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Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin 

Birinci Dünya Savaşı’na Girişi 
Entry of the Ottoman Empire into World War I According to Investigations of War 

Cabinets 

Yrd. Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU 
Karabük Üniversitesi - Karabük 

Öz:1918’de Meclis-i Mebusan’da yapılan ve aynı yıl yayınlanan 5. Şube sorgulamalarına dayanarak 

yazılan bu makale Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na neden ve nasıl girdiği meselesini 

incelemektedir. Makale Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletleri ile ittifak yapma çabalarının sonuçsuz 

kalması nedeniyle Almanya ile  ittifak yaptığını ve bu ittifakın sonucu olarak da Almanya tarafından 

dayatılan emrivakiler ile savaşa dahil olduğunu tespit etmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Savaş Kabineleri, Meclis-i Mebusan      

Abstract: Relying on the investigations of fifth branch in the Ottoman Parliament in 1918, this article 

examines why and how the Ottoman Empire entered World War I. The article presents that because 

the Ottoman attempts to join the Allies failed, the Ottomans turned to Germany as last resort and 

pushed into World War I by Germany.  

Keywords: World War I, Ottoman Empire, War Cabinets, Ottoman parliament 

Giriş 

Balkan Savaşları faciasını yaşamış Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına ‘neden ve 

nasıl’ girdiği meselesi, yakın tarihimizin ilgi çekici ve oldukça tartışmalı konularından birisi 

olmuştur. Gerek dönemin tanıkları gerekse de sonradan yapılan araştırmalar bu konuda bir 

hayli zengin ve farklı görüşler ortaya koymuştur. Bu çerçevede devleti idare eden ve savaşla 

ilgili politikaları şekillendirme noktasında mesuliyet taşıyanların, yani kabine üyelerinin, neler 

söyledikleri önem kazanmıştır. Böyle bir veri ise 9 Kasım 1918’de başlayan Sait Halim ve 

Talat Paşa Kabinelerinin -savaş kabineleri- Meclis-i Mebusanda sorgulanması sonucunda gün 

yüzüne çıkmıştır.1 Sorgulama sürecini başlatan Divaniye Mebusu Fuat Beyin Sait Halim Paşa 

ve Talat Paşa Kabinelerinin Divan-ı Aliye sevkleri hakkında verdiği 28 Ekim 1918 tarihli 10 

maddelik önergede kabine üyelerinden şu sorulara da cevap vermeleri istenmiştir: Sebepsiz ve 

vakitsiz savaşa girilmesi; savaş ilanının sebepleri, savaşa girilmesinin asıl amilleri ile nasıl 

gerçekleştiği hakkında Meclis-i Ayan ve Mebusana gerçek olmayan açıklamalar yapılması; 

savaş öncesinde İtilaf devletlerinin şerefli ve faydalı tekliflerinin reddedilmesi, Almanya’dan 

                                                           
1 Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetle çıkması ve müteakiben “şeraiti ağır” bir antlaşmayı, 

Mondros Ateşkes Antlaşmasını, imzalaması üzerine harekete geçen İttihat ve Terakki karşıtları-ki bunlar arasında 

Padişah Vahdettin, hükümet ve bazı basın organları başı çekiyorlardı- Birinci Dünya Savaşına dâhil olma, İttifak 

devletlerinin yanında savaşa girme, savaş döneminde uygulanan bazı politikalar, savaştan yenik çıkma gibi 

nedenlerden dolayı İttihatçıları mesul tutmuşlar, sorgulanmaları ve yargılanmaları doğrultusunda çaba 

göstermişlerdir. Aynı düşüncelerle Meclis-i Umumide İttihatçıların sorgulanıp hesaba çekilmeleri ve bu yolla 

mesuliyetlerinin ortaya çıkarılması doğrultusunda bazı teşebbüsler olmuştur. Mesela Sait Halim Paşa Âyan 

Meclisinde bir önerge vererek gerek sadrazamlığıyla ilgili gerekse savaşla ilgili konuların araştırılması için bir 

Divan-ı Ali teşkilini teklif etmiştir. Zaman,  no.215, 10 Kasım 1918, s. 1. 
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herhangi bir taahhüt ve güvence alınmaksızın ve bir fayda da temin edilmeden savaşa 

sürüklenilmesi.2 

Önerge üzerine 4 Kasım 1918 tarihli Meclis-i Mebusan toplantısında kura sonucu 

sorgulamaların 5. Şube tarafından yapılması kararlaştırılmış ve 9 Kasım 1918’de Sait Halim 

Paşadan başlamak suretiyle sorgulamalara başlanmıştır. Hemen belirtelim ki savaş 

kabinelerinin tüm azaları sorgulanamamıştır. Zira bunlardan Enver, Talat, Cemal Paşalar ve 

Doktor Nazım Bey zaten ülke dışına çıkmışlardır. Bunların dışında savaş kabinesinde görev 

yapan azalar sırasıyla, Sadrazam Sait Halim Paşa, Çürüksulu Mahmut Paşa, İbrahim Bey, 

Ahmet Şükrü Bey, Ahmet Nesimi Bey, Abbas Halim Paşa, Halil Bey, Cavit Bey, Ali Münif 

Bey, Mustafa Şeref Bey, İsmail Canbulat, Haşim Bey, Kemal Bey, Hayri Efendi, Musa Kazım 

Efendinin sorgulamaları yapılmıştır. Bu isimler arasında yer alan Hayri Efendi ile Musa Kazım 

Efendi bizzat sorgulanmamışlar, meclise verdikleri yazılı ifadeleri şubede okunmuştur. Ayrıca 

isimleri verilen kabine üyelerinden, Ahmet Nesimi Bey3, Abbas Halim Paşa,  Halil Bey, Ali 

Münif Bey, İsmail Canbolat Bey, Mustafa Şeref Bey, Hüseyin Haşim Bey, Musa Kazım 

Efendi kabineye sonradan girdiklerini beyan ederek ilk üç sorunun kendilerine 

yöneltilemeyeceğini, cevap verme mecburiyetleri bulunmadığını ifade etmişler, kendilerine 

diğer sorular yöneltilmiştir.4 

9 Kasım 1918’de başlayan 5. Şube toplantıları 19 Aralık 1918’de son kez yapılmıştır. Zira 

Vahdettin birkaç gün sonra, 21 Aralık 1918 tarihinde, Meclis-i Mebusanı feshetmiştir.  

Böylece meclisin kapatılmasıyla eski kabine üyelerinin Divan-ı Alide yargılanması çabaları da 

sonuçsuz kalmıştır.5 

A. Savaş Kabinelerinin Sorgulanması 

Sorgulamalara 9 Kasım 1918’de ilk olarak kendisiyle başlanılan eski sadrazam ve Meclis-

i Ayan Azası Sait Halim Paşa6 esasen savaşa girme taraftarı olmadığını ve “müsellah 

bitaraflık” yanlısı olduğunu ortaya koymuş, fakat müttefiklerin savaş başladıktan sonra 

devamlı olarak Türkiye’yi savaşa sürüklemek istediklerini hatta bu noktada işi tehdite kadar 

                                                           
2 Önergenin tamamı için bkz. Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Cilt:3, İiikad:11, 4 Kasım 1918, s. 103; Zaman,  

no.215, 10 Kasım 1918,  s. 1; Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında 

Divaniye Mebusu Fuat Bey Tarafından Verilen Takrir Üzerine Bera-yı Tahkikat Kur’a İsabet Eden Beşinci Şube 

Tarafından İcra Olunan Tahkikat ve Zaptedilen İfadatı Muhtevidir, Meclis-i Mebusan Matbaası, İstanbul 1334. 

Müteakip kaynak göstermelerde eserin künyesi kısaltılarak verilecektir. 
3 Ahmet Nesimi Bey kabineye Karadeniz Hadise’sinden sonra yani savaş ilan edildikten sonra dahil olmasına karşın 

ilk iki soruya cevap vermiş, fakat üçüncü sorunun muhatabı olamayacağını, kabineye seferberlik ve savaş ilanından 

sonra girdiğini söylemiştir.  
4 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, 1334. Çalışmamızda esas 

olarak sorgulamalardan yola çıkılarak Birinci Dünya Savaşına Osmanlı Devleti’nin neden ve nasıl girdiği sorunsalı 

izah edilmeye çalışılacaktır. Bunun yanında sorgulanan kişilerin özet birer özgeçmişleri ile sorgulama ifadelerini 

teyit veya tezyif eden görüşler konuyla ilgili belli başlı kanyaklardan istifade edilerek dipnotta verilecektir. Böylece  

hadiselerin daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır.  
5 Ferudun Ata, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 43. 
6 Sait Halim Paşa, Mehmet Sait Halim veya Prens Sait Halim Paşa olarak da bilinir. Mısır Valisi Mehmet Ali 

Paşazade vezirlerden Halim Paşanın oğlu olup 1864’te Kahire’de doğmuştur. İsviçre Darülfünundan mezun 

olduktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir. 1912’de Şura-yı Devlet Reisliğine getirilmiştir. Temmuz 1912’de Sait Paşa 

hükümetinin istifası üzerine görevinden çekilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Katib-i Umumiliğe 

getirilmiştir. Ocak 1913’te kurulan Mahmut Şevket Paşa kabinesine Şura-yı Devlet Azalığıyla girmiş birkaç gün 

sonra da Hariciye Nazırı yapılmıştır. 1913 Haziranında Mahmut Şevket Paşanın öldürülmesinin Sadrazamlığa 

getirilmiştir. 1915’te Hariciye Nazırlığı görevinden 1917 başlarında ise Sadrazamlıktan istifa ederek ayrılmıştır. 

Mütareke Döneminde tutuklanarak önce Bekir Ağa Bölüğüne hapsedilmiş, ardından Malta’ya sürülmüştür. Serbest 

kaldıktan sonra Roma’ya gitmiş, Aralık 1921’de bir Ermeni komiteci tarafından öldürülmüştür. Mehmet Zeki 

Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, Yayına Hazırlayan: Serdar Sakin, Cilt: XVI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

2008, s.70-74. 
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vardırdıklarını7, son olarak da emrivakilerle8 bunu gerçekleştirmeğe çalıştıklarını, bunlardan 

ilkinin Goben ve Breslav’ın Çanakkale’den girişi9, diğerinin ise bundan sonuç alınamaması 

üzerine Karadeniz hadisesinin gerçekleşmesi olduğunu açıklamıştır.10 

Sait Halim Paşaya göre; Türkiye’yi savaşa sürükleyen gemilerin gelmesi değildir. 

Gemileri Türkiye’nin satın aldığı şeklindeki tefsiri İtilaf devletleri kabul etmişlerdir. Aslında 

işin aslını onlar da bilmelerine rağmen Türkiye’nin tarafsız kalmasını istedikleri için rıza 

göstermişlerdir. Ayrıca topların kaldırılması için bir şey dememişler, yalnız mürettebatın 

ihracını istemişlerdir.11 

Sait Halim Paşa Karadeniz hadisesinin nasıl ortaya çıktığı hususunda; donanma 

komutanının manevra yapmak için Karadeniz’in daha müsait olduğunu söylemesinden dolayı 

bu öneriyi kabul ettiğini, fakat daha sonra hadisenin çıkması üzerine bunun memleketin 

hayatıyla oynandığını ve takip ettiği politikayla bağdaşmadığını ileri sürerek istifaya karar 

verdiğini, ancak ülkeyi bir felaket içinde bırakıp çekilmeyi de vicdanen uygun görmediğinden 

dolayı görevinden ayrılamadığını, hadiseyi tamir etmek ve ilgili devletlere tarziye vermek 

şartının benimsenmesi üzerine istifadan vazgeçtiğini ifade etmiştir. Bilahare İtilaf devletlerine 

müracaat ederek Türkiye’nin tarafsızlığını korumak istediğini; bir kaza olduğunun, zarar ve 

ziyanın tespitinin bir komisyon tarafından belirlenmesinin, gerekli özrü vererek bu hadisenin 

olmamış gibi kabul edilmesinin talep edildiğini vurgulayan Sait Halim Paşa, bu teşebbüsün 

sonuç vermediğini ortaya koymuştur. Ayrıca Merkezi Umumi azalarına da Türkiye için fütuhat 

devri değil tevakkuf devri olduğunu ve sınırları muhafaza ederek tarafsız kalınacağını 

anlattığını belirtmiştir.12 

Sait Halim Paşa sebepsiz ve vakitsiz savaşa girilmesi bahsinde; Bahriye Nazırı tarafından 

kendileri verilen resmî raporu yani Rus donanmasının Karadeniz’e hücum etmesini dayanak 

göstermiş, fakat savaşa sebepsiz ve vakitsiz girildiğini kabul ederek bitaraf kalmak istediğini, 

Almanya ile ittifakın da bitaraf kalmak için yapıldığını zikretmiştir.13 

                                                           
7 Almanlar özellikle Marne yenilgisi ve Rusların başarılı ilerleyişlerinin ardından Türk Alman Antlaşmasını bahane 

ederek hemen her gün sadrazam ve kabine üyelerini sıkıştırmışlardır. Cemal Paşa, Hatıralar, Çağdaş Yayınları, 

İstanbul 1977, s.171; Alman Askeri Heyeti Başkanı Liman Von Sanders de ittifak antlaşmasının imzalanmasından 

hemen sonra Osmanlı yönetimini tazyike başlamış, bir an önce savaşa girilmezse Türkiye’yi terk edeceği tehdidinde 

bulunmuştur. Tazyik yöntemine bu dönemde Almanya’dan daha kötü durumda olan Avusturya da başvurmuştur. 

Süleyman Kocabaş, Pancermenizmin Şarka Doğru Politikası, Tarihte Türkler ve Almanlar, Vatan Yayınları, 

İstanbul 1998,  s.171-175. Sait Halim Paşa’nın haricinde ifade veren diğer kabine azaları da Almanya’nın tazyik ve 

tehditlerinden söz etmişlerdir. 

8 Osmanlı Devleti’nin bir oldubitti ile savaşa dâhil olduğu söylenebilir. Biçimsel yönüyle bakılırsa bu doğru kabul 

edilebilir, ancak savaşan tarafların hepsinin Osmanlı Devleti üzerinde emeli bulunduğu ve bilhassa Çarlık 

Rusya’sına yardım yolu olan boğazlar üzerindeki tazyikin eninde sonunda Osmanlı Devleti’nin de bir tavır almasını 

gerekli kılacağı gözüne alındığında bu savaşta tarafsız kalabilmesinin zor olduğu anlaşılır. Tevfik Çavdar, İttihat ve 

Terakki, İletişim Yayınları, İstanbul 1991, s.109; Benzer şekilde Okyar da vatan topraklarının korunmasını silahlı 

tarafsızlıktan yana olarak temin etmeye çalışırken bir oldu-bitti ile Osmanlı Devleti’nin kendisini savaş ateşinin 

içinde bulduğunu söyler. Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Yayına Hazırlayan: Cemal Kutay, Tercüman 

Yayınları, İstanbul 1980, s.216. 
9 Cemal Paşa 11 Ağustos 1914 gecesi Enver Paşanın Sadrazam Sait Halim Paşanın yalısında Talat, Cavit ve Halil 

Beylerin hazır bulunduğu sırada “bir oğlumuz dünyaya geldi”  dediğini, Goben ve Breslav’ın İngiliz donanmasının 

takibinden kaçarak boğazdan geçmek için izin istediklerini ve müttefik devletin savaş gemilerini muhakkak bir 

tehlikeden korumak için müsaade ettiğini söylediğini nakleder. Cemal Paşa, age, s.158. 

10 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.9. 
11Age, s.17. 
12 Age, s.9-11. 
13 Age, s.11-12. Sait Halim Paşa Almanların Türkiye’yi savaşa sokmak istemeleri karşısında, biz harbe girmeliydik 

ama onların ihtiyar edecekleri zamanda değil, bizim ihtiyar edeceğimiz zamanda diyerek savaşa girme lüzumunu 
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Sait Halim Paşanın ifadelerinden savaşın Türkiye için kaçınılmazlığı açıkça 

anlaşılmaktadır. Şöyle ki Amiral Souchon bir kaç kez Sait Halim Paşayı ziyaret etmiş ve bu 

esnada imparatorundan emir aldığını söyleyerek savaş ilan edelim diye ısrarda bulunmuştur.  

Bu sözlere karşı Paşa, “benim padişahım başka senin imparatorun başka” demiştir. Bilahare 

ümidi kesmeleri üzerine de Karadeniz hadisesini hazırlamışlardır. Bu hadise olmasaydı da 

Türkiye’yi savaşa sürüklemek için başka bir sebep arayacaklardı. Zira gerek Alman Sefiri 

gerekse Nemse sefiri mütemadiyen savaş ilanı noktasında talepte bulunmuşlardır.14 

Almanya ile ittifakın nasıl geliştiği15 konusunda bilgiler veren Sait Halim Paşa, ittifak 

talebinin Almanya’dan geldiğini16 ve Padişahtan izin alınarak ittifakın imzalandığını, söz 

konusu ittifakın tecavüzî ve taarruzî değil, tedafüi yani savunmaya yönelik olduğunu 

anlatmıştır. Ayrıca Sait Halim Paşaya göre bu ittifak savaşa girmeye sebep de değildir.17 

İkinci soruda yer alan Meclisi Umumiye gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunulması ve 

meclisin açılışındaki padişah konuşmasında tecavüzün Ruslar tarafından yapıldığı iddialarıyla 

ile ilgili olarak Sait Halim Paşa, bundan kendisinin mesul olmadığını, Başkumandan Vekili ve 

Bahriye Nazırı nasıl bildirdiyse öyle yapıldığını, gerçeğe aykırı hareketin ve kendisine 

                                                                                                                                                                        
kabul etmiş,  fakat bunun zamanın tayinini Türkiye’nin yapması gerektiğini düşünmüştür. Ali Fuat Türkgeldi, 

Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s.117. 
14 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.18. 
15 Almanya ile ittifakın uzun öyküsü ve tarihsel arka planı şöyle Ülman’ın incelemesinde şöyle özetlenir: Bosna-

Hersek’in 1908’de Avusturya’ya kaybı, Bulgaristan’ın istiklalini ilanı, İtalya’nın 1911’de Trablusgarp’a saldırısı ve 

nihayet 1912-1913 Balkan Savaşlarında imparatorluğun Balkanlardaki son topraklarının da elden çıkmasıyla neye 

uğradıklarını anlayamayan İttihat ve Terakki yöneticileri, bu çözülmeyi giderek bloklaşan bir dünyada Osmanlı 

Devleti’nin özellikle de Rusya karşısında yalnız kalmış olmasına bağlamışlardır. Nitekim Balkan Savaşları’nın 

hemen sonrasında Cemal Paşanın Fransa’ya ittifak teklifi Osmanlı dostluğunu kendisine bir şey kazandırmayacağı 

ve ayrıca Rusya’yı kıracağı endişesiyle reddedilmiş ve bunun üzerine her ne pahasına olursa olsun yalnızlıktan 

kurtulmak isteyen İttihat ve Terakki için ikinci şık yani Almanya ile anlaşma yolunu denemekten başka çare 

kalmamıştır. Ayrıca Talat Paşanın verdiği bilgiye göre, 1914 Mayısında Rusya’ya da bir ittifak önerisi sunulmuş, 

fakat Osmanlı toprakları ve boğazlar üzerindeki emellerinden vazgeçmek gerekeceği düşüncesiyle Rusya bunu 

ciddiye almamıştır. İttihat ve Terakki yöneticileri içine düştükleri bu yalnızlık duygusundan kurtulmak için Enver 

Paşanın isteği üzerine 1914’ün ortalarında Almanya bir antlaşma önerisi sunmuşlar, fakat II. Wilhelm başlangıçta 

Osmanlı Devletinin Almanya’nın sırtına bir yükten başka bir şey olamayacağını düşündüğünden öneriye olumlu 

bakmamıştır. Ancak Saraybosna hadisesinin savaşa doğru gelişmesiyle Balkanlarda Rusya’ya karşı bir yardımcı 

elde etmek istemeyen Avusturya’nın ısrarıyla görüşmelere başlanmış ve  2 Ağustos 1914’te antlaşma imzalanmıştır. 

A. Haluk Ülman, Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş, İmge Kitabevi, Ankara 2002, s.310-312. 
16 Almanya savaştan önce Osmanlı Devleti ile bir ittifaka ihtiyaç ve lüzum duymamıştır. Almanya’nın İstanbul 

sefiri Vangenhaym şimdilik ittifaklardan uzak durmasını tavsiye etmenin avantajlı olacağını bağlı olduğu Dışişleri 

Bakanlığına bildirmiştir. Alman Genelkurmay Başkanı Moltke öngörülebilir bir zamanda Türkiye ile üçlü ittifakın 

veya Almanya’nın lehine olacak bir ittifak hesabının tam anlamıyla yersiz olarak tanımlanması gerektiğini 

söylemiştir.  Yine bir Alman devlet bakanına göre Osmanlı Devleti askeri açıdan kötü durumu nedeniyle yalnızca 

pasif bir faktör olarak görülebilir. Carl Mühlman, İmparatorluğun Sonu 1914, Çeviren: Kadir Kon, Timaş 

Yayınları, İstanbul 2009, s.73-76. 
17 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.15-17. Sait Halim Paşa 

Almanlarla ittifak müzakereleri için padişahtan izin alma hususunda görüştüğü Mabeyn Başkâtibine bu teşebbüsün 

lüzumunu ve mahiyetini şöyle açıklamıştır: “Başımıza gelen mağlubiyetler üzerine bir müttefik bulmak için her 

tarafa başvurduğumuz ve hatta Yunan devletine kadar müracaat ettiğimiz halde muvaffak olamadık. Şimdi ittifak-ı 

müsellese dâhil olmak için bir fırsat zuhur etti. Bu, devletin istikbalini kurtaracaktır. Almanlarla bir ittifak-ı tedafüi 

müzakeresine girişmek için bir ruhsatname tanzimi muktazidir.” Türkgeldi, age, s. 114. Cemal Paşa da ittifak 

bahsinde ağzını yoklayan Talat Paşaya “Türkiye’yi münferit vaziyetten kurtaracak olan böyle bir ittifakı derakap 

kabul ederim” demiştir.  Türk-Alman ittifakının müzakerelerinden haberi olmadığını söyleyen Cemal Paşa, 

Sadrazamın Almanya’nın ittifak teklif ettiğini söylemesi üzerine, şartları memleketin menfaatlerine hizmet ederse 

memnuniyet verici bir siyasi hadise kabul edilebilir, şeklinde görüş bildirmiştir. Cemal Paşa, age, s.142- 144.  
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söylenildiği gibi olmadığının sonradan anlaşıldığını söylemiş, bununla birlikte vaka böyle 

olmuştur şeklinde yemin edemeyeceğini çünkü doğrusunu da bilmediğini belirtmiştir.18 

İtilaf devletlerinin şerefli ve faydalı tekliflerini reddedilmesi ile Almanya’dan herhangi bir 

taahhüt ve fayda temin edilmeden savaşa girilmesi hususunda; böyle bir şeyin olmadığını, 

İtilaf devletlerinin tarafsız kalma karşılığında taahhüt ve teminat vermediklerine değinen Sait 

Halim Paşa, yalnız sefirlerinin “bitaraf kalırsanız, müttefikleriniz tarafından tecavüze duçar 

olursanız tamamiyyetinizi muhafaza ederiz” dediklerini ve bu teminatın da şifahen yapıldığını, 

bu sözleri de aslında Rusya sefirinin söylediğini diğerlerinin ise bunu tasdik ettiklerini 

anlatmış ve bu noktada, “bizim asıl korktuğumuz, moskoflardı” diyerek Rusların da zaten 

Türkiye’nin tekliflerini kabul etmeyeceğine dikkat çekmiştir.19 Sait Halim Paşa tarafsızlık ve 

teminat bahsinde hükümetinin politikasını şu sözleriyle açıklamıştır:  

Bitaraflığı muhafaza etmeyi kendimiz istiyorduk. Fakat tamamiyeti mülkiyemizi 

düvel-i muazzama sayesinde nasıl temin etiğimizi evvelce de görmüştük; binaenaleyh 

bundan sonra yine buna bel bağlamak doğru değildi.  Mamafih bizim ordumuz, 

kendi bitaraflılığımızı, pek ala muhafaza edebilir idi. Bundan başka bir çare-i 

selamet yok idi. Zira bu hususta Rusya’nın vereceği teminata itimad ve ona rabt-ı 

ümid eylemek pek safiyane bir hareket olur idi.20 

Sait Halim Paşa kapitülasyonların kaldırılmasına tüm İtilaf sefirlerinin katıldıklarına dair 

iddianın doğru olmadığını, yalnız savaştan evvel bazı kayıt ve şartlarla kabul ederiz dediklerini 

fakat esas meselenin gündeme gelmediğini söylemiştir. Almanya’dan herhangi bir taahhüt ve 

fayda sağlanmadan savaşa girilmesi bahsinde pek öyle olmadığını, bir defa yapılan antlaşmalar 

olduğunu belirten Sait Halim Paşa düşünerek taşınarak savaşa girilmediğini bir emrivaki 

karşısında kalındığını ve vakit bulunamadığını dile getirmiştir.21 

Sait Halim Paşa vicahi bu sorgulamanın dışında ayrıca 17 Kasım 1918 tarihini taşıyan 

yazılı bir ifadeyi de şubeye sunmuştur. Burada da sözlü ifadesini teyid eden bilgiler yer 

almıştır.  Bu çerçevede İtilaf ve İttifak zümrelerinden birini seçip onun vasıtasıyla hayati 

menfaatlerin korunması ve savunulmasının Osmanlı Devleti için kati bir mecburiyet olduğu; 

                                                           
18 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.20-21. 
19 Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye için en büyük tehlike Rusya’nın üstünlüğü ve Panslavizm akımının üstün 

gelmesindeydi. Mahmut Muhtar, Maziye Bir Nazar, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 

Yayınları Ankara, 1999, s.120; Dönemin Osmanlı Devlet adamlarının hemen hepsi Rusya endişesini 

paylaşmışlardır. Rusya’nın galebesi ve hâkim olması karşısında Osmanlı Devletinin mevcudiyetini sürdürmesinin 

düşünülemeyeceğine inanılmıştır. Bayar’a göre İttihat ve Terakkinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin birinci 

dereceden sebebi, “Rus çarlığının memleketimiz aleyhindeki ezici politikası”dır.. Celal Bayar, Ben De Yazdım, Millî 

Mücadeleye Giriş, C:1, Sabah Yayınları, İstanbul 1997, s.82; Bir Alman kaynağa göre de Sadrazam Sait Halim 

Paşa, Talat Bey, Harbiye Nazırı Enver Paşa gibi devlet adamları Türkiye’nin üçlü ittifaka yaslanmasının avantajlı 

olduğunu düşünmüşlerdir. Bunlar da daha önceki devlet adamları gibi Rusya’yı Türkiye’nin en tehlikeli düşmanı 

olarak görmüşler, Türkiye’nin varlığını sürdürmesine, muhtemel bağımsızlığını güçlendirmesine razı 

olmayacaklarını düşünmüşler ve ayrıca Rusya kazanılamadıktan sonra İngiliz, Fransız ve Ruslar arasındaki sıkı 

ilişkiler çerçevesinde İtilaf devletlerine kur yapmanın da bir anlamının olmayacağına inanmışlardır. Onlara göre işte 

bu nedenle Türkiye’nin üçlü ittifaka yanaşması söz konusu olmuştur. Mühlman, age, s.63-64. Fethi Okyar da 

anılarında Osmanlı Devletinin savaşın başındaki tarafsızlığının uzun süre devam edemeyeceğini bildiğini, İngiliz ve 

Fransızların Rusya’yı Almanya’ya karşı savaşa sokabilmek için aralarında İstanbul da olmak üzere birçok Türk 

beldelerini gizli anlaşma ile Moskoflara bıraktıkları hakkında inandırıcı bilgilere sahip olduklarını anlatır. Fethi 

Okyar, age, s.215; Bıyıklıoğlu, Padişah Mehmet Reşat’ın sadrazama verdiği 31 Temmuz 1914 tarihli 

salahiyetnameye bakıldığında Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak antlaşmasını, başlangıçta, yalnız Rus 

tecavüzüne karşı düşündüğünün anlaşılacağını belirtir. Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Millî Mücadele, Cilt:1, 

3.Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s.95. 
20 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.23. Bayar da toprak 

bütünlüğü vaatlerinin samimi görülmediğini kaydeder. Bayar, age, s.82 
21 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.23-24. 
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Rusya’nın yer aldığı bir zümreye dahil olmanın imkan dışı olup bu arzunun onlar tarafından da 

kabul görmeyeceği22, hal böyle iken ve Yunanistan gibi bir devletin dahi Osmanlı Devleti ile 

ittifak etmeye tenezzül etmediği bir zamanda Almanya’nın ittifak teklif ettiği; müsellah 

bitaraflık yanlısı olduğu; Almanya’nın Osmanlı Devletini savaşa katmak için emrivakilere 

başvurduğu, bunlardan ilkinin kendilerinin haberi olmaksızın Goben ve Breslav’ın 

Çanakkale’den girişi, diğerinin ise bu girişimin başarısızlığı üzerine Karadeniz Hadisesini 

hazırlamak ve gerçekleştirmek olduğu;  İtilaf devletlerinin yalnız şifahi olarak tarafsız kalması 

durumunda bir saldırıya uğraması halinde toprak bütünlüğünü temin edeceklerini söyledikleri, 

fakat kendilerine karşı hiçbir şekilde temin etmedikleri ve ayrıca Rusya’nın böyle bir 

teminatına nasıl kani olacakları zira, “Devlet-i aliyenin tamamiyet-i mülkiyesini Paris 

muahedesiyle temin eyleyen düvel-i İtilafiye, ellerine aldıkları birer makasla harita-i 

Osmaniyeden hayli mühim parçaları kesip almışlardı.”  Almanya ile yapılan ittifak savunmaya 

dönük olduğundan ve zaten savaşa girmek istenilmediğinden savaşa girmek için Almanya’dan 

herhangi bir taahhüt alınması veya yarar sağlanması yoluna gidilmemiştir.23 

Sait Halim Paşanın ifadelerinden anlaşılan Karadeniz Hadisesi,  savaşa girme, Almanlarla 

ittifak vb. gibi pek çok konuda kendi dışında gerçekleşen gelişmelerin yaşandığı, bazı 

meselelerde inisiyatifin nazırların olduğu ve onların mesuliyetlerinin bulunduğu,  Almanların 

behemehâl Türkiye’yi savaş dahil edecek olmaları, diğer ifadelerin teyit edeceği üzere samimi 

olarak tarafsızlık politikasını takip ve sürdürmeye çalıştığıdır. 

10 Kasım 1918’de sorgulanan Meclisi Ayan azasından ve Nafia eski Nazırı Çürüksulu 

Mahmut Paşa24 sebepsiz ve vakitsiz harbe girmek sualinden savaş için bir mecburiyet var mı 

demek istendiğini anladığını belirtmiş, kendisinin savaş için bir mecburiyet görmediğini, zira, 

ülkenin hem siyasi vaziyetinin hem de genel vaziyetinin savaştan kaçınmayı zorunlu kıldığını 

ifade etmiştir. Böyle olmakla birlikte Saraybosna hadisesinden önce Enver Paşanın olayların 

ehemmiyet kazanmasından dolayı genel seferberliğin ilanını istediğini, fakat Cavit Beyin 

seferberlik ilanının Rusya’ya karşı bir hareket olarak telakki edileceği için uygun görmediğini, 

kendisinin de Cavit Beye iştirakle seferberlik tedbirine ihtiyaç olmadığını, memleketin durumu 

hasebiyle savaşın Türkiye’ye tesiri olamayacağı görüşünü ortaya koyduğunu belirtmiş, genel 

seferberliğin aleyhinde olmasına karşın emrivaki karşısında kalındığını dile getirmiştir. 

Mahmut Paşa hükümetin bazı üyelerinin savaşa taraftar olduğunu, özellikle bunlardan Enver 

                                                           
22 İtilaf devletleri Rusya’ya bağlanmışlardır ve Osmanlı Devleti’ni ittifaka almaları halinde Rusya’nın İstanbul ve 

boğazlardan vazgeçmesi gerekecektir. Halil Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet 

Vakfı Yayınları, İstanbul 1986, s.201. Yine Mahmut Muhtar, İtilaf devletlerinin Türkiye ile açıkça ve dostça 

görüşmelere girişecekleri yerde çok çekingen hareketle eğri büğrü yollara saptıklarınına dikkat çeker. Mahmut 

Muhtar, age,  s.122; Mithat Şükrü, Almanya ile ittifaktan sonra İngiltere ve Fransa hükümetlerine önerilen savaşın 

sonuna kadar tarafsız kalma karşılığında toprak bütünlüğünün korunmasına dair yazılı garanti verilmesi teklifinden 

ne müspet ne de menfi bir cevap alınamadığını, bu olmadığı gibi diplomatik çevrelerde Doğunun bir kısmı ile 

Boğazların Rusya’ya peşkeş çekileceği gibi hoşa gitmeyen söylentilerin dolaştığını kaydeder. Mithat Şükrü,  s.79. 
23 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.41-43. Nitekim Alman-

Rus Savaşı başladığı için hemen çarpışmalara katılması gereken Osmanlı Devleti 3 Ağustos 1914’te tarafsızlığını 

ilan etmiştir. Bu kararın alınmasında Sait Halim Paşa kabinesinde çoğunluğa sahip savaş karşıtlarının etkili olduğu 

söylenebilir. Ülman, age, s.312-313. 
24 Mahmut(Çürüksulu) Paşa askeri okullardaki tahsilinin ardından orduda Genelkurmay İkinci Başkanlığına kadar 

yükselmiş, Balkan Savaşları’nda Kolordu Komutanlığı vazifesinde bulunmuştur. Mahmut Şevket Paşa hükümetinde 

Bahriye Nazırlığına getirilmiş ve Balkan Savaşları’ndaki hizmetleri dikkate alınarak ferikliğe yükseltilmiştir. Mart 

1914’de Âyan Meclisi Azalığına atanmıştır. Ardından kurulan Sait Halim Paşa hükümetinde de Bahriye Nazırı 

olarak yer almışken bir süre sonra Nafia Nazırlığına getirilmiştir.  Birinci Dünya Savaşında savaş karşıtı bir görüş 

benimsediği için istifa etmiştir. Mütareke Döneminde Malta’ya sürülen Mahmut Paşa savaş karşıtı olması ve 

Ermeni tehcirinde alakası görülmemesi üzerine salıverilmiştir. Damat Ferit Hükümetinde görev almış, fakat görüş 

ayrılıklarından dolayı hükümetten ayrılmıştır. 1931’de vefat etmiştir. Türk Parlamento Tarihi, I. ve II. Meşrutiyet, 

Cilt:2, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1998,  s.169-170. 
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Paşanın savaşı istediğini diğerlerinin de onu desteklediğini, bunlardan başta gelenin de Talat 

Paşa olduğuna dikkat çekmiştir.25 

Almanya ile ittifakla ilgili olarak Mahmut Paşa, zaten o sıralar savaşa giren bir devletin en 

ufak bir devletle örneğin Karadağ’la bile ittifak edeceğini, ittifakın imzalanmasıyla savaşın 

kararlaştırılmış olduğunu, bundan da sadece imzaları da bulunan Enver Paşa, Talat Paşa, Halil 

Bey26 ve Sait Halim Paşanın haberi bulunduğunu açıklamıştır.27  

Goben ve Breslav’ın sığınması sonrası hükümetin bu gemileri satın aldığını ve 

mürettebatının çıkarılacağını bildirdiğine dikkat çeken Mahmut Paşa bu söze dayanarak İtilaf 

devletlerinin tebligatlarına son verdiklerine vurgu yapmış,  ayrıca hükümetin Reşadiye ve 

Osmaniye dritnotları için Londra’ya gönderilen mürettebatın dönüşüne müteakip bunların adı 

geçen gemilere devredileceklerini bildirdiğini ifade etmiştir.28 

Mahmut Paşa Karadeniz hadisesine hangi tarafın sebebiyet verdiği hakkında ilginç ve 

farklı bir tespitte bulunarak, “bendenizce tecavüz, mürettep olarak, bizim tarafımızdan vaki 

olmuştur” demiş, saldırıdan sonradan haberdar olduğunu, donanmanın Rus donanmasıyla 

savaşarak başarı kazandığının söylendiğini, Talat Paşaya kendisine niçin vaktinde haber 

verilmediğini sorduğunda alınan haberin müphem olmasından kaynaklandığını bildirdiğini, 

kendisinin Ruslarla savaşın İtilaf devletleriyle savaşa sürükleyeceği ve birçok yerde saldırıya 

maruz kalınacağı endişesini ortaya koyduğunda Talat Paşa’nın bu kez “Canım, Batum’u ve 

Çürüksu’yu29 da alırız” dediğini paylaşmıştır. Hadiseden Sait Halim Paşanın haberi olmadığını 

belirten Mahmut Paşa, Talat Paşanın da haberi olmadığını söylediğini ve ilave ederek “Belki, 

“Souchon” Efendi!  böyle bir şey yapmıştır” dediğini açıklamıştır.30 

Mahmut Paşa duyumlarına göre Cemal Paşanın Alman gemilerinin Karadeniz’e 

çıkmasından evvel donanmadaki komutan ve askerlere siz Amiral Souchon’un 

kumandasındasınız o ne emrederse onu yapacaksınız şeklinde bir emir verdiğini ve Amiral 

                                                           
25 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.51-53. 
26 Meclis-i Mebusan Reisi Halil Menteşe anılarında Saraybosna’da patlayan bombanın bir Panslavist darbesi 

olduğunu, İstanbul ve Boğazları zapt etmek için Rusya’nın savaşı tahrik ettiğine inandığını,  zaten bu devletin 

savaştan önce Karadeniz ve Çanakkale Boğazının süratle ele geçirilmesi için planlar yapmış olduğunu söyler. İttifak 

taleplerinin geri çevrildiğine dikkat çekerek savaştan sonra ortaya çıkan resmi vesikaların Osmanlı Devletinin 

savaştan önce kesin bir tasfiyesinin İtilaf devletleri tarafından kararlaştırılmış olduğuna işaret eder. Halil Menteşe 

ayrıca Rusya’ya karşı tedafüi bir ittifak antlaşmasının yapılmasının ülkeye hizmet olacağını düşünür. Menteşe, age, 

s, 187-191. 
27 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.53-54. Hasan Amca Cemal 

Paşanın arkadaşları arasında en yüksek otorite zannedildiği bir zamanda Birinci Dünya Savaşının çıktığını ve 

paşanın gerçekte çok zayıf nerdeyse hiç denecek derecede bir varlık olduğunun anlaşıldığını iddia etmiştir. Bu 

iddiasını da Sait Halim Paşa ile Alman Sefiri Vangenhaym arasında yapılan antlaşmadan en son haberdar 

olanlardan birinin Cemal Paşa olmasına bağlamıştır. Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet, M. Sıralar Matbaası, 

İstanbul 1958, s.127. 
28 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.54. Türk kamuoyunun 

İtilaf devletlerine özellikle de İngiltere’nin aleyhine şiddetle kışkırtan ve Osmanlı Devleti’nin İttifak devletlerine 

katılmasına yol açan etkenler arasında en önde geleni, İngiltere’nin savaşa girmeden kısa süre önce kendi 

tersanelerinde tamamlanmak ve teslim etmek üzere olan iki dretnota ve diğer bazı gemilere el koyması olmuştur. Bu 

olay Egedeki üstünlük ümitlerini söndürmüş ve milli galeyana yol açmıştır. Mahmut Muhtar, age, s.125-126. 

Donanma Cemiyetinin parasıyla İngilizlere ısmarlanmış olunan savaş gemilerine İngilizlerin kendilerine gerekli 

olur düşüncesiyle el koymaları kamuoyunda çok olumsuz tepkiler yaratmıştır. Böyle bir ortamda Hükümette savaşa 

karşı olanlar bile Alman gemilerinin Osmanlı sularına girmelerine fazla direnç göstermemişlerdir. Ülman, age, 

s.315. 
29 Hâlihazırda Gürcistan sınırları içinde ve Batum yakınlarında yer alan Çürüksulu Kasabası Mahmut Paşanın 

memleketi olduğundan Talat Paşa böyle bir espri yapmıştır. Osman Selim Kocahanoğlu, İttihat-Terakki’nin 

Sorgulanması ve Yargılanması, Temel Yayınları, İstanbul 1998, s. 119. 
30 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.55-56. 
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Souchon’un bunun üzerine boğazdan çıktığında, Kilyos’ta, gemi komutanlarını yanına 

çağırarak kimin nerelere saldıracağı hususunda kapalı zarf içinde görev yazısı tevdi ettiğini 

ortaya koymuştur. Mahmut Paşa ayrıca şayet Rus donanması saldırsa idi gemilerimizin tahrip 

olması gerekirdi demiş ve tüm bunların Karadeniz Hadisesinin bir savaş, bir taarruz 

neticesinde kendiliğinden ortaya çıkmadığını ve tertipli bir plan dahilinde gerçekleştiğini 

gösterdiğini ifade etmiştir.31 

Sadrazam Sait Halim Paşanın hal ve tavırlarıyla vaziyetten memnun olmadığının 

anlaşıldığına dikkat çeken Mahmut Paşa bundan dolayı amiralin faaliyetinden sadrazamın 

haberdar olmadığını zannettiğini, fakat sadrazamın ve Halil Beyin amiralin Enver Paşanın 

kumandası altında olduğu bilgisini verdiklerini söylemiştir. Zaten Meclisi Vükela toplantısında 

Enver Paşanın Almanların elinden savaş gemilerinin alınması hususunu uygun görmemesinin, 

ittifak antlaşmasının ve özellikle seferberlikten sonra hal ve hareketinin savaş yanlısı olduğunu 

gösterdiğine işaret etmiştir.32 

10 Kasım 1918’de Çürüksulu Mahmut Paşadan sonra sorgulanan eski Adliye Nazırı ve 

Meclisi-i Ayan azasından İbrahim Bey33, biz savaşa girmedik belki emrivaki karşısında 

bulunduk demiş, bunun da Karadeniz Hadisesi olduğunu belirtmiştir. Ona göre, bu süreçte 

Meclis-i Vükela savaşa hiç girilmemesi yanlısı olmuş ve bunun için ne gerekirse yapılması 

düşünülmüş ve görüşmeler sonunda bir nota verilmesine karar verilmiştir.  Bu hadiseye kimin 

sebebiyet verdiğinin belli olmadığına işaret eden İbrahim Bey İtilaf devletlerine verilen notada 

ortak bir tahkikat yapılmasının ve sonuçta hadiseye Türkiye’nin neden olduğu anlaşılırsa her 

türlü özür beyanına, faillerin cezalandırılmasına ve gerçekleşen zarar ve ziyanın giderilmesine 

hazır olunduğunun bildirildiğine dikkat çekmiş, fakat Rusların notaya cevap olmak üzere 

Erzurum yönünden topla karşılık verdiklerini,  Çanakkale Boğazı dışında ise İngilizlerin bir 

hareketinin görüldüğünü, böylece notaya cevap alınamadığını ve tecavüz karşısında kalındığını 

le getirmiştir. İbrahim Bey, Goben ve Breslavın boğaz haricinde seyretmekte iken muhasımları 

tarafından sıkıştırıldığını ve bunun üzere boğazdan içeri kaçtıklarını Enver Paşanın haber 

verdiğini, bu haberin büyük bir üzüntüye ve hayrete yol açtığını anlatmıştır. İbrahim Beyin 

ifadesinde diğer bazı ifadelerde de geçtiği gibi Almanya’nın tehdidinden bahsedilmiştir. Buna 

göre hükümet söz konusu gemilerin silahlarının alınarak İzmit Körfezinde korunmasını 

düşünmüş, fakat Alman Sefiri Vangenhaym Sadrazam Sait Halim Paşaya gelerek onunla bir 

odada baş başa görüşmüş ve bu esnada yüksek sesle konuşmuştur. Görüşmenin ardından 

sadrazam odadan simsiyah ve gayet üzüntülü şekilde dönmüş ve kendilerine-İbrahim Bey ve 

diğer bazı hükümet üyeleri- sefirin silahların teslimine katiyen onay vermediğini ve ayrıca 

                                                           
31 Age,  s.60-61. Nitekim, İttihat ve Terakkinin Katib-i Umumisi Mithat Şükrü(Bleda), Sait Halim Paşa ve Talat Bey 

dahil olmak üzere, parti merkezi umumisindekilerin, kabine azalarının “meşum” Karadeniz Hadisesinin 

tertiplenmesinden haberi olmadığı gibi onaylarının da alınmadığını, fakat aynı şeyin Enver Paşa için 

söylenemeyeceğini, zira bu işi onun tertiplediğinin muhakkak olduğunu iddia eder. Mithat Şükrü Bleda, 

İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1979, s.77; Enver Paşa, savaş ilan etmeden, Yavuz ve Midilli 

gemileriyle takviye edilen Türk donanmasının, Rus donanmasını Karadeniz’de basmasına karar vermiştir. 

Bıyıklıoğlu, age,  s.95. Ülman da  Alman Genelkurmayının bir an önce Osmanlı Devletini savaşa sokmak yollarını 

aradığını bunun için Goben ve Breslav zırhlılarını kullandığını, yine bu uğurda Enver Paşayı kendilerine yardımcı 

seçtiğini, nitekim Enver Paşa’nın 1914’ün ortalarında hükümetin bilgisi olmadan Amirale Goben ve Breslavın 

Karadeniz’e çıkması ve rastladıklarında Rus gemilerini batırması yönünde emir verdiğine dikkat çeker. Ülman, age,  

s.316. 
32 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.61-62 
33 İbrahim Hayrullah Bey Eylül 1909 Selanik Valisi, Ocak 1912’de ise İstanbul Valisi yapılmıştır.  Ekim 1912’de 

bu görevinden alınmıştır. Mahmut Şevket Paşa hükümetinde Adliye Nazırlığına getirilmiştir. Mayıs 1914’de Şura-

yı Devlet Reisliği Vekilliğine, Mayıs 1916’da Reisliğine getirilmiştir. Şubat 1917’de Âyan Meclisi Azalığına 

atanmıştır. Mütareke Döneminde tutuklanmıştır. 1934’de İstanbul’da ölmüştür. Türk Parlamento Tarihi, Cilt: 2, 

s.175. 
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İtilaf devletlerine de boğazların açılmak zorunda kalınacağının söylenmesi üzerine de “biz 

daha evvel İstanbul limanına gelir, şehri tahrip eder, gemileri de berheva eyleriz” dediğini 

aktarmış, artık ben bu herifle konuşmam demiştir. Sadrazamdan sonra bu kez Halil Bey sefirle 

görüşmüş o da üzüntüyle dönmüştür. İbrahim Bey Karadeniz hadisesiyle ilgili olarak Amiral 

Souchon’un top talimi ve manevra yapmak üzere Karadeniz’e çıkmayı talep ettiğini, fakat Sait 

Halim Paşanın Marmara’da çalışmalarını istediğini ve Karadeniz’de bir mesele ortaya 

çıkmasın ve bir emrivaki karşısında kalmayalım dediğini ve müteaddit ısrarlar karşısında 

direndiğini; bir müddet sonra ise Alman Sefirinin hükümeti adına bir taahhütname verdiğini ve 

“Amiral Souchon sizin amiralinizdir” diyerek endişelenecek bir harekette bulunmayacağına 

dair resmi taahhütte bulunduğunu ve Sait Halim Paşanın da bunun üzerine izin verdiğini dile 

getirmiştir. İbrahim Bey hadiseden birkaç gün sonra alınan bilgilerden, Rus gemilerinin boğaz 

dışında mayın dökerken Osmanlı donanmasıyla karşılaştığını ve saldırdığını, bunun karşısında 

Osmanlı donanmasın da  karşılık vermek zorunda kaldığını belirtmiştir. Donanmanın boğazdan 

çıktıktan sonra durduğu ve Amiral tarafından kumandan ve subaylara kapalı zarf içinde emirler 

verildiği hakkında İbrahim Bey; bunu yirmi gün evvel(Ekim 1918) Âyan Meclisinde Damat 

Ferit Paşa ile Mahmut Paşadan duyduğunu zikretmiştir.34 

Notanın Karadeniz hadisesinden sonra Meclis-i Vükelanın ilk toplantısında 

kararlaştırıldığı bilgisini veren İbrahim Bey notaya cevap gelmesi için beklendiğini, fakat 

cevabın gelmediğini ve topla cevabın verildiğini anlatmış, “Kendi kanaat-i vicdaniyeme göre 

biz, harbe girmedik, bir emrivaki karşısında bulunduk. Düvel-i ecnebiyeye notayı tebliğ ettik, 

her türlü tarziye itasına ve haşaratın tazminine hazır olduğunuzu söyledik ve ‘bu mesele 

ortadan kalksın, bitaraflığa devam edeceğiz’ dedik, fakat top ile karşılandık” demiştir. İbrahim 

Bey bu emrivakinin bir talimatla yapılmış olmasının herkesin aldatılmış olduğu anlamına 

geleceğine dikkat çekmiş, oysa Talat ve Enver Paşaların Sadrazama kendi yanında bilgileri 

olmadığına dair yemin ettiklerine vurgu yapmıştır. Tecavüzün en önce Ruslar tarafından 

yapıldığına dair padişahın meclis açılışındaki konuşmasındaki kısmın kasten konulduğuna dair 

soruya; kendisinin bugüne kadar kanaatinin bu meselenin Ruslar tarafından vukuu bulduğu 

merkezinde olduğunu, bunun maddi delilinin de notadaki tarziye ve tahkikat ifadeleri 

olduğunu ifade etmiştir.35 

İbrahim Bey 3. soruya kabinede bulunduğu sırada resmi gayri resmi bu hususlarla ilgili 

bilgisi olmadığını, daha sonra ise Londra sefiri Tevfik Paşadan tarafsızlığı sürdürmek 

koşuluyla toprak bütünlüğünün korunacağının, borçlanma konusunun da düşünüleceğinin İtilaf 

devletleri tarafından şifahen söylenmiş olduğunu duyduğunu, fakat bir teminatın verilmediğini 

açıklamıştır.36 

İbrahim Bey Almanya’dan herhangi bir taahhüt ve teminat alınmaksızın savaşa 

sürüklenilmesi ile ilgiyi soruya verdiği cevapta; ortada bir ittifak antlaşmasının olduğu, bu 

ittifakın devletin ve ülkenin hukuk ve menfaatleri dikkate alınarak yapıldığını belirtmiş; 

İngiltere’nin infirat politikasını terk edip İtilaf zümresine katılmasıyla Osmanlı Devletinin 

böylece açıkta kaldığını, önce Balkan Savaşları son olarak da bu faciayaya maruz kalındığı 

bilgilerini vermiştir. Avrupa devletlerinin Balkan Savaşlarında statükonun muhafazasını 

taahhüt etmelerine rağmen savaşın Osmanlı aleyhine sonuçlanması üzerine bu taahhütlerini 

dikkate almadıklarına ve böylece Osmanlının dünyada bir yardım edeni olmadığının 

anlaşıldığına dikkat çeken İbrahim Bey yine sonraki süreçte Mahmut Şevket Paşa hükümetinin 

                                                           
34 Age,  s.67-70. 
35 Age,  s.71-73. 
36 Age,  s.74-75. 



 

  

Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı’na Girişi 

 
Journal of History Studies 

JHS 

130 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 
 

tamamen yalnız kalmamak adına İngilizlerle itilafı düşündüğünü ve İngiltere ile görüşülmeye 

başlandığını aktarmıştır.37 

İbrahim Beyin ardından sorgulanan Eski Maarif Nazırı ve Kastamonu Mebusu Ahmet 

Şükrü Beyin38 ifadesinde yer alan “Biz harbi iltizam etmedik, bizi harbe ilka ettiler39 sözleri 

dikkat çekicidir. Bir bakıma bu söz onun düşüncelerinin bir özetidir. O, sebepsiz ve vakitsiz 

savaşa girmek diye bir meselenin olmadığını düşündüğünü ifade etmiş, Rusların Karadeniz’de 

Osmanlı donanmasına hücumunun devleti savaşa davet ettiğini, Bahriye Nazırının Amiral 

Souchon’un verdiği rapordan bahisle Meclis-i Vükelada yaptığı açıklamaya göre Rusların 

Osmanlı donanmasına saldırdıklarını, tecavüzün bizim tarafımızdan yapıldığı ve hiç yokken 

Rus donanmasına saldırılarak savaşa başlandığı gibi sözlerin düşmanın iddiaları olup bu 

şekilde savaş mesuliyetini üzerlerinden atmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca bu iddianın 

ispatlanması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Şükrü Beye göre, Osmanlı donanması istediği 

zaman Karadeniz’e çıkar ve manevra yapabilir, zira Karadeniz bizim denizdir. Hadisenin İtilaf 

devletleri sefirlerinden sorulduğunda özellikle Rusya Sefirinin hadiseye Osmanlı 

donanmasının sebep olduğunu ve tecavüzün onlardan geldiğini iddia ettiğini belirten Ahmet 

Şükrü Bey, bunun üzerine tarafsızlığı korumak, meseleyi dostane bir şekilde kapatmak ve 

aradaki yanlış anlamayı gidermek üzere özür notası vermeye hazır olunduğunun bildirildiğini, 

buna karşın onların özür yerine müstahdem Almanların tamamen ihracını teklif ettiklerini, 

doğal olarak bunun kabul edilmediğini ve böylece bu meselenin düşmanlar tarafından savaş 

için bir sebep olarak görüldüğünü açıklamıştır.40 

Ahmet Şükrü Bey özrün(tarziyenin) ancak ordu ve donanmada bulunan Almanların 

ihracıyla mümkün olacağı şeklindeki Rus sefirinin notaya cevabının hükümet tarafından 

haysiyetine aykırı bulunduğunu ayrıca Alman Askeri Islah Heyeti ile hükümetin bir kontratının 

olup bunların Rusya’nın arzusuyla istenildiği zaman çıkarılamayacağını ve bu noktada hem 

donanmamıza saldırılması hem de kabul edilmeyecek teklifler sunulması gibi bir durumun 

kabul edilemeyeceğine dikkat çekmiştir.  Ahmet Şükrü Bey yukardaki tekliften başka, İtilaf 

devletlerinin Türkiye’yi sürekli hakarete maruz bıraktıklarını, bu cümleden olarak 

Çanakkale’den çıkan gemileri muayene ettiklerini ve geriye çevirdiklerini aktarmış, bundan 

dolayı onların anlaşmaya yanaşacaklarını zannetmediklerini, çünkü Türkiye’nin gururunu 

kırarak onu ergeç savaşa sürükleyecek harekatta bulunduklarını belirtmiştir.41 

Ahmet Şükrü Bey genel seferberliğin ilanından önce hükümet ile Almanya arasında 

yapılan ittifakla ilgili verdiği bilgilerde; ittifak antlaşmasının Meclis-i Vükelada fiilen 

müzakere edilmediğini, fakat kendisinin haberdar olduğunu, mahiyeti itibariyle tecavüzî ve 

                                                           
37 Age,  s.65-66. 
38 Kastamonulu Ahmet Şükrü Bey Darülmuallim-i Aliye mezunudur. II. Meşrutiyetin ilanından sonra Selanik 

Maarif Müdürlüğü, Siroz ve Saruhan Mutasarrıflıklarında bulunmuştur. Bab-ı Ali Baskınından sonra kurulan 

Mahmut Şevket Paşa kabinesinde Maarif Nazırlığı görevine getirilmiştir. 1914 Ekiminde ilave olarak vekaleten 

Posta, Telgraf ve Telefon Nazırlığını üstlenmiştir. Aralık 1917’de Nazırlık görevlerinden istifa suretiyle ayrılmıştır. 

Mütareke Döneminde tutuklanmış ve Malta’ya sürülmüştür. Serbest kaldıktan sonra 1923 Mayısında Trabzon 

Valiliğine atanmıştır. Kısa süre sonra yapılan İkinci Meclis seçimlerinde Kocaeli Mebusu seçilmiştir. Bu esnada 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasında yer almıştır. 1926 İzmir Suikastı yargılamalarında suçlu bulunarak idam 

edilmiştir. Türk Parlamento Tarihi, TBMM II. Dönem 1923-1927, C:3, Ankara 1994, s. 527-528. 
39 Age,  s.110. 
40 Almanya’nın boğazdan içeri giren Goben ve Breslav adlarındaki gemilerini Türkiye’ye satmak suretiyle terk ve 

teslim ettiğini, yoksa muvazaa şeklinde bir durumun olmadığını belirtmiş, gemilerin teçhizatının çıkarılması 

konusunda ise Meclis-i Vükelada görüşülerek hükümetin satın aldığı, kendi malı olduğu ve teçhizatın tahliyesine 

gerek olmadığı şeklinde bir karar alındığını, gemilerdeki subay ve askerlerin Alman Heyet-i Islahiyesi gibi devlet 

hizmetine kabul edildiği için diğer devletlerin itirazına da mahal kalmadığını dile getirmiştir. Sait Halim ve Mehmet 

Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında,  s.97-100. 
41 Age,  s.101-102. 
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tedafüi olduğunu belirtmiştir.  İttifak antlaşmalarının lüzumu halinde savaşa girmek için 

yapıldığını yoksa yapılmayacağını42 açıklayan Ahmet Şükrü Beye göre Almanlarla ittifakın en 

önemli nedeni devletlerin vaziyetidir. Çünkü savaştan önce istiklal ve hâkimiyet adına hiçbir 

şeye sahip olmayan Osmanlı Devleti’ni taksim doğrultusunda büyük devletler müzakereler bile 

yapmışlardır. Bunun en önemli saiki de Rusya olduğundan bu devletin tecavüzlerine karşı 

koyabilecek kuvvete sahip olunursa ülkenin kurtulacağına inanılmış ve işte en çok bu nedenle 

Almanya ile tedafüi ve tecavüzî bir antlaşma yapılması uygun görülmüştür. Ahmet Şükrü Bey 

ittifakın gerekçelerini biraz daha detaylandırarak bu ittifaka göre Rusya’nın Osmanlı 

Devleti’ne savaş ilan etmesi halinde Almanya’nın da Rusya’ya savaş açacağını ve bunun 

Osmanlı Devleti için büyük bir kuvvet olduğunu, bu kuvvetin inkılaptan beri elde edilmeye 

çalışılmasına karşın büyük devlet zümrelerinin Osmanlı Devletini kabule yanaşmadıklarını ve 

“memleketiniz asayiş ve emniyeti suret-i daimede muhteldir ve bu suretle nizaa sebebiyet 

veriyorsunuz, biz, sizi, alamayız” dediklerini; hatta Sait Paşa43 döneminde böyle bir teklifin 

Rusya’ya yapıldığını, Rusların hiçbir zaman müzakereye dahi alınmayan cevaplarında “taht-ı 

himayeye girer iseniz sizi daire-i ittifaka alırım” dediklerini, halbuki Almanların Türkiye’yi 

küçük düşürecek hiçbir kayıt koymadan antlaşma yapmaya yanaştıklarını ve sonuç olarak 

hükümetin bu antlaşmayı yapmayı bir başarı saydığını açıklamıştır.44 

Hükümetin hiçbir zaman gerçeklere aykırı olarak meclise beyanat vermediğini ileri süren 

Ahmet Şükrü Bey hadiselerin oluşu ile ilgili kısa bilgi vermiş olabileceğini ama gizlemeye 

çalışmadığını dile getirmiştir. Ona göre ayrıca hadiseler hakkında Sadrazamın, Bahriye, 

Harbiye ve Hariciye Nazırlarının beyanları birbirini tutmaktadır.45 

Önergede yer alan şerefli ve faydalı tekliflerin neler olduğunun açıklanmasını isteyen 

Ahmet Şükrü Bey, ne resmi ne de gayri resmi bir teklif yapılmadığına dikkat çekmiş, belki 

İtilaf sefirlerinin seferberliğin başında toprak bütünlüğününüz devletlerin teminatı altındadır 

dediklerinin vaki olduğuna, fakat bunun da bir teklif değil, alelade bir konuşma olduğuna işaret 

ederek şu saptamayı yapmıştır:  

Halbuki devletin zıman-ı düveli altına alınması, Paris ve daha sonra Berlin 

muahedenameleriyle müemmen iken o vakitten beri hiç birine riayet edilmemiş, mütemadiyen 

parçalanmış idi. Mesela bugün üç devlet tamamiyetimizi temin etse, yarın bizi parçalamağa o 

muahedat mani olmuyor ve bunu birçok devletlerin vâz’ülimza oldukları Berlin, Paris 

muahedatı bile temin etmiyordu.46 

Almanya’dan taahhüt ve teminat alınmadığı hususuna katılmadığını belirten Ahmet Şükrü 

Bey en büyük taahhüt ve teminatın dış güvenliğin, hâkimiyet hakkının kazanılması olduğunu 

                                                           
42 Age,  s.98-102. 
43 Küçük Sait Paşa olarak da bilinen Sait Paşa, Sait Halim Paşa ile karıştırılabilmektedir. 1838’de Erzurum’da 

doğan Sait Paşa medrese tahsili gördükten sonra 1876’da Mabeyn Başkâtipliğine, 1877’de de ilave olarak Ayanlığa 

atanmıştır. Ardından kısa sürelerle Nazırlık, Valilik görevlerine getirilmiştir. II. Abdülhamit döneminde ilki 

1879’da olmak üzere toplamda yedi defa sadrazamlığa atanmıştır. Bu esnada atamalar aziller birbirini takip etmiştir. 

Temmuz 1908’de Âyan Reisliğine atanan Sait Paşa,  Eylül 1911’de sekizinci defa Sadrazamlığa getirilmiştir. 17 

Kanun-ı Evvel 1911’de istifa etmiş, fakat ertesi gün 9.defa Sadrazam olarak görevlendirilmiştir. Temmuz 1912 

istifa eden Paşa, Ocak 1913 Şura-yı Devlet Reisliğine getirilmiştir. Haziran 1913’te bu görevinden ayrılmış, Âyan 

Reisliğine tayin edilmiştir. 2 Mart 1914’te vefat etmiştir. Netice olarak Sait Paşa I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde 

9 defa sadrazamlık görevine getirilmiş ve 7 yıl 15 gün bu görevi yürütmüştür. Kabir taşında Sadr-ı Esbak Mehmet 

Sait Paşa yazmaktadır. Pakalın, age, s.58-63. 
44 Age,  s.103. 
45 Age,  s.104. 
46 Age,  s.104-106. 
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ve Almanya ile yapılan ittifakla bu konuda taahhüt ve teminat alındığını, diğer bir kısmının ise 

savaş yıllarında temin edildiğini dile getirmiştir.47 

Kabineye Ticaret ve Ziraat Nazırı olarak girdiği sırada zaten İtilaf devletlerinin sefirlerini 

İstanbul’dan çektiklerini, Osmanlı Devletine karşı savaş ilan ettiklerini dolayısıyla artık savaşa 

engel olmak için alınacak hiçbir tedbir kalmadığını belirten İstanbul Mebusu Ahmet Nesimi 

Bey48, savaşa savaş ile karşılık vermekten taarruza karşı meşru müdafaada bulunmaktan başka 

bir hareketin düşünülemeyeceğine dikkat çekmiş, savaşın emrivaki şeklinde ortaya çıktığını ve 

Osmanlı Devletinin savaş hukukunun kaidelerini uygulamaktan başka bir şey yapamayacağını 

anlatmıştır. Ahmet Nesimi Bey, Karadeniz Hadisesi hakkında bir yabancı eserden naklen 

Goben, Breslav ve Hamidiye’nin 29 Ekimde Karadeniz’e çıkarak Rusya’nın bazı limanlarını 

bombaladığını, bu hadiseyle İtilaf devletlerinin sabırlarının tükendiğini, bu haşin taarruzu 

protesto ettikten sonra 31 Ekimde sefirlerinin İstanbul’ terk ettiklerini ve ertesi gün de bu üç 

devletin Türkiye’ye savaş ilan ettiklerini söylemiştir. Bu bilgilerin dışında hükümete savaş 

ilanından bir hafta sonra dahil olduğu için savaşın sebebi ve ortaya çıkışı ile ilgili bilgilerinin 

sınırlı olduğunu hatırlatmıştır.49 

Ahmet Nesimi Bey Almanya ile ittifak antlaşmasının mahiyeti hakkında sorulan soruya; o 

vesikayı görmeyince ne mahiyetine ne de imzalanma zamanına dair bir şey 

söylenemeyeceğine, bu nedenle o vesikanın incelenerek bilgi alınabileceğine dikkat 

çekmiştir.50 

Savaşın sebepleri, hakiki amilleri ve ortaya çıkışı ile ilgili Meclis-i Umumiye gerçek dışı 

bilgiler verildiği konusunda; kendisinin ne Sadrazam ne de Hariciye Nazırı olarak kabineye 

girdiğine, vazifesinin Ziraat ve Ticaret Nazırlığı olduğuna işaret eden Ahmet Nesimi Bey, 

böyle olmakla birlikte Nazırlık görevi esnasında savaşın sebeplerini başka şekilde tasvir eden 

herhangi bir vesikayı görmediğini aktarmıştır. Ahmet Nesimi Bey hükümete seferberlik ve 

savaş ilanından sonra girdiği için üçüncü sorunun muhatabı olmadığını açıklamış ve diğer 

sorulara geçilmiştir.51 

Eski Maliye Nazırı ve Biga/Çanakkale Mebusu Cavit Bey52’in sorgusu 24 Kasım 1918’de 

başlamış üç oturumda yaklaşık altı saat sürmüştür. Cavit Bey kendisine yöneltilen sorulara 

oldukça ayrıntılı cevaplar vermiştir. Öncelikle savaşın Avrupa’da çıktığı sırada Osmanlı 

Devleti’nin siyasi durumunun ne olduğunu ortaya koymaya çalışmış ve bu yolla Almanya ile 

ittifaka gerek olup olmadığının anlaşılabileceğine dikkat çekmiştir. Cavit Beyin ifadelerinde 

çoğu arkadaşının aksine farklı görüşler ortaya koyduğu,  İtilaf devletleri ile münasebetlerde 

                                                           
47 Age,  s.108. 
48 Ahmet Nesimi Bey 1908 seçimlerinde İstanbul mebusu olmuştur. İkinci ve üçüncü devrede de seçilmiştir. Türk 

Parlamento Tarihi, Cilt: 2, s.401. 
49 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.127. 
50 Age,  s.128. Pek çok kabine azasının ittifak antlaşmasının mahiyeti hakkında çok da bilgi sahibi olmadıkları ve 

bunun için de çaba göstermedikleri anlaşılmaktadır. Dönemin Mabeyn Başkâtibi sonraki hükümetler döneminde de 

bu lakaytlığın sürdüğü görülür. “Gariptir ki mütarekeden sonra gelip geçen sadrazamlar kasayı açıp evrakları 

okumak zahmetini bile ihtiyar etmediler”. Türkgeldi, age, s.115. 
51 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.128-129. 
52 Mehmet Cavit Bey 1908 seçimlerinde Selanik mebusu olmuş, Hüseyin Hilmi ve Hakkı Paşa Hükümetlerinde 

Maliye Nazırı, Sait Paşa Hükümetinde Nafia Nazırı olarak görev yapmıştır. Bu hükümet döneminde tekrar Maliye 

Nazırlığına getirilmesine karşın Sait Paşanın istifasıyla Nazırlıktan ayrılmıştır. 1912 seçimlerinde Selanik, 1919 

seçimlerinde Çanakkale’de mebus seçilmiştir. Sait Halim, Talat ve Ahmet İzzet Paşa hükümetlerinde Maliye 

Nazırlığı yapmıştır. 1914’te Hükümetin Birinci Dünya Savaşına girmesini onaylamamış ve istifa etmiştir. Bir 

müddet sonra tekrar bu görevi kabul etmiştir. Mütareke Döneminde Divan-ı Harbi Örfide yargılanmış ve gıyabında 

ceza almış iken, Aralık 1919’da yurtdışına kaçmıştır. Buradan Millî Mücadeleyi desteklemiştir. 1926’da İzmir 

suikastı davasında suçlu bulunarak idam edilmiştir. Türk Parlamento Tarihi, Cilt: 2,  s.516-517. 
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iyimser bir tablo resmettiği görülür. Balkan Devletleri ile ilgili de arzulanıldığı kadar olmasa 

da olumlu bir anlatımda bulunur.53 

Cavit Bey Almanya ile ittifak yapılacağından ilk şüphelendiğinde hükümetteki bazı 

arkadaşlarını sakın Almanya ile ittifak etmeyesiniz” diyerek uyardığını, fakat onlardan birinin, 

“Eğer harpten evvel böyle bir ittifak teklif edilse idi kabul etmekte tereddüt eder mi idik ve 

mademki o zaman tereddüt etmeyecektik, o halde şimdi bunu kabul etmekte bir beis yoktur” 

dediğini, kendisinin de o zamanla şimdiki arasında farklık olduğunu, iyice düşünmeden 

Almanya ile antlaşmayı kabul etmeyeceğini söylediğini belirtmiştir. Cavit Bey ittifak 

antlaşmasının mahzurlarından ve yaratacağı tehlikelerden Talat Paşaya söz ettiğinde ise onun 

“mukadderat” şeklinde karşılık verdiğini açıklamıştır.54 

Cavit Bey Goben ve Breslav’ın Çanakkale’den geçmeleriyle ilgili olarak Sadrazam Sait 

Halim Paşanın kendilerine; gemilerin ya silahlarını teslim etmesi ya da hemen boğazdan çekip 

gitmesi şeklinde Alman sefiri Vangenhayma yapılan teklifin Alman sefirini öfkelendirdiğini ve 

gemilerin silah teslim etmeyeceğini, çünkü Türkiye’nin talebi üzerine gelmiş olduklarını 

söylediğini, hatta daha ileriye giderek Türkiye’nin böyle hareket etmesi halinde Ruslarla 

birleşip Türkiye’nin taksimine gidecekleri tehdidini savurduğunu anlattığını belirtmiştir.  Cavit 

Bey bu sıkıntılı durumdan çıkmak için gemilerin satın alınması düşüncesinin ortaya atıldığını, 

Almanya’nın da onayıyla gemilerin satın alındığının gazetelerde ilan edildiğini ve böylece 

Almanların emrivaki karşısında bırakıldığını ve gemileri üzerindeki mülkiyet hakkının 

alındığını dile getirmiştir.  Ayrıca İtilaf devletleri sefirlerinin hadisenin ertesi günü zırhlıların 

mürettebatının değiştirilerek Alman subay ve askerleri yerine Osmanlıların ikamesini 

istediklerini, fakat ısrarda bulunmadıklarını belirten Cavit Bey şu çarpıcı tespiti yapmıştır:  

Esasen bizim bu harbe girmemizin en büyük amili ve unsur-ı müessiri bu 

gemilerin buraya gelmesidir ve bunda katiyen iştibahım yoktur. Eğer bu zırhlılar 

gelmemiş olsa idi biz de hiçbir esasa istinad etmeyen o lüzumsuz celadet ve şecaat 

olmayacak ve harbe duhulümüzü mucib olan daha birçok ahvale meydan 

verilmeyecek idi.55 

Cavit Bey Amiral Souchon’un yalnız Alman Genelkurmayının emrini dinlediğini ve 

zırhlılar üzerindeki bayrağımızın süsten başka bir şey olmadığını, idare, emir ve kumandanın 

Almanların elinde bulunduğunu, bu durumda iken Enver Paşanın donanmanın Karadeniz’e 

çıkmasını istediğini, fakat kendilerinin bunun yani başka devletin kumandan ve askerleri 

                                                           
53 Cavit Bey,  Mahmut Şevket Paşa Hükümeti Döneminde Osmanlı Devletinin Avrupa devletleriyle olan siyasi ve 

iktisadi meselelerinin çözülmeye çalışıldığını ve bu kapsamda görev üstlenen kendisi ve diğer bazı zevatın netice 

olarak önemli aşamalar kaydettiğini, fakat savaşın başlaması üzerine bu görüşmelerin kesintiye uğradığını 

açıklamıştır. Cavit Beye göre Sait Halim Paşa döneminde de aynı yaklaşım sürdürülmüş ve pürüzleri giderilmiş bir 

tarafsızlık politikası takip edilmiştir. Müzakereler sırasında hem Türkiye hem de Avrupa devletleri fedakârlıklarda 

bulunmuşlardır. Bilhassa Fransızlar Türkiye’ye samimi bir şekilde ellerini uzatmışlar, sadece Türkiye-Fransa 

görüşmelerinde değil, Türkiye-Rusya görüşmelerinde Türkiye’ye hizmet ve müzaheret ettikleri gibi Almanya ile 

yapılacak görüşmelerin başarıya ulaşmasını sağlayacak bazı hususları kabul etmişlerdir. Avrupa devletleriyle 

münasebetlerin bu şekilde olumlu seyrettiğini kaydeden Cavit Bey sözü Balkan Devletlerine getirmiş ve Balkan 

Savaşlarından sonra Bulgaristan’la müzakerelere başlandığını ve bir ittifak yapılmasının düşünüldüğünü, fakat 

Bulgarların bunu gerekli görmelerine karşın dahili durumları ile Rusya’nın nüfuzunun engel olmasından dolayı 

imzaya yanaşmadıklarını söylemiştir. Bir diğer Balkan devleti Yunanistan ile ittifaka ise kendisinin bir hikmet 

görmediğini belirten Cavit Bey, Almanların Nisan 1914’te hükümete ittifak teklifi getirdiklerini ve dahili 

yönetimlerine karışmamak koşuluyla Yunanistan’ın adalar üzerindeki Osmanlı hakimiyet hakkını kabul edeceğinin 

bildirildiğini açıklamıştır. Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında,  

s.193-195. 
54 Age,  s.196-197. 
55 Age,  s.198-199. 
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tarafından idare edilen bir donanmanın tarafsızlığı bozacağını söylediklerini, ama Enver 

Paşanın Amiralin Rus donanmasıyla karşılaşsa da saldırmayacağına dair askeri namus üzerine 

yemin ettiğini, kendisinin ise amiralin zaten imparator için yemin ettiğini ve onu tercih 

edeceğini söylediğini anlatmıştır. Cavit Bey zaten birkaç gün önce Cemal Paşanın da amiralin 

doğrudan doğruya Alman Genelkurmayının emrine tabi olduğunu kendileriyle paylaştığını 

açıklamıştır.56 

Cavit Bey ayrıca İngiliz Donanma Islah Heyetinin gururlarının incitilmesi-bundan dolayı 

İngiliz hükümetinin heyeti geri çekmek durumunda kalması; Çanakkale Boğazı’ndan çıkmak 

isteyen yabancı gemilerin durdurulması ile başka mahallere gitmek üzere limandan geçmekte 

olan gemilerin eşyası hakkında rekizisyon uygulanması gibi İtilaf devletlerini rahatsız eden 

tavırlar sergilendiğine de dikkat çekmiş, buna karşı İtilaf sefirlerinin sessiz kalmamakla 

birlikte ısrarlı olmayan teşebbüslerde bulunduklarını açıklamıştır. Hatta boğaz dışındaki İngiliz 

kumandanın defalarca Alman subay ve askerleri Osmanlı donanmasında bulunduğu sürece bu 

donanmayı bitaraf donanma olarak kabul etmeyeceklerini bildirdiğini belirtmiştir.57 

Cavit Bey üçüncü soruya cevap olarak İngiltere Hariciye Nazırının Osmanlı sadrazamına 

Türkiye’nin tarafsızlığını sürdürmesi ve beklenmeyen bir gelişme olmaması halinde 

İngiltere’nin ne Mısır’ı ilhak etmeyi ne de Mısır’da bugün mevcut olan durumu değiştirmeyi 

düşündüğünü ilettiğini ifade etmiştir.58 

Öte yandan Almanların sürekli savaşa giriniz diye teklifte bulundukları ve bunu temin 

etmek üzere çeşitli şekillerde baskı yaptıkları bilgisini veren Cavit Bey, Sait Halim Paşanın 

kendisinden fazla olmasa da kendisi kadar savaş aleyhtarı göründüğünü, yine Mahmut Paşa, 

Süleyman El Bustani, Oskan Efendinin savaş aleyhtarlarından olduklarını belirtmiştir.  Savaş 

aleyhtarı bu kişilerin Balkan devletlerine önerilen ittifak taleplerinin geri çevrilmesiyle zor 

durumda kaldıklarını da ilave etmiştir.59 

Cavit Bey ayrıca Sait Halim Paşadan İtilaf devletleri sefirlerinin savaştan sonra ülke 

bütünlüğünün korunacağına dair sözlü açıklamalarda bulundukları bilgisini aldığını, kendisinin 

de her bir devletin ayrı ayrı teminat vermesi60, Rus saldırısına karşı müdafaa, adli ve iktisadi 

kapitülasyonların kaldırılması gibi kapsamlı tekliflerinin kabul edilecek gibi göründüğünü,  

sefirlerin toprak bütünlüğü için yazılı beyanatta bulunacaklarını, fakat adli kapitülasyonların 

kaldırılması için birdenbire bir kabul cevabı verilemeyeceğini, bunun için öncelikle Osmanlı 

Devleti tarafından bazı ıslahatlar yapılması gereğinden söz ederek şunu beyan ettiklerini 

aktarmıştır:  

Fransa, Rusya ve İngiltere sefirleri, hali hazırda Avrupa’yı ayıran harp 

esnasında, hükümet-i Osmaniye tam bir bitaraflığa riayeti taahhüt etmek şartıyla, 

düvel-i müttefika-i selasenin hükümet-i Osmaniye arazisinin tamamiyetini temin 

etmeye ve hükümet-i Osmaniye tarafından mesail-i iktisadiye ve adliye hakkında 

kendilerine vukuu bulacak teklifleri dostane bir fikir ile tedkik eylemeğe hazır 

olduklarını hükümetleri namına beyan ederler.  

                                                           
56 Age,  s.199-202. 
57 Age,  s.202-203. 
58 Age,  s.204. 
59 Age,  s.204-206. 
60 İtilaf devletlerine önerilen ittifak teşebbüsleri, münferit teminat ve müşterek teminat nüansları için bkz. Menteşe, 

age, s.191-193. Halil Menteşe anılarında İtilaf devletlerinin ayrı ayrı teminattan kaçındıklarını söyler. Halil 

Menteşe, age,  s.201. 
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Bu notanın 16 veya 17 ağustos 1914’te resmen verildiğini, 17 Ağustos 1914’te ayrıca 

itilaf sefirlerinin müşterek yazılı teminat verdiklerini belirten Cavit Bey daha fazla kazanım 

için müzakereye devem edilmesine karşın bu esnada bazı hükümet azalarının müzakerelerin 

ciddi ve samimi şekilde devam ettirilmemesi fikrini taşıdığının altını çizmiştir. Cavit Bey 

şimdiye dek anlattığı iyimser havayla çelişecek şekilde İtilaf hükümetlerinin de bu 

müzakerelerde zamanın ve şartların gerektirdiği kadar fedakarlık yapmak gereğini 

hissetmediklerini düşündüğünü de ortaya koymuş ve İtilaf sefirlerinin uzun tartışmalara yer 

kalmaksızın kapitülasyonların kaldırılması konusundaki talepleri kabul etmeleri halinde savaş 

taraftarı olmayan Nazırların eline daha kuvvetli bir silah vermiş olacaklarını açıklamıştır. 

Netice olarak Cavit Bey bu müzakerelere samimi olarak devam edilseydi günün birinde 

Türkiye’nin arzularının, taleplerinin büyük kısmının karşılanabileceğini inandığını 

söylemiştir.61 

Cavit Bey kapitülasyonların kaldırılması kararının İtilaf devletleri sefirleri tarafından tam 

bir sükûn ile karşılanırken İttifak devletlerinden bir devletin yani Almanya hükümeti sefiri 

tarafından şimdiye kadar örneği görülmemiş bir öfkeyle karşılandığını belirtmiş ve bu tavrın 

altında yatan nedenleri sıralamıştır.62 

Cavit Bey kati malumatı olmamakla birlikte Amiral Souchon’a muhtemelen emir 

verildiğine inandığını söylemiş, bu emirden kendileri arasında yer alan birinin haberi 

bulunduğuna, fakat Talat Beyin haberi olmadığına dair yemin etmesinden dolayı onun 

yeminine inandığını söylemiştir. Kilyos’da kapalı zarfla emirler verildiğinin işitildiğini 

açıklamıştır.63 Kendisinin ülkeyi savaştan kurtarmak veya savaşa geç girilmesini sağlamak için 

yoğun gayret gösterdiğini belirten Cavit Bey içinde bulunduğu ortamı da “ o zaman harp 

aleyhtarı olmak cinayet ve vatana ihanet gibi telakki olunuyordu” diyerek anlatmıştır.64 

Cavit Bey bir başka önemli noktaya dikkat çekerek Çanakkale’den geçmek isteyen dost 

veya düşman bir zırhlıyı geçirmemek görevinin boğaz kumandanlığının vazifesi olduğunu, 

geçmelerinin ve bu esnada ateş açılmamasının ancak bir emir sonucu olabileceğini ve bu emri 

kimin verdiğinin ise belli olmadığını belirtmiş ve şu tespiti yapmıştır: “Esasen tecavüzün 

Ruslar tarafından yapıldığına dair bendenizde hiçbir zaman ne bir kanaat, ne de hatta bir 

şüphe hasıl olmuştur.”65 

Cavit Bey, seferberlikle savaşın ilanı arasındaki süre içerinde Almanlarla yapılan ilk 

antlaşmada değilse de diğer bazı vesikalarla bazı taahhütler alındığı ve bazı faydalar sağlandığı 

bilgisini vermiştir.66 

Birinci Dünya Savaşı sırasında şeyhülislamlık mevkiinde görev yapan ve bu esnada cihat 

fetvasında imzası bulunan Hayri Efendi67 sorgulamaya bizzat katılmamış, şubeye verdiği yazılı 

                                                           
61 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında,  s.206-208. 
62 Age, s.209. 9 Eylül 1914’te Osmanlı Devleti kapitülasyonları ve Paris ve Berlin Antlaşması’nın ilgasını 

duyurmuştur. Kapitülasyonlara kaldırmaya en büyük itiraz Alman sefirinden gelmiştir. Türkgeldi, age, s.115. 
63 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.214-215. 
64 Age,  s.219. 
65 Age, s.224-226. 
66 Age, s.227. 
67 Mustafa Hayri Efendi(Ürgüplü) 1908 seçimlerinde mebus seçilmiş, Kasım 1910 Kasımında Meclisi Mebusan 

Reis Vekilliğine, Aralık 1910’da da Evkaf-ı Hümayun Nazırlığına getirilmiştir. Sait Paşa hükümetinde Adliye 

Nazırlığı ve Şurayı Devlet Reisliği yapmıştır. Bilahare bu iki görevden istifa etmiş, Ekim 1911’de Evkaf-ı 

Hümayun Nazırı olmuş, fakat Temmuz 1912’de hükümetle birlikte istifa etmişir.1912 seçimlerinde Niğde mebusu 

seçilmiş, Mahmut Şevket Paşa Hükümetinde tekrar Evkaf-ı Hümayun Nazırlığına getirilmiştir. Mart 1914’de ayrıca 

Şeyhülislamlığa getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı başlayınca cihat fetvası yayınlamıştır. Mayıs 1916’de Evkaf 

Nazırlığı ve Şeyhülislamlık görevlerinden ayrılmıştır. Kasım 1916’da Ayan Meclisi Azalığına atanmıştır. Mütareke 
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ifadesi okunmuştur. İlk soruya verdiği cevapta Avrupa’da savaş çıktığında tarafsızlığın tercih 

edildiğini, fakat bu vaziyetin ancak üç ay sürebildiğini belirtmiştir. Hayri Efendi 16 Ekim 

tarihli Heyet-i Vükela toplantısında öğrendiği Karadeniz Hadisesiyle ilgili olarak Harbiye 

Nazırı Enver Paşanın savaşa meyilli görülmesinden dolayı- Rusların ansızın saldırması 

ihtimalinden ve donanmanın Karadeniz sularını görüp tetkik etmesi ve manevra yapması 

gereğinden birçok defa söz etmesi gibi- hadiseye bizim tarafımızdan yani asker arkadaşları 

tarafından yol açıldığını düşündüğünü, Talat Paşaya sorduğunda ise haber ve bilgisi 

bulunmadığına dair yemin ettiğini dile getirmiştir. Enver ve Cemal Paşaların ise hadiseye 

Rusların sebep olduğunu söylediklerine dikkat çeken Hayri Efendi, yine de Rusya hükümetine 

müracaat edilerek tahkikat yapılmasını ve hadisenin sebeplerinin ortaya çıkarılmasının teklif 

edilerek tarafsızlığın sağlanmaya çalışıldığını, fakat Rusya’dan cevap alınamadığını aksine 

İstanbul sefirlerini geri çağırdıkları gibi askeri kuvvetlerinin de Erzurum hududunu tecavüz 

ettiklerini; diğer taraftan aynı sıralarda Fransa ve İngiltere’nin de sefirlerini geri çağırdıklarını 

ve müşterek donanmalarını Çanakkale’ye sevk ettiklerini; yine İngiliz donanmasının Akabe’yi 

bombalamak suretiyle filen düşmanlığa başladıklarını; bunun üzerine Sadrazam, Hariciye, 

Harbiye, Bahriye ve Dahiliye Nazırlarının beyanlarıyla Rusların ne olursa olsun Türkiye’ye 

saldırmak ve savaş yapmak arzusunda olduğunun ifade ve teyit edilmesi üzerine bunu 

kabulden başka çare kalmadığını anlatmıştır. Hayri Efendi diğer taraftan hadiseye Rusların 

sebebiyet verdiklerine dair askeri makamların yazılı ve sözlü resmi beyanları olduğuna işaret 

etmiş, Talat Paşanın verdiği teminata nazaran onun da haberi olmaksızın, yalnız Enver ve 

Cemal Paşaların kendi arzularıyla böyle büyük bir hadiseye cüret edeceklerini uzak bir ihtimal 

olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca yine bu kişilerin olayın mahiyetini başka göstererek 

sahte rapor tanzim etmelerini ve bu suretle hükümetteki arkadaşlarını aldatmaya cesaret 

etmelerini de muhtemel görmediğini ifade etmiştir.68 

Hayri Efendi ifadesinde hadiseyle doğrudan alakalı mühim tarihi bir tespitte bulunarak, 

öteden beri Rusya’nın Türkiye’ye karşı hırs ve tamah gösterdiğini, hatta Sait Paşanın 

sadrazamlığı döneminde adeta himayeyi bile teklif ettiğini ve İstanbul civarını savunma vaadi 

ile askerî işgal altına almak arzusunu sefiri Çarikof vasıtasıyla bildirdiğini, Bab-ı Âlinin 

teşebbüsleri sonucunda ise inkar yoluna giderek sefiri azletmek suretiyle konuyu kapattığını, 

dolayısıyla Rusya’nın hemen hemen bütün dünyayı içine alan böyle bir savaşta Osmanlı 

Devletini de kendi haline bırakmayacağını ve savaşı kabul etme noktasında mecbur tutacağını 

ve tahkikat yapılmasını uygun görmemesinin de işte bu nedenden kaynaklandığını 

düşündüğünü açıklamıştır.69 

Meclis-i Umumiye hakikatlere aykırı açıklamalarda bulunulduğu hakkındaki soruya; ilgili 

Nazırlıkların resmî vesikalarına ve kati ifadelerine dayanarak aksi sabit oluncaya kadar 

bunların geçerli ve muteber olduğunu kabul etmek gerektiği, aksi ispatlandığında ise sadece 

Meclis-i Umuminin değil kendisinin de iğfal edildiğinin anlaşılacağı şeklinde cevap vermiştir. 

Hayri Efendi üçüncü soruya cevaben öyle şerefli ve faydalı teklifler yapıldığına dair bilgisi 

bulunmadığını, ayrıca Türkiye’nin Almanya’nın arzusuna uymak için değil, Rusya’nın tecavüz 

ve tahrikine binaen savaşı kabule mecbur kaldığına dikkat çekmiştir.70 

 

 

                                                                                                                                                                        
Döneminde önce Bekir Ağa Bölüğünde mevkuf bulunmuş, daha sonra Malta’ya sürülmüştür. Türkiye’ye döndükten 

sonra 1922’de ölmüştür. Türk Parlamento Tarihi, Cilt:2, s.172-173. 
68 Sait Halim ve Mehmet Talat Paşalar Kabinelerinin Divan-ı Aliye Sevkleri Hakkında, s.349-350. 
69 Age, s.350. 
70 Age, s.350. 



 
 
 
    

                                                                                                                                        Ersin Müezzinoğlu 

 
Journal of History Studies 

JHS 

137  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 

Sonuç 

Sorgulamalar sonucunda şu tespitlere varılmıştır. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda 

siyasi bir yalnızlığa düşmüş ve savaşın ardından gerek İtilaf devletleri nezdinde gerekse 

Balkan devletleri nezdinde diplomatik faaliyetler yürüterek ittifaklar kurmak, İtilaf devletleri 

zümresine dahil olmak istemiştir. Bu çabalar her iki taraftan da olumlu karşılık görmemiştir. 

Birinci Dünya Savaşı başladığında yine bu devletlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik 

politikalarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Osmanlı Devleti’nin ittifak 

talebi kabul edilmediği gibi tarafsız kalması halinde herhangi bir kati teminat -münferit yazılı 

teminat- vermekten de imtina edilmiştir. Toprak bütünlüğünün korunacağına dair bazı yarım 

ağız sözlü teminatlar ise hafızalarda Paris ve Berlin Antlaşmaları örnekleri hala tazeliğini 

koruduğundan Osmanlı yönetimini iknaya yetmemiştir. Sorgulamalarda öne çıkan bir husus da 

özellikle Rusya’dan duyulan korku ve endişedir. Bu haklı düşüncelerin giderilememesi ve 

kendiyle ittifak yapılmak istenmeyen Osmanlı Devleti’ne Almanya’nın ittifak teklifi, Almanya 

ile antlaşma yapılmasına ve bilahare de savaşa dahil olmaya yol açmıştır denebilir. Yine devlet 

adamlarının verdikleri bilgilere göre Almanya ittifakın akdinden sonra sürekli olarak Osmanlı 

Devleti’ni savaşa sokmak doğrultusunda bir politika takip etmiş ve bu çerçevede emrivakilerle, 

Goben ve Breslav’ın gelişi ile Karadeniz Hadisesi gibi, bazen de tehditlerle bunu 

gerçekleştirmeye çalışmıştır.  Bu süreçte Amiral Souchon’un faaliyetleri önemli sonuçlar 

doğurmuştur. Belirtilmeli ki Amiralin faaliyetlerinden ve gerçek niyetlerinden kabine 

üyelerinin çoğunluğunun çok da haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. İfade veren devlet 

adamlarından yalnız Cavit Bey arkadaşlarından farklı olarak İtilaf devletleri ve Balkan 

devletleri ile ilgili ilişkilerde daha iyimser bir tablo çizmiştir. Özetle Osmanlı Devleti’nin 

müsellah bitaraflık politikası takip ettiği, bile isteye savaşa girmediği, çoğu zaman kendi 

inisiyatifi dışındaki gelişmelerle savaşa sürüklendiği söylenebilir. Yine devleti savaşa 

sürükleyen Almanya ile ittifakın akdi ve mahiyeti, Goben ve Breslav’ın gelişi, Karadeniz 

Hadisesi gibi gelişmelerden kabine azalarının çoğunun haberdar olmadıkları ve oldukça geç 

öğrendikleri anlaşılmaktadır. 
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