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1.KONU: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

• Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum

• Geçen yıl sosyal bilgiler dersinde işlediğiniz “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesini 

hatırladınız mı? O ünitede Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletlerinin 20. 

yüzyıl başlarındaki siyasi ve ekonomik yapıları hakkında bilgiler veriliyordu. 

Ayrıca bu devletlerin durumu Birinci Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarıyla 

ilişkilendiriliyordu. Buna göre 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı 

öncesinde dünya iki önemli gelişmenin etkisi altında bulunuyordu. Bunlardan 

birincisi, Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiydi.



• Milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan 

İmparatorluğu’nun yönetimi altında yaşayan milletler bağımsızlıklarını 

kazanmak için harekete geçmişti. Bağımsızlık hareketleri Balkanlardaki Slavları 

kendi yönetimi altında birleştirmek isteyen Rusya tarafından da 

destekleniyordu. Rusya’nın Panslavizm olarak adlandırılan bu politikasının yanı 

sıra sıcak denizlere inmek için Boğazları ve İstanbul’u ele geçirme gibi 

projeleri de vardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti ise 

Rusya’nın bu hayallerinin önüne geçebilmek için Almanya ile yakınlaşmak 

zorunda kalmıştı.



• Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli 

olaylardan bir diğeri de Sanayi İnkılabı ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

sömürgecilik yarışıydı. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve 

Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamalarıyla daha da hızlandı. Bu 

devletlerden Almanya askerî gücüne güvenerek en güçlü rakip olarak 

gördüğü İngiltere’nin Afrika ve Uzak Doğu’daki sömürgelerini ele geçirmeye 

çalıştı. Bir yandan da Balkanlar ve Ön Asya’daki etkinliğini arttırmak için 

Berlin-Bağdat demir yolu projesini hayata geçirdi. Askerî ve ekonomik alanda 

Almanya kadar güçlü olmayan İtalya ise dikkatini önce Kuzey Afrika’ya, 

ardından da Ege Denizi üzerinden Batı Anadolu’ya çevirdi.
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• İtalya ve Almanya’nın güçlenerek Avrupa’daki dengeyi bozmaları 

İngiltere ve Fransa’yı endişelendiriyordu. İngiltere özellikle zengin bir 

ham madde kaynağı ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti’nin 

Almanya’nın kontrolüne girmesini istemiyordu. Bu nedenle uzun

zamandır izlediği Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma 

siyasetinden vazgeçmiş ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta 

Doğu’yu ele geçirme çabası içine girmişti.



• Fransa ise 1870 yılında Almanya’ya kaptırdığı, zengin 

kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren Bölgesi’ni 

yeniden ele geçirmek için fırsat kolluyordu. Bir 

yandan da azınlıkların haklarını koruma bahanesiyle 

Osmanlı Devleti’ni baskı altında tutarak bu devletin 

topraklarını ele geçirme planları yapıyordu. Fransa-

Almanya sınırında bulunan Alsas- Loren Bölgesi

zengin demir ve kömür yataklarına sahiptir. Bu 

nedenle bölge, Sanayi İnkılabı sonrasında önem 

kazanmış ve Fransa ile Almanya arasında daima 

çekişme konusu olmuştur. 



• Alsas-Loren Bölgesi günümüzde 

Fransa sınırları içerisindedir. 

Avrupa’da yaşanan bu gerginlik ve 

çekişmeler devletlerin iki büyük blok 

hâlinde gruplaşmasına neden oldu. 

Bu bloklardan İttifak Devletleri 

grubu Almanya, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu ve 

İtalya’nın; İtilaf Devletleri grubu ise 

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bir 

araya gelmesiyle kuruldu.
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• Avrupa’da yaşanan bu gerginlik 

ve çekişmeler devletlerin iki 

büyük blok hâlinde 

gruplaşmasına neden oldu. Bu 

bloklardan İttifak Devletleri 

grubu Almanya, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu ve 

İtalya’nın; İtilaf Devletleri grubu 

ise İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 

bir araya gelmesiyle kuruldu.
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• CEVAP: B



• Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladıktan 

kısa bir süre sonra İttifak Devletleri grubuna 

katıldı. Ardından Bulgaristan da bu gruba dâhil 

oldu. Buna karşılık aynı grupta yer alan İtalya, 

İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun Ege kıyılarını 

kendisine bırakacakları yönünde söz vermeleri 

üzerine saf değiştirdi. İtilaf Devletleri grubu 

Japonya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, 

Brezilya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 

katılımıyla daha da güçlendi.



www.tariheglencesi.com



BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ

• 1914 yılının ortalarına gelindiğinde İttifak ve İtilaf 

Devletleri arasındaki gerginlik iyice artmıştı. Savaş için 

gereken her şey hazırdı ancak bu büyük yangını 

başlatacak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Beklenen kıvılcım 

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ortaya çıktı. 

28 Haziran 1914’te bu şehri ziyaret eden Avusturya-

Macaristan Veliahdı Ferdinand ve eşi bir Sırp 

tarafından öldürüldü. Suikastın ardından Avusturya, 

Sırbistan’a savaş ilan ederken Almanya Avusturya’nın, 

Rusya ise Sırbistan’ın yanında savaşa girdi. Bir süre 

sonra İngiltere ve Fransa da Almanya’nın karşısında 

savaşa katıldı.
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• Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde 

Osmanlı Devleti’nin yönetiminde İttihat ve 

Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin

ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa 

sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında 

kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle 

daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile 

ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul 

edilmemesi üzerine Almanya’ya yakınlaşmışlardı.
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• İttihat ve Terakki liderlerinden Harbiye 

Nazırı Enver Paşa, Almanya’nın savaşı 

kazanacağına inanıyor ve Osmanlı 

Devleti’nin bu devletin yanında savaşa 

girmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunun 

için de 2 Ağustos 1914’te Osmanlı 

Devleti ile Almanya arasında bir dostluk 

ve ittifak antlaşması imzalanmasını 

sağlamıştı.
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Enver Paşa



• “İmparatorluk olarak yapayalnızdık. Manzaramız üzüntü vericiydi. 

Güneyimizdeki Araplar ayaklanma çabaları içinde idiler. İngilizler, Araplara altın 

yağmuru ihsan etmişlerdi. İngiliz istihbaratı bizim kontrolümüzde olan Arap 

ülkeleri emirlerini ve liderlerini daha o zamandan satın almıştı. Rusya ve İngiltere 

bir ‘Ermeni Devleti’ hikâyesine bel bağlamışlardı. Şimdi dostumuz olmakla isim 

yapmak isteyen Avusturya, Bosna ve Hersek’i ele geçirmişti. İtalya Trablus’a 

hâkimdi. Bulgaristan ‘Bağımlı Prenslik’ten ‘Bağımsız Çarlık’ ve devlet hâline 

gelmişti. Kısacası, ‘Dünya üzerinde tek dostumuz kalmamıştı.’ İmparatorluğun 

yağmasını önleyecek tek çare, muhtemel bir ‘savaşın kazanılması’ idi. O hâlde 

savaşa girecektik. İnanç bu idi.”

• İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, s. 455.
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• Enver Paşa’nın Almanya’nın yanında yer 

almak istemesi kadar Almanlar da Osmanlı 

Devleti’nin bu savaşta kendileri ile birlikte 

hareket etmesini istiyorlardı. Çünkü Almanya, 

Avrupa’nın tam ortasında bulunması nedeniyle 

doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve 

İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak 

zorundaydı. Bu durumda Osmanlı Devleti eğer 

Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa 

Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve 

böylece Almanya’nın savaştaki yükü 

hafifleyecekti.
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•CEVAP: A



• Diğer taraftan Osmanlı padişahı 

aynı zamanda halife idi. Bu 

nedenle Almanlar Osmanlı 

Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri 

hâlinde İngiltere ve Fransa’nın 

sömürgelerindeki Müslümanların da 

halifenin bir çağrısı ile harekete 

geçebileceğini düşünüyorlardı.
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V.Mehmet Reşad (1909-1918)



• Almanların Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarında savaşa 

katma yönündeki çabaları sonuç vermekte gecikmedi. 

Savaş başladıktan kısa süre sonra Akdeniz’deki İngiliz 

donanmasından kaçan iki Alman savaş gemisi Osmanlı 

Devleti’ne sığındı. Bu durumda uluslararası hukuka göre 

tarafsızlığını ilan etmiş olan Osmanlı Devleti’nin gemileri 

silahsızlandırması ve mürettebatı gözetim altına alarak 

savaşın sonuna kadar elinde tutması gerekiyordu. 
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• Ancak Osmanlı Hükûmeti bunları yapmak 

yerine gemileri satın aldığını açıkladı. Daha 

sonra Goeben’e (Goben) Yavuz, Breslau’a

(Breslav) ise Midilli adlarını vererek gönderlerine 

Türk bayrağı çekilen bu gemileri Osmanlı 

donanmasına kattı. Donanma komutanlığına 

da Alman Amirali Souchon’u (Suşon) getirdi. 

Amiral Souchon tatbikat yapmak bahanesiyle 

Karadeniz’e açıldı ve doğruca kuzeye 

yönelerek buradaki Rus limanlarını bombaladı. 

Bunun üzerine önce Rusya, daha sonra da 

İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş 

ilan etti.
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“İsmet İnönü’ye göre ‘Bizim Cihan Harbi’ne 

girmemiz, ibret verici safhalardan geçerek 

tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletlerinin bize harp ilan 

etmelerini hazırlayan hadiseleri Hükûmet Başkanı 

bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde 

kalmıştır. Cihan Harbi’ne girme kararının 

alınmasında, birinci derecede söz sahibi olanların 

fikir ve mutabakatını gösteren bir delile rastlamış 

değiliz. Birinci Cihan Harbi’ne Meclis kararı 

olmaksızın girmişizdir. Devlet Başkanı’nın haberi 

yoktur, kabine üyelerinin haberi yoktur.”

Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi, s. 30, 31.



• İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte bu 

devletin topraklarını paylaşma projelerini uygulamak üzere harekete 

geçtiler. Bu amaçla İtalya’yı da kendi yanlarına çekerek Osmanlı 

topraklarının bölüşülmesini öngören gizli antlaşmalar yaptılar. Birinci Dünya 

Savaşı sürerken yapılan bu antlaşmalara göre; İngiltere’ye Irak, Ürdün, Filistin 

ve Arabistan’ın tamamı; Fransa’ya Orta ve Güney Anadolu toprakları ile 

Suriye; Rusya’ya Boğazların yanı sıra Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis ile Sivas, 

Elâzığ ve Diyarbakır illeri; İtalya’ya ise Antalya, Muğla ve Konya illerinin yanı 

sıra İzmir ve çevresi bırakılmıştı. 
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• Osmanlı topraklarını paylaşma 

tasarıları 1917’de Rusya’da çarlık 

rejiminin yıkılması ve yeni 

yönetimin savaştan çekilmesiyle 

değişikliğe uğradı. Bu değişikliğe 

göre Rusya’ya bırakılan Boğazlar 

İtilaf Devletlerinin yönetiminde 

kalacak, Doğu Anadolu’da ise 

yine onlara bağlı iki yeni devlet 

kurulacaktı.



• Osmanlı orduları Birinci Dünya 

Savaşı’nda Kafkas, Çanakkale, İran-

Irak, Kanal-Sina-Filistin-Suriye ve Hicaz-

Yemen cephelerinde savaştı. Osmanlı 

Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda 

sınırları dışında bulunan Galiçya, 

Romanya ve Makedonya 

cephelerinde de yer aldı. Türk birlikleri 

bu cephelerde Alman, Avusturya-

Macaristan ve Bulgar ordularının 

yanında İtilaf Devletlerinin ordularına 

karşı mücadele etti.
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CEMAL-ENVER-TALAT PAŞALAR
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

1-Kafkas cephesi

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk cepheyi Doğu 

Anadolu sınırını geçen Ruslara karşı açtı. 1914 yılının son 

günlerinde ordusunun başında ilerleyişe geçen Başkomutan Vekili 

Enver Paşa’nın amacı, Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Kafkasya 

üzerinden Orta Asya’ya geçip Türk dünyası ile birleşmekti. Ancak 

onun bu harekâtı, bölgedeki Ermenilerin Ruslarla iş birliği yaparak 

ordumuzu arkadan vurması, salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu 

soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadı.
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• Büyük can kayıplarının yaşandığı bu cephedeki mücadeleler bazı Doğu 

illerimizin işgaliyle sonuçlandı. Rus işgalinden sonra Ermenilerin Doğu 

Anadolu’daki isyanlarını arttırması üzerine Osmanlı Hükûmeti, hem bölge 

halkının hem de Kafkas Cephesi’ndeki birliklerin güvenliğini sağlamak için 

harekete geçti. Hükûmet bu amaçla 27 Mayıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu 

adıyla bilinen “Sevk ve İskân Kanunu”nu çıkardı. Ardından da cepheye yakın 

bölgelerde yaşayan Ermenileri ülkenin daha güvenli yerleri olan Suriye ve 

Irak’ın kuzeyindeki bölgelere göç ettirdi.



26 KASIM 2015



• CEVAP: C 



IRAK CEPHESİ

• Osmanlı Devleti, İran-Irak Cephesi’ni, Irak petrollerine sahip olmak 

isteyen ve bu amaçla Basra’ya asker çıkaran İngiltere’ye karşı açtı. Irak’ta 

bulunan Türk ordusu kuzeye doğru ilerleyen İngilizleri Selman-ı Pak 

Muharebelerinde durdurmayı başardı. Ardından da onları Kut’ul-Amare

denilen yerde kuşatarak komutanları Townshend (Tavnzınd) ile birlikte 

teslim aldı. İngilizler Irak’ta uğradıkları bu yenilgi üzerine kuvvetlerini 

takviye ederek yeniden ilerleyişe geçtiler. Önce Bağdat’ı, ateşkesten sonra 

da Musul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’nden önemli bir toprak parçasını 

daha kopardılar.
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KANAL-SİNA-FİLİSTİN-SURİYE CEPHESİ: 

• Osmanlı Devleti bu cepheyi İngiltere’nin 

elinde bulunan Mısır’ı geri almak ve Süveyş 

Kanalı’nı ele geçirerek İngilizlerin 

sömürgeleriyle bağlantısını kesmek 

amacıyla açtı. Bu iş için görevlendirilen 

Bahriye Nazırı Cemal Paşa, emrindeki 

kuvvetlerle 1915 yılı başlarında harekete 

geçti. Ancak çöl şartlarının ağırlığı ve 

Kanal’ın çok güçlü biçimde savunulması 

nedeniyle başarılı olamadı. 
www.tariheglencesi.com
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İngilizlerin karşı taarruza geçmeleri 

üzerine de Sina Yarımadası’nı ve 

Filistin’i bırakarak Suriye’ye kadar 

çekilmek zorunda kaldı. İngilizlerin 

kuzeye doğru ilerleyişi, savaşın 

son günlerinde bu cephede 

görevlendirilen Mustafa Kemal 

Paşa tarafından durduruldu.



ÇANAKKALE CEPHESİ

• İngiltere ve Fransa, İstanbul’u alarak Osmanlı 

Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve müttefikleri 

Rusya ile doğrudan bağlantı kurmak 

istediler. Bunun için de 18 Mart 1915’te 

donanmalarıyla birlikte Çanakkale Boğazı’nı 

geçme girişiminde bulundular. Ancak 

Boğaz’a döşenmiş mayınlar ve Türk 

topçularının isabetli atışları karşısında ağır 

kayıplar vererek geri çekildiler. 
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Churchill



İNFLEXİBLE
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QUEEN ELİZABETH

www.tariheglencesi.com



DE ROBECK ESAT PAŞA                     HAMİLTON
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• Müttefikler, denizde uğradıkları 

başarısızlık üzerine Türk 

savunmasını çökertmek için bu 

kez de Gelibolu Yarımadası’na 

asker çıkardılar. Mehmetçik’in 

kahramanlığı karşısında 

tutunamayacaklarını 

anlayınca da bir süre sonra 

yarımadayı terk etmek 

zorunda kaldılar. 



• Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya 

Savaşı’nın seyrini değiştirecek 

nitelikte önemli sonuçlar ortaya 

çıkardı. Boğaz’ın geçilememesi 

nedeniyle yardım alamayan 

Rusya’da çarlık rejimi yıkıldı. Yeni 

yönetim Rusya’nın savaştan 

çekildiğini ilan etti. Diğer yandan 

İtalya, İtilaf Devletlerinin yanında 

savaşa girerken Bulgaristan İttifak 

Devletleri safına katıldı.
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• Gerek 18 Mart 1915’te başlayan Deniz Harekatı’nda, gerekse 25 

Nisan 1915’te başlayan Kara Harekatı’nda başarılı olabilen İtilaf 

Devletleri çekilmek zorunda kalmışlardır.

SAVAŞTA BABALAR OĞULLARINI, BARIŞTA OĞULLAR 
BABALARINI GÖMERLER.
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24 KASIM 2016



• CEVAP: C 



15.12.2013



• CEVAP: B



18 ARALIK 2016 



• CEVAP: A 



I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

• I.Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen 

Jermen Macaristan ile Trianon, Bulgaristanla Nöyyi, Osmanlı 

Devleti ile Sevr antlaşmaları yapılmıştır.Bu antlaşmaların taslakları 

18 Ocak 1918’de toplanan Paris Konferansı’nda tesbit edilmiştir. 

Bu antlaşmalar yenilen devletler için ağır antlaşmalardı.
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• 1-Savaş sonunda siyasi üstünlük Avrupa’ dan Amerika’ya geçmiştir. 

2-Avrupa’da İngiltere ve Fransa’nın ağırlığı artmıştır. 

3-Yeni devletler kurulmuş, Avrupa’nın haritası değişmiştir. 

4-Almanya sömürgelerini kaybetti.

5-Milletler Cemiyeti kuruldu. 

6-Almanya’ya ağır bir antlaşma imzalatılması ve Fransa’nın baskıları 

II.Dünyaya Savaşı’na ortam hazırladı. 

7-Avrupa’da demokrasi güç kazandı. 

8-İmparatorluklar yıkıldı.
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KPSS’YE HAZIRLIK DAHA KOLAY

Online Kitapçılarda…


