalesi, 
Osmanlı’nın karşılaştığı diğer benzer sorunlar sürüp gitmiş ve bu durum 1878’e kadar devam etmiştir. 

Yunanistan ise Kırım Harbi’nde Rusya’yı desteklediği için Konferans’ta umduklarını temin 
edememiştir; Osmanlı’nın içine düştüğü her buhrandan bir toprak kazancı ile çıkmak isteyen 
Yunanistan Teselya, Epir ve Girit’i ele geçirmek istiyordu. Bu toprakları Konferans’ta ele geçiremedi 
ise de daha sonraki siyasal gelişmeler ve Avrupa diplomasisinin Yunan taraftarlığı sonucunda 
İngiltere’nin himmetiyle Yedi Adalar’ı ele geçirmiştir (29 Mart 1864). Osmanlı Devleti de İngiltere 
korumasında olup, artık yalnız egemenlik bağlantısı (!) kalmış olan bu toprakların Yunanistan’a 
devrini kabul etmiştir (8 Nisan 1865). 

Yedi Adalar’ın Yunanistan’a verilmesi hem Yunanistan’ı cesaretlendirmiş, hem de Girit 
Rumlarının Yunanistan’a katılma isteklerini yüksek sesle duyurmalarına neden olmuştu: Girit Genel 
Meclisi, büyük güçlere yaptığı bir çağrı ile onların müdahalesini istemiş, 2 Eylül 1866’da aldıkları bir 
kararla da Yunanistan’a katıldıklarını ilân edip halkı silahlanmaya davet etmişlerdir 
(Armaoğlu,1999:281). Ayaklanma enternasyonalize olmuş, büyük güçler kendi politik çıkarları 
doğrultusunda müdahalelerde bulunmuşlar, “Doğu’nun huzuru açısından Girit konusu ile 
ilgilendiklerini” (Armaoğlu,1999:283) belirtmişlerdir. Neticede Paris’te bir konferans toplanmış (9-20 
Ocak 1869) ve Osmanlı Devleti’nin haklılığı kabul edilmekle beraber bir çözüme ulaşılamadığı ve 
sorunun ertelendiği görülmüştür.  



Sonuç olarak bütün bu gelişmeler hem Viyana Kongresi kararlarına, hem de Paris 
Konferans’ındaki garantilere aykırı bir durum idi. Avrupa’nın güçlü devletleri, Paris Anlaşması’nın  
“şekline ve ruhuna aykırı hareketlere” girişmekten çekinmemişler ve “anlaşma yokmuş gibi” hareket 
etmişlerdir (Karal, 1970:245). 

Paris Antlaşması ile yeniden kurulan uluslararası denge 1870’de Prusya’nın Fransa’yı mağlup 
etmesi ve Alman birliğinin kurulmasına kadar devam etmişti. Bu tarihten itibaren Avrupa’da Alman 
üstünlüğü dönemi başlamış ve Avrupa siyasetinin yeniden tanzim edilmesi muhtemel yakın bir 
gelecek için Rusya, Karadeniz ve Şark Politikasında beklediği fırsatı yakalamıştır. Bu politik süreçte 
Osmanlı Devleti ise, sürekli iç ve dış siyaset sorunlarıyla uğraşırken yeni bir Balkan buhranıyla ve Rus 
savaşıyla karşı karşıya kalmıştır. 

d- Berlin Anlaşması ve Osmanlı Devleti  

Rusya’nın önderliğinde ortaya çıkan “Slav İttifakı” veya “Rus-Slav Birliği” projesi, neredeyse 
tamamen Osmanlı’nın Balkan ve Anadolu topraklarının parçalanmasını ve yeni devletlerin 
kurulmasını öngörüyordu (Armaoğlu, 1999:491-492). Buna göre Balkanlarda Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Çekoslavakya, Yugoslavya, Yunanistan ve İstanbul Eyaleti projelendiriliyordu; Rodos, 
Girit ve Kıbrıs Yunanistan’a veriliyor, Rumeli ve Anadolu, Çanakkale Boğazı, Gelibolu yarımadası ve 
Bozcaada dâhil olarak bir “İstanbul Eyaleti” tasarlanıyordu. Avrupa güçlü devletleri arasındaki 
diplomatik mücadele ve yeni siyasal yapılanmalar ile yeni bir dünya kuruluyor ve sınırlar yeniden 
çiziliyordu. 

Bir taraftan Sırbistan, diğer taraftan da Karadağ ve Avusturya-Macaristan’ın Dalmaçya ve 
Hırvatistan eyaletlerine komşu olan Hersek’te, Haziran 1875’de başlayan olaylar kısa zamanda bir 
Avrupa sorunu haline gelmiştir/ getirilmiştir: Hersek’te olaylar sürerken hatta bir Hristiyan-Müslüman 
çatışması eğilimi göstermeye başlarken, Bulgaristan’da da kıpırdanmalar görülmüş, Sırbistan 
silâhlanarak Karadağ ile de ittifak yapmış, Sırbistan ordusunun başına da Slav birliği politikalarından 
yana olan Çernayef isimli bir Rus generali getirilmişti (Armaoğlu,1999:504). Osmanlı Hükûmetinin 
reform vaatleri de sonuç vermemiş ve siyasal gelişmeler Rusya’yı ön plâna çıkarmıştı. Rusya’nın 
önderliğiyle hazırlanan ve Osmanlı Devletine tebliğ edilen 13 Mayıs 1876 tarihli “Berlin 
Memorandumu” (Armaoğlu,1999:501)  ile istenenleri bir devletin bağımsızlık ve egemenlik 
kavramlarıyla açıklamaya imkân yoktu. 

Bosna-Hersek meselesine Sırbistan’ın müdahalesi ve Sırbistan’ın Osmanlı’dan bu toprakların 
kendisine terk edilmesini istemesi savaşın en yakın sebebi olmuştur; Osmanlı Devleti bu teklifleri 
reddedince 1 Temmuz 1876’da Sırbistan, 2 Temmuz 1876’da da Karadağ Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilân etmişlerdir (Armaoğlu,1999:505). Bir müddet sonra da Bosna âsileri Sırbistan’a, Hersek âsileri de 
Karadağ’a katıldıklarını ilân etmişlerdir. Bu durumda Balkanlar ile coğrafî teması olan Avusturya ve 
Rusya, savaşın Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlanması halinde statükonun korunması, Osmanlı’nın 
yenilmesi halinde de Slav Birliği projesinin hayata geçirilmesi hususlarında anlaşmışlardı. Fakat savaş 
bu devletlerin bekledikleri gibi gelişmemiş, Sırbistan ve Karadağ orduları yenilmişlerdir.  

Büyük güçlerin teşebbüsleriyle yapılan mütareke görüşmelerinde Osmanlı Devleti’nin şartları 
kabul görmemiştir; “Yani  Osmanlı Devleti, şımarık ve saldırgan Sırplar’a karşı, hem de epey kayıplar 
vererek kazandığı zaferin meyvasını toplamak isterken, karşısında Avrupa devletlerini buldu” 
(Armaoğlu,1999:507). 

Balkan krizi derinleşirken ve tamamen uluslararası bir sorun haline geldikçe Rusya’nın tutumu 
da sertleşmeye başlamıştır; hatta Rusya, diğer Avrupa devletleri işbirliği yapmasa bile tek başına 
harekete geçebileceğini, yani müdahalede bulunacağını ifade ediyordu. Bu gelişmeler üzerine 
İngiltere’nin aracılığı ile İstanbul’da, Paris Anlaşması’nı imza eden devletlerin ve Osmanlı Devleti’nin 
katılacağı bir konferans düzenlenmiştir.  

23 Aralık 1876’da, “İstanbul Konferansı”nın genel oturumu açıldığında, aynı gün I. Meşrutiyet 
ilân ediliyordu. Fakat konferansa katılan büyük güçler bu gelişmeyi diplomatik bir taktik olarak 
gördüler ve çalışmalarına devam ederek, aldıkları kararları Osmanlı Hükûmetine tebliğ etmişlerdir; bu 



güçler Paris Anlaşması’na imza koyan devletler olarak toplantıya katılmış olmalarına rağmen artık bu 
anlaşmanın belirlediği statü ortadan kalkmış bulunuyordu. Osmanlı’ya tebliğ edilen kararların bir 
devletin bağımsızlığı ile açıklanabilir tarafı da yoktu. Nitekim bu gerekçe ile kararlar reddedilmiş ve 
delegeler de 20 Ocak 1877 tarihinde İstanbul’u terk etmişlerdir. Bu gelişmeleri gerekçe gösteren 
Rusya ise 12 Nisan 1877’de Osmanlı Devletine savaş ilân etmiştir; bu savaşta Romanya, Sırbistan ve 
Karadağ da Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilân etmişlerdi. 

Savaş Balkanlar ve Kafkaslar’da olmak üzere iki cephede gelişmiş ve Osmanlı kuvvetlerinin 
yenilgisiyle sonuçlanmıştır; savaşın Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle devam ettiği sıralarda Osmanlı 
Devleti, 1856 Paris Anlaşması’nı imzalayan devletlere başvurduysa da - çünkü imzacı devletler 
tarafından Osmanlı toprak bütünlüğünün korunacağı güvencesi verilmişti-  olumlu bir tepki 
alamamıştır. 

3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması’na göre Osmanlı’nın Balkan 
toprakları tamamen parçalanıyor ve Osmanlı hâkimiyetinden çıkıyordu. Bu duruma İngiltere ve 
Avusturya’nın itirazları, Rusya’nın da kabul etmesiyle Berlin’de bir Avrupa Kongresi’nin toplanması 
kararlaştırılmıştır. 

Avrupa’nın güçlü devletlerinin her biri kendi Şark Politikaları istikametinde Ayastefanos 
Anlaşması’nın getirdiği statüye şiddetle karşı çıkıyorlardı; o bakımdan Berlin Kongresi, barış 
anlaşmasını yeniden yazmak gibi bir durumla karşı karşıya idi. Karşılıklı görüşmeler ve siyasal 
pazarlıklardan sonra kongre 13 Haziran 1878’de toplanmış ve Berlin Anlaşması’nın imzalanması ile 
13 Temmuz 1878 tarihinde sona ermiştir.  

Berlin Anlaşması’yla, Paris Anlaşması’ndan sonraki yıllarda Osmanlı’nın Balkanlar’da 
karşılaştığı sorunlar sonuçlandırılmıştır; bu çözüm Osmanlı’nın Balkanlar’dan  büyük ölçüde 
çıkarılması suretiyle yapılmıştır. Bosna-Hersek, Eflak-Buğdan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ya 
bağımsız hâle getirilmiş ya da Osmanlı Devleti’nden kopmaya hazır hâle getirilmişlerdir. Bu arada 
Balkanlar’da bazı toprakların Osmanlı’ya iadesi, güçlü devletlerin çıkarlarının uyuşması sonucunda 
gerçekleşmiştir. Yunanistan ise kongreye katılmamakla beraber Teselya, Epir ve Girit’in kendisine 
ilhakını istemiştir; Girit’in özerkliğinin devamı kararlaştırılmakla beraber, büyük güçlerin gözetiminde 
Yunanistan lehine toprak düzenlemelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Berlin Konferansı ve Balkan ülkelerinin yeni sınırları  

(1878) 

Ayastefanos’ta ilk kez gündeme gelen ve Berlin Anlaşması’na da giren yeni mesele “Ermeni 
Sorunu”dur: Ayastefanos Anlaşması öncesi Rus ordularının ilerleyişi sırasında Ermeni Patriği ve diğer 
Ermeni liderleri Rusya’ya başvurarak Sivas, Van, Muş ve Erzurum vilâyetlerine özerklik verilmesini 
ve bir süre Rus işgalinde tutulmasını talep etmişlerdi (Armaoğlu,1999:522, 567-569). Neticede 
mütareke görüşmelerinde gündeme bile gelmeyen Ermeni talepleri anlaşmada yer almış ve 
Ermenistan’da ıslahat yapılması ve Ermenilerin, Kürtlerle Çerkeslere karşı korunması 
kararlaştırılmıştı. Anlaşma’nın bu maddesi, “gayet tehlikeli ve müphemdi. Reformlardan söz 



ediliyordu. Neydi bu reformlar? Ermenilerle meskûn vilâyetler deniyordu.  Neydi bu vilâyetler? 
Ermeniler’in Kürtler ve Çerkesler’e karşı korunması için garantilerden söz ediliyordu. Neydi bu 
garantiler? Bunlar, hepsi belirsiz, müphem ifadelerdi” (Armaoğlu, 1999:522).  Berlin Anlaşması’nda 
aynı ifadelerle Ermeni meselesi de zikredilmişti; “Bu hüküm, sonradan, özellikle İngiltere tarafından 
istismar edilecek ve İngiltere’nin 1878’den itibaren Osmanlı Devletine karşı izlemeye başladığı 
parçalama ve Osmanlı toprakları üzerinde kendisine bağlı devletler kurma politikasının bir vasıtası 
olacaktır” (Armaoğlu, 1999:527). 

Böylece büyük güçlerin Osmanlı’ya yönelik Şark Politikalarının şu aşamalardan geçtiğini 
görebiliriz: 1878’e kadar olan dönemde, teorik de olsa Osmanlı topraklarının bütünlüğü 
savunulmaktadır. Fakat bu politikanın asıl muharrik gücü, Osmanlı Devleti’nin “Avrupa devletler 
topluluğuna” kabul edilmiş olması değil, büyük güçlerin Şark Politikaları’ndaki dengelerdir. O 
sebepten uygulamada hep bir çifte standart görülmüştür. 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı’ndaki ağır 
yenilgi artık Osmanlı’nın topraklarını koruyamayacak durumda olduğunu göstermiştir. Bu durumda 
Şark Politikaları Osmanlı topraklarının parçalanmasına yönelecektir. Bu sebeple Berlin Anlaşması 
sonrası Osmanlı topraklarının parçalanması ve kaybedilmesi süreci hızlanacak ve Osmanlı’nın 
Balkanlar’daki varlığı sona erecektir/ erdirilecektir. 

Rusya, Berlin Anlaşması’nın ortaya çıkardığı statüden memnun değildir. İngiltere, Ruslar’ın 
Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan güneye doğru yayılan hâkimiyet politikasına karşı Balkanlar’da 
Germen-Slav mücadelesini tahrik ederken Doğu Anadolu’da da bir Ermeni devleti kurulmasını 
destekleyecek, doğu sömürge yollarının güvenliğini güvence altına almak için 1878’de Kıbrıs’a ve 
1882 tarihinde de Mısır’a yerleşecektir. 

Avusturya ise artık Osmanlı’nın yıkılmasının kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle Balkanlar’da 
meydana gelen siyasal boşluğu doldurmak, yani Selânik Körfezi’ne doğru yayılmak isteyecek fakat bu 
politikasında Rusya ile çatışacaktır; bu arada Arnavutluk üzerinde hâkimiyet kurma politikası 
nedeniyle de İtalya ile karşı karşıya gelecektir.  

Boğazlar ve İstanbul ise her krizde uluslararası bir sorun haline gelecek ve statüsü tartışılacaktır; 
büyük güçler şimdi Boğazların kapalılığını değil, açık olmasını isterken, yalnız Rusya Boğazlar’ın 
kapalılığında ısrarcı olacaktır. Yeni siyasal güç Almanya ise Osmanlı’nın denge politikalarına bir 
müddet daha hayatiyet verecektir. 

Büyük güçler, bundan sonraki politik süreçte kurulmakta olan Balkan devletlerinin birbirleriyle 
ve Osmanlı Devleti’yle olan sorunlarına daima müdahale ederek gelişmeleri kendi politikaları 
istikametinde yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu yolda bazen Osmanlı’ya müttefik gibi, toprak 
bütünlüğünü ve hâkimiyet haklarını gözetiyor gibi görünerek, bazen de açıkça tehdit ederek baskı 
politikaları izlemişlerdir. Meselâ Arnavutluk sorununda büyük güçler Arnavutluk sahillerine 
donanmalarını göndermişler (Eylül 1880), İngiltere de Balkanlar’ın siyasal coğrafyasını yeniden 
tanzim etmeye girişmiş (4 Mayıs 1880), Osmanlı hâkimiyetindeki topraklar üzerinden ilhaklar, 
almalar ve vermeler ile yeni Balkan devletleri yaratmışlardır; hatta bu politikaların gerçekleştirilmesi 
için Gladstone Hükûmeti (İngiltere), ortak bir donanma ile İzmir’i işgal ederek Osmanlı üzerinde baskı 
yapmayı bile teklif etmiştir (Armaoğlu, 1999: 542). Büyük güçler, Berlin’de kendilerinin tanzim 
ettikleri statüyü yine kendileri bozuyorlar, âdeta anlaşma yokmuş gibi davranıyorlardı. 

Berlin Anlaşması’ndan sonra yaşanan krizler, özellikle Makedonya, Doğu Rumeli ve Bosna-
Hersek krizleri önce Balkan savaşlarının, daha sonra da I. Dünya Savaşı’nın sebeplerini hazırlamıştır. 
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı Devleti Edirne’ye kadar olan Balkan topraklarından ve Kuzey 
Afrika topraklarından tamamen çekilmiş olduğundan, Şark Politikaları şimdi Türklerin Anadolu’daki 
varlığını yok etmeye yönelmiştir. 

I. Dünya Savaşı, güçlü devletlerin küresel çıkar çatışmaları yüzünden çıkmış olmasına rağmen 
Şark Politikaları’nın finali gibidir. “Üçlü İttifak” blokunda yer alan Osmanlı Devleti için savaş ağır bir 
yenilgiyle sonuçlanmıştır; daha doğrusu ittifakın diğer ortakları Almanya, Avusturya-Macaristan, 



Bulgaristan için savaş bittiği hâlde, savaş sonrası barış süreci Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine 
dönüşünce, Osmanlı (Türkler) için savaş dört yıl daha sürmüştür. 

e- Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti 

I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış görüşmelerine esas olmak üzere 18 Ocak 1919 tarihinde                               
Paris Barış Konferansı toplanmıştı; görüşmelerin esasını, 8 Ocak 1918 tarihinde ABD Başkanı 
Woodrov Wilson’ın ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma çerçevesindeki ilkeler teşkil etmiştir; bu 
ilkeler daha sonraları “Wilson İlkeleri” olarak adlandırılmıştır; Wilson İlkeleri 
(http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp, Erişim tarihi: 12 Ekim 2017) âdeta Avrupa’nın 
haritasını yeniden çiziyordu. 1815’den bu yana Avrupa güçlü devletlerinin siyasal gündeminde olan  
Şark Meselesi’nin de son safhasına gelinmişti; bu bakımdan sınırların yeniden çizileceği, yenidünya 
düzeninin kurulacağı ilkeleri belirleyen bu prensipler Osmanlı topraklarının da tasfiyesini 
öngörüyordu.  

Wilson İlkeleri’nin 12.  maddesiyle Osmanlı Devleti’nin Türklerle yerleşik kısımlarında güvenli 
bir egemenliğin sağlanmasının gerekli olduğu, ama Türk egemenliği altındaki diğer milletlerin 
yaşamları ve özerk gelişmeleri için etkin bir güvenliğin de sağlanması gerektiği, Çanakkale 
Boğazı’nın da ticarî bakımdan bütün milletlerin serbest geçişlerine kalıcı olarak açılması ve bunun 
uluslararası bir garanti altına alınması gereği belirtiliyordu; özellikle Boğazlar ile ilgili bu tasarı, acaba 
güçlü devletler arasında zaman zaman gündeme gelen bir İstanbul devletinin yeni ifadelerle tezahürü 
mü idi? Wilson İlkeleri’yle, İmparatorluğun Türklerle yerleşik yerlerinin bütünlüğü kabul ediliyorsa 
da, bu konu müphem kalmakta idi; Paris Barış Konferansı kararları ile manda yönetiminin kabul 
edilmesi ve İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesinin kararlaştırılması Anadolu’da nüfus 
çoğunluğu iddialarını ve Anadolu’da kurulması tasarlanan devletlerin sınırları meselesini gündeme 
getirmiştir. 

Batı Anadolu’da Rum (Hristiyan Ortodoks) nüfusun çoğunlukta olduğu iddialarını ve Yunan 
işgaliyle meydana gelen katliâm ve tahribatın sorumlularını araştırmak üzere kurulan Amiral M. L. 
Bristol Heyeti Raporu’nda, Rum nüfusunun çoğunlukta olduğu iddialarının doğru olmadığı, tahribat 
ve katliamlardan Yunan ordusunun sorumlu olduğu belirtildiği hâlde Avrupa’nın güçlü devletleri 
bölgede Yunan işgalini desteklemişler, hatta daha da içlere doğru işgalin yayılmasını desteklemişlerdir 
(Yaylalıer,1998:38-40; Öztoprak,1989:49; Aybars,1984:152).  

 (http://history.sandiego.edu) 
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Paris Barış Konferansı’nda yeni dünyayı şekillendiren dört büyük devletin liderleri; 
Lloyd George (İngiltere), Orlando (İtalya), Clemenceau (Fransa), Woodrov Wilson (ABD) bir 
arada (solda) ve Başkan W. Wilson’ın haritası (sağda) ve Osmanlı topraklarının parçalanması 



Bristol Raporu’nda İzmir ve havalisinde işgalin genişletilmesi, halkın galeyana gelmesi ve 
katliamlardan Yunanistan’ın sorumlu olduğu, Yunan ordusunun derhal geri çekilmesi gerektiği, İzmir 
ve havalisinin, milliyet prensiplerine göre Yunanistan’a katılmasının söz konusu olamayacağı, çünkü 
bu yerlerde Türklerin çoğunlukta olduğu ve mütarekeden sonra bu konularda Paris Barış 
Konferansı’na yanlış bilgi verildiği belirtilmesine rağmen işgal durdurulmamış, İzmir ve havalisi 
boşaltılmamıştır. Yeni dünyayı tanzim eden büyük güçler ve Paris Barış Konferansı bu raporları 
dikkate almamıştır. Böylece Yunan ordusunun asıl görevinin Anadolu’daki millî hareketi bastırmak ve 
müttefiklerin Anadolu politikalarının önündeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılmıştır. 

Anadolu’nun doğusu için de bu çifte standart geçerlidir: Yine bölgeye yönelik Ermeniler’in 
çoğunlukta olduğu iddilarına dayalı bir “Ermenistan” propagandası ve projesi vardır, ki bu konu 
1878’den bu yana büyük güçlerin gündeminde bulunmaktadır. Bunun için Ermeni istek ve iddialarını 
incelemek üzere Doğu Anadolu’ya bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır; İngiltere ve Fransa bu 
komisyona katılmayınca ABD yalnız kalmış ve General Harbord başkanlığındaki bir heyet Doğu 
Anadolu’ya gönderilmiştir.  

General Harbord’a göreviyle ilgili olarak verilen emirde İstanbul, Batum ve Ermenistan’ın 
çeşitli bölgelerine, Rus transkafkasyasına (Kars, Batum, Ardahan), Suriye’ye gitmek üzere yola 
çıkması ve Amerika’nın bu bölgelerde askerî, siyasî, idarî ve ekonomik açıdan karşılaşabileceği 
sorumluluklar ve sağlayabileceği yararlar hususunda rapor vermesi istenmiştir (Akgün,1981:65). 

1919 yılının Ağustos ayı sonlarında 46 kişilik heyetiyle İstanbul’a gelen Harbord, Osmanlı 
hükûmetiyle resmî bir ilişkide bulunmamaya itina ederek, burada Hrıstiyan cemaat başkanları, 
İstanbul Patriği ve Ermeni Cemaat Reisleri’yle görüşmüştür. Heyet sadece siyasal değil, sağlık, maliye 
ve ticaret gibi konularla da ilgileniyordu. Bu sebeple heyetin bir kısmı bu konularda rapor hazırlamak 
için İstanbul’da kalırken, 30 kişilik grup ta Anadolu’ya hareket etmişti; bu grup seyahatlerini yerine 
göre tren, otomobil veya at sırtında yapmışlardır. 

Harbord Heyeti Haydarpaşa’dan trenle hareketle İzmit- Konya- Adana üzerinden Tarsus, 
Mersin, İskenderun ve Halep’e oradan da Mardin’e geçecekti. Bu grup otomobille de Diyarbakır, 
Harput, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Erivan ve Tiflis’e gidecekti. Sonra da Bakü 
üzerinden Batum’a geçilip, Karadeniz yoluyla İstanbul’a dönülecekti. Heyetten ayrılan bir grup da 
Ulukışla, Sivas, Merzifon, Samsun, Trabzon ve Erzurum’a ve atla da Horasan, Beyazıt ve Nahçıvan’a 
geçeceklerdi (Akgün, 1981:75). Görüldüğü gibi o zamanın zor şartlarında doğu ve güneydoğu 
Anadolu’yu hemen hemen tamamen dolaşmaktaydılar. 

General Harbord, 16 Ekim 1919 tarihli ve “Orta Doğu’da Durum” başlığıyla ABD Kongresi’ne 
sunulan raporunda, “Yola çıkarken, gerçekten bir Ermenistan ve katliamlar göreceğimizi sanmıştık” 
(Akgün, 1981:68) diyordu. Ermeniler’i umduklarından çok farklı bir durumda gördüklerini ifade eden 
Harbord, “Yerlerine dönmüş olan Ermeniler’in, öne sürüldüğü gibi yaşamlarının tehlikede olduğuna 
ilişkin hiç bir kanıtla karşılaşmadıklarını, fakat geri çekilmekte olan yabancı kuvvetlerin tahrikçilik 
yaparak bu kuşkuyu uyandırdığını belirtmiştir” (Akgün, 1981:69). 

Heyet üyelerinden General Moseley’in heyet başkanı General Harbord’a sunduğu raporunda ise, 
Ermenistan iddialarının sınır sorunları dile getirilmiş, İncil’deki Ermenistan sınırları ile Ermeni 
delegelerinin çizdikleri Ermenistan sınırlarının birbirini tutmadığına işaretle çizilen Ermenistan 
sınırlarının Karadeniz’den, Akdeniz’e Mersin ve İskenderun’a kadar uzandığını, bu bölgenin Türk ve 
Rus Ermenistanı diye tanımlandığını ve toplam Ermeni nüfusun da 1,5 milyon sayılabileceğini 
söyledikten sonra, “Şimdiki duruma göre Ermeniler’in yeni devletleri için önerdikleri bölgede 
çoğunlukta oldukları kuşkuludur. Hele Türkiye’deki bölgede çoğunluk olmadıkları kesindir” 
demektedir (Akgün,1981:68-69). Amerikan İstihbarat Şubesi’nin, 21 Ocak 1919’da Başkan Wilson’a 
verdikleri raporlarında da Ermenilerin, en çok bulundukları yerlerde bile nüfusun ancak %30-35’ini 
oluşturdukları belirtiliyordu (Aybars,1984:88,116). 

Netice olarak General Harbord’un Raporu’nun, Amiral Bristol Raporu’yla beraber 
değerlendirilirse önemi bir kat daha artar; böylece Millî Mücadele’nin haklılığı ilk kez yabancı 



komisyonlarca belgelenmiş ve Anadolu’ya yönelik işgal ve istilânın haksızlığı kanıtlanmış oluyordu. 
Ama buna rağmen Yunan işgali ve Ermeniler’in Anadolu’dan toprak ve devlet talepleri sonuna kadar 
desteklenmiş ve Sevr Anlaşması’nda da bu talepler gerçekleştirilmiştir. 

III- XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları   

Bu dönemin önemli bir bölümünde Türkiye, “Batı”nın müttefiki olarak görülmekte ve iki 
kutuplu dünyanın şartları içinde bir münasebetler manzumesi içindedir. Ancak Doğu Avrupa’da 
yaşanan 1989 ihtilâlleri ve arkasından gelen tek kutuplu dünyada siyasal ilişkiler yeniden tanzim 
edilmektedir. Geçen yüzyıllarda görüldüğü gibi, bu yüzyılda da “Küreselleşme” adıyla tanımlanan 
büyük politikalarla yeni bir dünya kurulmakta, sınırlar yeniden çizilmekte, yeni değerler yaratılmakta 
ve dünya yeni “düvel-i muazzama”ya, büyük güçlere entegre olmaktadır; bu tür politikaları oluşturma 
durumunda değil de etki alanı içinde kalma durumunda olan Türkiye ise, tarihî tecrübe ile 
gördüğümüz “çifte standart” ve “müdahale” politikalarına maruz kalmaktadır; artık yeni bir güç 
tanımı da ortaya çıkmıştır; “Yumuşak güç”. 

 “Yumuşak güç” istediğini, “zor kullanmak veya para vermek yerine, kendine çekme yoluyla elde 
etme becerisidir.” diye tanımlanmıştır (Nye, 2005:5-6). Bu yeni gücün araçları da, “Bir ülkenin 
kültürünün, siyasî ideallerinin ve politikalarının cazibesinden gelir. Politikalarınız başkalarına meşrû 
göründüğü zaman, yumuşak gücümüz artar. Diğerlerinin sizin ideallerinize hayran olmasını ve sizin 
istediğinizi istemelerini sağladığınız zaman, onları kendi kontrolünüze almak için “sopa veya havuç” 
kullanmanıza gerek yoktur... Baştan çıkarmak, her zaman zor kullanmaktan daha etkilidir ve 
demokrasi, insan hakları ve bireysel fırsatlar gibi değerler fazlasıyla baştan çıkarıcıdır” (Nye, 
2005:5-6) sözleriyle ortaya konmuştur; yani istediğini başkalarının da istemesini sağlayarak, 
başkalarının tercihlerini şekillendirerek sonuç alabilmek gücü. 

İngiltere Başbakanı Tony Blair’in danışmanı, üst düzey diplomat Robert Cooper, yeni dünya 
düzenini tasavvurunu değerlendirirken, bu döneme “liberal emperyalist çağ” demektedir: The 
Observer gazetesinde çıkan yazısında Robert Cooper modern devletin siyasî yapısının 1989’da sona 
erdiğini, XX. yüzyılın sonunda yeni tip devletlerin ortaya çıktığını, artık güç dengeleri ve ulusal 
egemenlik bir önem taşımazken, iç işleri ve dış işleri ayırımı yapılmasına ihtiyaç kalmadığını, bunun 
yerine karşılıklı bağımlılık ve iç işlerine müdahale hakkının gönüllü olarak kabul edildiği bir sistemin 
oluştuğunu, bu sistemin oluşurken çifte standardın bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir (Yeni dünyada 
liberal emperyalizm çağı, 2002). Hatta, çifte standardın gerekçesini, geçiş sürecini tamamlayamayan 
ulusal (millî) devletlerin yeni dünya düzeninde kaos ve düzensizlik yaratacağı iddiasına dayandırmış 
ve “Bunlara müdahale etmek dünyanın güvenliği için şart.” dedikten sonra bu politikanın adını da 
koymuştur; “Buna da, gönüllü ve işbirlikçi emperyalizm diyebiliriz.” (Yeni dünyada liberal 
emperyalizm çağı, 2002) demiştir. Bu politikalara, yine Batılı çevrelerce “Demokratik emperyalizm” 
adı verildiği de görülmektedir (Demokratik emperyalizm, 2003). Görüldüğü gibi yeni dünyayı tanzim 
etme gücüne sahip devletler açısından çifte standart ve müdahale politikaları böylece meşrûlaştırılmış 
olmaktadır.  

Yeni bir dünya düzeni iddiası ve hedefi ortaya koyan bu politikaların Türkiye’ye dönük yüzü ise 
nedir?  

Türkiye, dünyanın yeniden yapılandırıldığı bu dönemde eşit ve egemen bir devlet olarak 
devletler arası münasebetler manzumesinde yer almakta mıdır?  

XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları diyebileceğimiz bu dönemde Türkiye’nin 
karşılaştığı iki temel sorun olan terörizm ve AB Müzakere Süreci’nde Türk kamuoyu, çifte standart ve 
müdahale politikalarına marûz kaldığı endişesini taşımakta mıdır? 

Sonuç 

Tarihsel süreci geriye doğru 150 yıllık bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde büyük güçlerin 
(düvel-i muazzama) Osmanlı Devleti (Türkiye) ile olan münasebetlerinde, yani “Şark Politikaları”nda, 
kendi aralarında geçerli olan ilkelerin, teminatların Osmanlı/ Türkler ile ilişkilerinde geçerli 



sayılmadığı görülmektedir; zaman zaman Osmanlı ile ittifak halinde görülseler bile, bu ittifakın ulusal 
Şark politikalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Restorasyon Politikaları ile millî/ayrılıkçı ayaklanmalara karşı ortak bir tutum takınma ve 
dayanışma, ihtilâlci metotlarla gerçekleşen hükûmetleri tanımama gibi teminatların aksine Osmanlı 
topraklarını parçalama ve paylaşma, ayrılıkçı isyanları ve ihtilâlleri destekleme ve böylece yeni 
kurulan devletleri ve hükûmetleri tanıyarak meşrulaştırma politikaları izlemişlerdir. Bu bakımdan, 
Batı’nın büyük güçleri ile Osmanlı’nın münasebetlerinde, arka plândaki gerçek sorun ülkenin toprak 
bütünlüğünü tanıtma ve gözetme olmuştur. Yapılan açık ve gizli anlaşmalarda Osmanlı hep bunu 
gündeme getirmiş ve beyhude yere bu hususta garantiler almaya çalışmıştır. 

Kötüleşen ticarî, malî, ekonomik şartlar sonucunda tanınan imtiyazlar yoluyla Osmanlı 
Devleti’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Ayrıca Batı’nın güçlü devletleri, kendilerinin politikalarına 
sadakat gösteren siyaseti ve siyasetçileri destekleyen politikalarla da müdahalelerde bulunmuşlardır.  
Bütün bu politikaların meşruiyeti nereden gelmektedir? Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi 
karşısında gazeteciler, Avusturya’nın İstanbul elçisi Marki Pallaviçini’ye, Avusturya’nın ne hakla bu 
Osmanlı ülkesini ilhak ettiklerini sordukları zaman, elçinin cevabı şu olmuştur: “ Hakkımız var, zira 
kuvvetimiz var” (Armaoğlu,1999:617). 
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