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Her devlet teşkilatı, başlangıçta bir savaş ve ordu 
teşkilatına dayanır. Alman tarihçi Otto Hintze’nin 
bu tespiti, Osmanlı tarihi için de bihakkın doğrudur. 

Pek çok rakibi gibi Osmanlı Devleti de 17. 
yüzyıldan itibaren, kadro ve malzeme ihtiyacı sürekli 
artan bir silahlı kuvvete sahip olmanın zorluklarıyla 
karşılaştı. 19. yüzyıla gelindiğinde, savaş zamanında, 
sayısı artık yüz binleri bulan asker ve sözleşmeli 
savaşçıyı bulup seferber etmek, bunların iaşe ve 
ibatelerini karşılamak, ateşli silahlar ve diğer savaş 
araçlarındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek 
bunları tedarik etmek, askerî teşkilat kadar devlet 
teşkilatının da yenilenmesini zaruri kılıyordu. 

Kıta Avrupası’nda Devrim ve Napoléon 
Savaşları ile birlikte zorunlu yurttaş askerliğine 
dayalı kitle ordularının oluşturulması, politik form 
ve ekonomik organizasyonda köklü dönüşümleri 
tetikledi. Sonradan ulus-devlet ve endüstri toplumu 
olarak adlandırılacak bu yeni sosyo-politik ve sosyo-
ekonomik yapılar içinde, hem savaş hem de üretim 
giderek daha fazla mekanikleşti. Sıradan insanın barış 
ve savaş zamanlarındaki hayat tecrübelerinde büyük 
kırılmalar meydana geldi.

Bu ciltte ele alınan Osmanlı askerî tarihinin en 
uzun yüzyılı, üç kıtaya yayılmış geniş ülkesi üzerinde 
Osmanlı Devleti’nin sancılı yenileşme hikâyesinin 
ana eksenidir. Tarih eğitimini Türkiye’de almış hemen 
herkes, Osmanlı tarihine dair en iyi bildiği şeyin, 
savaşlar ve askerî teşkilat olduğunu düşünür. Oysa 
Osmanlı tarihi hakkında bugüne kadar yapılmış 
akademik incelemelerin içeriğine bakılırsa, askerî 
tarihin âdeta bir “kara delik” gibi durduğu görülür. 
Savaşların başlangıç ve bitiş tarihlerini, başlıca 
muharebe ve komutanların adlarını, savaştan sonra 
imzalanmış antlaşmaların birkaç maddesini bilmekle, 

buzdağının su üstündeki kısmını dahi tanımlamak 
mümkün değildir. 

Belki de en kompleks beşeri faaliyeti olan savaşın 
yürütülmesi ve organizasyonu, bünyesinde stratejik 
kararlar kadar pek çok teknik ayrıntıyı da barındırır. 
Ordu ve donanmaların savaş zamanı faaliyetlerini 
anlamak, barış zamanı teşkilatlarını tanımaya da 
bağlıdır. Bu ise sadece “teşkilat, malzeme, kadro” 
üçlemesiyle sınırlı bir okumayla yapılamaz. Bilhassa 
kitle orduları devrinde, askerlik yapan yurttaşların 
içinden geldiği toplumun manevi ve kültürel dünyası, 
örf ve âdetleri, inanç ve değerleri de askerî tarih 
analizinin ayrılmaz parçasıdır. Osmanlı gibi ömrü 
ve geleneği uzun, coğrafyası geniş, nüfusu oldukça 
heterojen, rakip ve düşmanları çeşitli, karada ve 
denizde girdiği sıcak çatışmaları fazla olan bir devletin 
askerî tarihi de bu yüzden iyice araştırılmadan 
tanınabilecek bir alan değildir. 

Yakın bir zamana kadar, Osmanlı askerî 
tarihi üzerinde çalışan sivil akademisyenler ile 
araştırmacıların sayısı, Türkiye’de ve dünyada 
bir elin parmağını geçmiyordu. Askerî tarihin 
askerlerin işi olduğuna dair kökleri Birinci Dünya 
Savaşı dönemine dek giden kabul, Türkiye’de 
varlığını korumaya devam ediyor gibiydi. Yerli 
araştırmaların az olması, daha çok İngilizce kaleme 
alınan dünya askerî tarih literatüründe Osmanlı/
Türk askerî tarihinin yok sayılmasıyla desteklendi. 
Osmanlı ordusu ve donanmasının son dönemine ait 
resmî kayıtların daha çok askerî arşiv ve müzelerde 
bulunması ve bunların araştırmaya neredeyse kapalı 
tutulması da, resmen görevlendirilmiş emekli ve 
muvazzaf subay kökenli asker tarihçiler dışındaki 
araştırmacılar tarafından layıkıyla incelenememesine 
zemin hazırladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Ö NSÖZ
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nükleer çağa girilmesiyle birlikte, nizami harpler 
azalıp askerî tarihten “çıkarılacak dersler”den umut 
kesilmeye başlanınca, Türkiye’deki resmî askerî tarih 
araştırmaları da her geçen yıl iyice azaldı. Yapılan 
yayınlar, 1918-1945 arası yapılmış sefer ve harekât 
incelemelerinin yeni yazıya çevrilmesinden ibaret 
kaldı. Hemen herkesin ağzında Osmanlıların ve 
Türklerin savaşçılık kabiliyetlerine ve askerî gücüne 
dair basmakalıp sözler dolaşsa da, zorunlu askerliğin 
hâlâ sürdüğü bir ülke olmasına rağmen, diğer NATO 
üyelerine kıyasla Türkiye, doğru bilgilere dayalı askerî 
kültürün en az popülerleştiği ve sivilleştiği ülkelerden 
birine dönüştü. 

Geçtiğimiz on yılda bu olumsuz manzara değişmeye 
başladı. Dünyada ve Türkiye’de hızla artan Osmanlı 
araştırmaları çerçevesinde sıra en nihayet askerî tarihe 
de gelmişti. Osmanlı Devleti tarihinin, Osmanlı 
askerî tarihi iyice bilinmeden anlaşılamayacağı az 
çok kabul görür oldu. ABD ve Avrupa’da kendini 
gösteren “yeni askerî tarih” incelemeleri ile birlikte, 
Osmanlı askerî tarihinin de hem politik ve askerî, 
hem de sosyal, ekonomik, kültürel ve entelektüel 
cepheleriyle gün ışığına çıkartılması eğilimi güçlendi. 
Aralarında bu ciltteki parça yazıları kaleme alanların 
da bulunduğu onlarca akademisyen, Osmanlı askerî 
tarihinin “klasik” ve “yenileşme” dönemlerine ait 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başladılar. 
Üniversitelerde askerî tarih dersleri okutulmaya 
başlandı. Sivil yayınevlerinin dünya ve Avrupa 
askerî tarihine dair yayınladığı çeviriler, askerî tarihin 
ancak karşılaştırmalı bir tarihçilik perspektifiyle 
anlaşılabileceği hususunda belirli bir farkındalık 
yarattı. Başta silahlar ve üniformalar olmak üzere 
askerî tarihimizin geride bıraktığı objeler ile asker 
mektupları ve hatıralarına merak duyan gönüllü kişi 
ve toplulukların ortaya çıkışı da, bu alanda mevcut 
bilgi eksikliklerinin görülmesinde önemli katkılar 
sağladı. 

Elinizdeki kitap, Birinci Dünya Savaşı’nın 
yüzüncü yılına 1 kala, Osmanlı askerî tarihinin son 
dönemine dair akademik ve popüler literatürdeki bir 
boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır. Osmanlı 

askeriyesinin farklı kuvvetleri (kara, deniz, hava) 
ve farklı sınıflarını (piyade, süvari, topçu vs.), 
barış ve savaş zamanı faaliyetlerini, teşkilatı ve 
askerî sanayisini bir arada ve orijinal görüntülerle 
desteklenmiş olarak ele alan kolektif bir kitap bugüne 
kadar ne Türkçe ne de diğer dillerde mevcuttu. 
TSK’nın askerî tarihten sorumlu biriminin (Harp 
Tarihi/ATASE Başkanlığı) yayınladığı TSK Tarihi 
Dizisi içinde 1792-1918 arasını ele alan ve şu an 
baskısı bulunmayan iki cilt, yayınladıkları tarih 
itibariyle çok faydalı olmakla beraber, hem bilgi 
hem de yaklaşım açısından güncellenmeye muhtaçtır. 
Ayrıca yeterince görsel malzemeden de yoksundur. 
Osmanlı deniz ve hava kuvvetlerinin tarihine dair 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve son birkaç yılda 
resmî kurumların desteğiyle asker ya da akademisyen 
kökenli araştırmacılara hazırlatılmış eserler ise, 
kıymetli teknik bilgiler içerseler de, sadece tek bir 
kuvveti bazen fazlasıyla ayrıntılı bazen de görsel 
malzemesiz ele almaktadır. Harp Okulları ve Harp 
Akademileri’nin yanı sıra üniversitelerde okutulan 
son dönem Osmanlı harp tarihi/askerî tarihi dersleri 
için günümüze uygun ders kitapları da yoktur. Hal 
böyle olunca, Geç Osmanlı askerî tarihine ilgi duyan 
biri için gidilecek iki yol vardır: Kütüphanelerde dahi 
bulunması zor pek çok eski ve yeni yayını bulup sonra 
sabırla içlerinden gereken bilgileri süzmeye çalışmak 
ya da çağın eğilimine uyup internetteki aramalarda 
karşısına çıkan yazılı ve görsel malzemeye kendini 
teslim etmek.

Akademik kariyerinin farklı seviyelerinde bulunan, 
ancak hepsi Osmanlı askerî tarihinde özgün 
araştırmalara sahip 10 araştırmacının katkılarıyla 
meydana gelen bu kitap, 1792-1918 arası dönemde 
Osmanlı askeriyesinin teşkilat, teçhizat ve doktrin 
tarihini bir bütünlük içinde ve dünya askerî tarihiyle 
karşılaştırmalı olarak ele almak kasdıyla meydana 
getirildi. Yazılarda, hem güncel araştırmaların 
getirdiği yeni yorum ve yaklaşımlardan hem de 
Türkiye içi ve dışındaki farklı arşiv, kütüphane ve 
müzelerde muhafaza edilen belgeler, yazma ve basma 
kaynak eserler ile görsel malzeme içeren albümlerden 



 9

ÖNSÖZ

faydalanıldı. Bir taraftan genel değerlendirmelerle 
büyük resme dikkat çekilmeye çalışılırken, birçoğu ilk 
kez bu kitapta açıklanan teknik bilgiler de ayrıntıda 
gözden kaçırılmamaya uğraşıldı. Bu sahada çalışan 
ve çalışacak akademik tarih araştırmacıları kadar, 
sahanın diğer önemli paydaşları olan subaylar, 
askerî öğrenciler ve askerî tarihe ilgi duyan siviller 
de muhatap olarak dikkate alındı. Bu yüzden, 
mümkün olduğunca açık, sade ve anlaşılır bir dil 
kullanılmasına, teknik terimlerin yeri geldikçe 
açıklanmasına ve kaynaklara yapılan göndermelerin 
metnin takibini güçleştirmeyecek sıklıkta yapılmasına 
hususi gayret gösterildi. 

Bir yıllık ortak bir çalışmanın ürünü olarak ortaya 
çıkan bu eser, Osmanlı askerî tarihinin son dönemine 
ait bütün temaları ve problemleri ele almak ya da 
onlara son noktayı koymak iddiasında değildir. 

Aksine, gelecekte benzerlerinin ortaya çıkması ve 
böylelikle Osmanlı ve Türkiye yakın tarihinin daha 
iyi anlaşılması adına atılmış bir ilk adımdır. Bu 
projeye destek vererek Dünya Savaş Tarihi dizisinin 
bir parçası olarak kitaplaşmasını sağlayan TİMAŞ 
Yayınları’na, tarih editörü Adem Koçal’ın şahsında 
teşekkür borçlu olduğumuzu belirtmeliyim. Kitaba 
katkı sağlayan diğer 9 akademisyen ve doktoranta 
da, yazılarının organik bir bütünlük sunması adına 
kendilerinden talep edilmiş değişiklik ve düzeltme 
taleplerini bihakkın yerine getirdikleri için, şahsım 
ve yayınevi adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün 
çabalarımıza rağmen gözden kaçmış olma ihtimali 
bulunan hatalar ile kitabın sınırlı hacmi ya da 
henüz yeterli inceleme bulunmamasından dolayı 
ele alınamamış hususlar için ise, kitabın değerli 
okuyucularının hoşgörüsünü istirham ediyorum.

 Dr. Gültekin YILDIZ
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ON YILLIK 

HARP VE 

TOPYEKÛN 

SEFERBERLİK

Son dönem Osmanlı harpleri birçok açıdan 
neredeyse kesintisiz bir süreç oluşturur: 1912’deki 

Balkan Savaşı’ndan başlayıp 1914-1918 
arasındaki Birinci Dünya Savaşı’ndan geçerek 

İstiklâl Savaşı’nın sona erdiği 1922 yılına kadar 
bir “On Yıllık Savaş” döneminden bahsetmek 

mümkündür. Hatta bu zincire, kapsam ve 
önem açısından biraz daha kenarda dursa da, 

1911-1912’deki Trablusgarp Savaşı’nı ekleyerek 
zaman aralığı biraz daha da genişletilebilir.

Gerçekten de, Osmanlı-Türk orduları 
Trablusgarp Savaşı’nın başladığı 29 Eylül 
1911’den İstiklâl Savaşı’nı sonlandıran 

Mudanya Mütarekesi’ne, yani 11 Ekim 1922’ye 
kadar, görece kısa sayılabilecek barış zamanları 
dışında, sürekli sıcak savaşın içinde olmuştur. 1911’de 
20’li yaşların başlarında olup da zorunlu askerlik 
sistemi içerisinde askere alınan bir köylü genci, birkaç 
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aylık süreler hariç tutulursa ve eğer hayatta kalmayı 
başarabilmişse, bu on yıl boyunca sürekli seferberlik 
kararlarıyla yeniden ve yeniden askere çağrılmış ve 
memleketine gerçek anlamda ancak 1922 sonlarında 
dönebilmiştir.  

“ON YILLIK SAVAŞ”
On Yıllık Savaş tanımlaması, son dönem 
Osmanlı-Türk harplerini daha geniş bir çerçeveye 
yerleştirmemizi sağladığı gibi, savaşlar arasındaki 
siyasi, askerî, ekonomik ve hatta kültürel bağlantıları 
tespit etmemizi kolaylaştırır. Çünkü söz konusu 
harplerin hiçbiri izole ve birbirlerinden bağımsız 
değildir. Mesela, 1912-1913 yıllarındaki Balkan 
Savaşları birçok açıdan Birinci Dünya Savaşı’nın 
bir “provası” niteliğindedir.1 Benzer şekilde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu savaşı olan ve resmî tarihte 
kendi başına müstakil bir harpmiş gibi takdim edilen 
İstiklâl Savaşı (1919-1922), aslında Birinci Dünya 
Savaşı’nın bir uzatmasıdır. Çok unsurlu Osmanlı 
mozaiğinin çözülerek yerini daha homojen bir ulus-
devlet modeline bırakmasının hikâyesi, sadece İstiklâl 
Savaşı’na odaklanılıp Balkan Savaşları ve neticelerine 
değinilmemesi halinde eksik kalacaktır. 

Bu sürekliliğin altını çizmek, sadece muharebelerde 
değil, askerî teşkilatta ve ordu-toplum ilişkilerinde 
yaşanan dönüşümlerin de izlerini daha kolay 
sürmemize yardım eder. Örneğin, Cumhuriyet 
dönemine de miras kalacak olan zorunlu askerlik 
sistemi, bu on yıl içerisinde, bilhassa da Balkan 
Savaşı yenilgisinden sonra sürekli düzeltme ve 
gözden geçirmelere tâbi tutulmuş, Birinci Dünya 
Savaşı ve İstiklâl Savaşı tecrübeleri ışığında son şeklini 
almıştır. Bu on yıl boyunca toplumdan sürekli ve 
çok miktarda asker alma ihtiyacı, ordu ile toplum 
arasında organik bir bağın tesis edilmesini gerekli 
kılmıştır. Toplumu her an askerliğe ve harbe hazır 
tutma hedefiyle ona, bugün “militarizm” başlığı 
altında toplayabileceğimiz bir askerlik kültürü ve 
propagandası enjekte edilmiştir. Dolayısıyla, “Her 
Türk asker doğar” tarzındaki sloganların kökenini 
bu süreçte aramak mantıklıdır. 

Ancak, her kavramsal çerçeve gibi On Yıllık Savaş 
tanımının da yetersiz kalabildiği noktalar vardır. 
Dahası, eğer dikkatsiz kullanılırsa ve sadece bir 

şablon halini alırsa, ciddi yanılgılara da yol açabilir. 
Birincisi, kesintisiz bir sürece yerleştirilebiliyor olsalar 
da, sözü edilen harpler arasında ciddi farklıkların 
olduğu unutulmamalıdır. Mesela, kullanılan askerî 
personel açısından Trablusgarp Savaşı’yla Birinci 
Dünya Savaşı arasında, deveyle kulak misali fark 



 207

ON YILLIK HARP VE TOPYEKÛN SEFERBERLİK

vardır. Aynı şekilde seferberliğin boyutu, askere alınan 
insan sayısı ve zayiat açısından İstiklâl Savaşı’nın 
boyutu neredeyse Birinci Dünya Savaşı’nın sadece 
tek bir cephesi kadardır. Balkan Savaşları ve İstiklâl 
Savaşı’nın politik ve sosyal boyutları farklıdır. Bu 
savaşların birbirinden kopuk olmadığını söylemek, 

onların tek tek ele alınmasının gerekmediği anlamına 
gelmez.     

On Yıllık Savaş tanımı, biraz Batı-merkezli, hem 
de sadece nizami harplere (yani saf düzeni şeklinde, 
net bir biçimde tanımlanmış yabancı bir düşmana 
karşı yapılan cephe savaşlarına) odaklanmakla da 
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malûldür. Oysa son dönem Osmanlı askerî tarihinde,  
imparatorluğun çeşitli yerlerinde (Arnavutluk, 
Yemen, Doğu Anadolu) yürütülen gayrinizami 
harp ya da isyan bastırma harekâtı faaliyetleri de 
gözden kaçırılmamalıdır. Bunun en önemli örneği 
Yemen’dir. Yemen’de 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl 
başlarındaki isyanlar (örneğin 1897-1898, 1904, 
1911) hatırı sayılır bir Osmanlı askerî gücünün 
müdahalesini gerektirmiş, uzun ve yıpratıcı olan bu 
savaşlarda ciddi kayıplar verilmiştir. Anadolu halk 
kültüründeki Yemen türküleri bu harbin toplumun 
hafızasında ne kadar derin izler bırakmış olduğunun 
bir göstergesidir. Ayrıca, Balkan Savaşı başladığında 
önemli miktarda Osmanlı kuvvetinin hâlâ Yemen’de 
olması ve bunun Balkan cephelerindeki kuvvetler 
için yarattığı noksanlar, Balkan yenilgisine etki eden 
faktörlerden biri olarak gösterilebilir. 

TOPYEKÛN HARP
Son dönem Osmanlı harp tarihini daha geniş bir 
çerçeveye yerleştirmemize olanak sağlamasının 
yanı sıra, onu Avrupa ve dünya askerî tarihiyle 
daha iyi ilişkilendirmemize de yarayan ikinci 

kavramsal çerçeve ise topyekûn harp tanımlamasıdır.2 
Napoléon Savaşları’ndan (1799-1815) itibaren 
modern savaşın niteliğinde ciddi değişimler ortaya 
çıkıp silah teknolojisindeki gelişmelerle çatışmalar 
giderek daha yıkıcı hale gelir. Daha fazla insan 
gücü gerektiren ve daha geniş coğrafyalara yayılan 
savaşlarda “cephe” ile “cephe gerisi” fark belirsizleşir. 
Artık ülkelerin bütün sosyal ve ekonomik kaynakları 
savaş için seferber edilmek zorundadır. Kitle iletişim 
araçlarındaki gelişmeler de savaş hazırlığını ve savaş 
seferberliğini toplumun gündemine daha hızlı ve 
etkili bir biçimde sokar. Bu yüzden propaganda 
faaliyetleri ciddi bir önem kazanır. Zorunlu askerlik 
sistemiyle zaten her erkek vatandaşı asker yapmaya 
çalışan devlet otoriteleri, askerlik çağında ya da beden 
yeterliliğinde olmayan diğer erkeklerden ve daha da 
önemlisi kadınlardan “harp endüstrisi” alanında ya 
da seferberlik şartlarında olağanüstü emek kullanımı 
hedefiyle yararlanmaya başlar. Savaş endüstrisi ya da 
savaş için üretim alanında kullanılan “sivil nüfus” 
düşman tarafından artık savaşın “meşru hedefi” 
olarak görülmeye başlanır. Önceden hukuki ve ahlaki 
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açılardan yasaklanmış ya da kısıtlanmış olan “sivil 
hedeflere yönelik saldırılar” topyekûn harp ile beraber 
muharebelerde giderek “sıradan” hale gelecektir.

Fransa-Prusya Savaşı (1870-1871) sanayileşen 
ekonomilerin savaşın yıkım gücünü devasa artırdığı 
ve savaşta sivil toplumun askerî sektörle iyice iç içe 
geçtiği Avrupa’daki ilk önemli tecrübelerdendir. 
Dört yıl boyunca Amerika’nın insan ve ekonomik 
kaynaklarını savaş için seferber ettiren Amerikan İç 
Savaşı (1861-1865) ise Atlantik ötesi ilk örnektir. 
Amerikan İç Savaşı, yayıldığı coğrafi alanın genişliği 
ve süresinin uzunluğunun yanı sıra, sivillerin orduya 
sürekli maddi ve manevi katkı sağlamalarının talep 
edilmesi ve bu yüzden muharebelerin doğrudan 
hedefi olmaları açısından da, “topyekûn” kavramını 
sonuna kadar hak eder. Topyekûn savaşın Asya’daki 
ilk önemli örneği ise, kuşkusuz, 1905’teki Japon-Rus 
Savaşı’dır. Birinci Dünya Savaşı ise bu yeni savaş 
türünün doruk noktasına yerleşecektir.

Topyekûn harp kavramıyla birlikte savaşlardaki tek 
kuvvete dayalı operasyonlar da değişime uğramıştır. 
Daha önceki yüzyıllarda genellikle birbirlerinden 
ayrı cereyan eden deniz ve kara muharebeleri (daha 
sonraki dönemlerde hava muharebeleri de) aynı 
savaşın birbirini tamamlayıcı parçaları haline gelir. 
Bu unsurların hepsini sistemli biçimde müşterek 
harekât çerçevesinde kullanmadan başarı sağlamak 
artık mümkün değildir.

19. yüzyılın ikinci yarısındaki ve bilhassa da 20. 
yüzyılın başındaki Osmanlı harplerini,  “topyekûn 
harp” kavramı içerisine yerleştirmek mümkündür. 
Osmanlı Devleti için Balkan ve Birinci Dünya 
savaşları, cephe ile cephe gerisi arasındaki farkın 
buharlaşması ve başta insan gücü olmak üzere 
seferberliğin neredeyse bütün toplumu içine almasıyla 
neticelenmiştir. 

Elbette henüz yeterince endüstriyelleşmemiş ve 
zirai bir ekonomiye sahip Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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savaş topyekûnlaştırma kapasitesi Almanya’dan daha 
düşüktü. Aynı şekilde, ülkesindeki nüfusu 1789 
Devrimi’nden itibaren giderek daha sıkı kontrol ve 
takip eden Fransa’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki 
insan seferberliği potansiyeliyle, aşiret ve kabilelerle 
meskûn bölgelerine nüfuzu fazla olmayan ve asker 
alma sistemini şahsi mükellefiyet temelli hale 
gelmemiş Osmanlı Devleti arasında önemli farklar 
mevcuttu.

TOPYEKÛN SEFERBERLİĞİN BİRİNCİ 
HALKASI: BALKAN SAVAŞLARI
Osmanlı askerî tarihinde, savaş olgusunun 
topyekûnlaşmasının On Yıllık Harp süreciyle 
örtüştüğü söylenebilir. Bu sürecin ilk ciddi belirtileri 
daha da öncesine uzatılıp, çok-cepheli ve ittifak 
sistemine dayanan Kırım Harbi (1853-1856) ile 
başladığı ve yine çok-cepheli ve maliyetli 93 Harbi 
ile hızlandığı iddia edilebilir.3 

Osmanlı ordusunun ağır bir yenilgi yaşadığı 
Balkan Savaşları (1912-13), sivil-asker ayrımının iyice 
buharlaştığı ve toplumsal seferberlik olgusunun ciddi 
önem kazandığı bir savaş oldu. Askerî terminolojide 
sık kullanılan anlamıyla “askerlik çağındakilerin 
silahaltına çağrılması” demek olan seferberlik, Balkan 
Savaşları’nda artık çok daha geniş bir toplumsal 
hareketliliği tanımlar hale geldi. Genç erkekleri askere 
çağırmanın yanı sıra kamuoyunda savaş için meşruiyet 
oluşturulması, düşmanın mutlak bir “öteki” olarak 
kabul ettirilmesi ve sivil toplumun savaşa her türlü 
maddi-manevi desteği vermesi yönündeki çabalar, 
Balkan Savaşı ile birlikte iyice kendini gösterdi. 

İttihad ve Terakki Cemiyeti ile organik bağları olan 
Osmanlı Donanma Cemiyeti ve Müdafaa-i Milliyye 
Cemiyeti gibi “gönüllü” dernekler, savaş masrafları için 
halktan iane (bağış) ve gönüllü toplama kampanyaları 
yürüttüler. Ayrıca milliyetçi bir perspektifin 
şekillendirdiği çok çeşitli basın-yayın etkinlikleriyle 
savaşı sivil toplumun gündemine sokarak, sivil 
toplumun militarizasyonu diyebileceğimiz bir süreci 
başlattılar.4 Balkan Savaşları, aslında daha önceden 
başlamış ama nispeten düşük bir düzeyde sürmüş 
olan kaybedilen topraklardan Anadolu’ya muhacir 

akınını da çok üst bir boyuta taşıyarak savaşın insani 
trajedi boyutunu derinleştirecekti.5

Modern kitle ordularının gelişmesiyle daha da 
önem kazanan insan gücü seferberliği, rakiplerine 
benzer şekilde, On Yıllık Harp sürecinde Osmanlı 
Devleti’nin askerî performansının başlıca 
belirleyicilerinden biri oldu. Bu tespiti tersinden 
yapmak da mümkündür: Osmanlı ordularının 
son dönem harplerinde neden ciddi yenilgiler 
aldığının temel açıklaması, Osmanlı insan gücü 
seferberliğindeki sorunlarda aranmalıdır.   

8 Ekim 1912’de başlayan ve 31 Temmuz 1913’te 
sona eren Balkan Savaşları aslında iki safhalı 
bir çatışmadır ve bu yüzden “Savaşlar” şeklinde 
çoğul olarak anılır. Savaşın asıl belirleyici olan 
kısmı, Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan, Sırbistan, 
Yunanistan ve Karadağ’ın teşkil ettiği Balkan 
İttifakı’na karşı savaştığı ve ciddi bir yenilgi aldığı 
ilk safhasıdır. Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) ile 
sona eren savaşın bu ilk perdesinin kayıpları ağırdır: 
Osmanlı Devleti batıda Midye-Enez hattına kadar 
çekilmiş ve bu hattın ötesinde kalan, Edirne dahil, 
bütün Avrupa topraklarını kaybetmiştir. 

Savaşın 29 Haziran 1913’te başlayan ve hem daha 
kısa hem de daha az yoğun olan ikinci safhası, toprak 
paylaşımından memnun olmayan Bulgaristan’ın 
müttefikleriyle çatışmasından çıkmıştı. Osmanlı 
Devleti de fırsattan yararlanarak Bulgaristan’la savaştı 
ve en azından Edirne’yi geri aldı. Savaşın bu ikinci 
perdesini Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913) sona 
erdirdi. Osmanlı Devleti, Ege Adaları’nın büyük 
kısmı da dahil Rumeli topraklarının tamamına 
yakınını kaybetti ve Rumeli’deki Osmanlı hakimiyeti 
sona erdi.

Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti açısından başlıca 
iki cephede cereyan etti ve askerî kuvvetler de iki 
ana kısma ayrıldı. Doğu Trakya’da konuşlandırılan 
Şark Ordusu Balkan İttifakı içerisindeki en yakın 
ve zorlu kuvvet olan Bulgaristan kuvvetleriyle 
savaştı. Makedonya merkezli Garp Ordusu ise diğer 
kuvvetlerle, yani Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’la 
çatıştı.6 Savaşın ilk safhasında bu cephelerde, 
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Edirne’nin Mehmed Şükrü Paşa tarafından 
kuşatmaya karşı savunulması (2 Kasım 1912-26 
Mart 1913) gibi dirençli kale savunmaları dışında, 
Osmanlı orduları sürekli geri çekilmek zorunda 
kaldı. Sırplara karşı Kumanova (23 Ekim 1912), 
Bulgarlara karşı Kırkkilise/Kırklareli (24 Ekim 1912) 
ve yine Bulgarlara karşı Lüleburgaz (3 Kasım 1912) 
kara muharebeleri ve Yunanlılara karşı İmroz (16 
Aralık 1912) deniz muharebesi gibi savaşın belirleyici 
çatışmalarında Osmanlı kuvvetleri seri yenilgiler aldı. 
Bulgar kuvvetlerinin Çatalca hattına kadar dayanıp 
İstanbul’u tehdit eder hale geldiler. 

Balkan Savaşı’nın hemen öncesinde, Osmanlı 
Devleti’nin nüfusu yaklaşık 24 milyondu. Osmanlı 
askerî makamları, bu nüfus içinde askerlik çağındaki 
erkek sayısını (20-25 yaş) 1.080.000 olarak 
hesaplamışlardı. Yedeklerle (ihtiyatlarla) birlikte (20-
40 yaş) bu sayı 4.000.000’e çıkıyordu. O esnada barış 
zamanında askerî kuvvetlerin mevcudu 280.000, 
savaş zamanı buna katılacakların tahminî sayısı ise 
450.000 idi.7 Ancak, kâğıt üzerindeki verileri gerçeğe 
dönüştürmek, hukuki mevzuattan askerlik şubeleri 
teşkilatına, celbedilen acemileri eğitecek birliklerden 

firarileri takip edecek jandarma teşkilatına varıncaya 
dek geniş bir askerî-bürokratik örgütlenmeyi 
gerektiriyordu. Böyle bir altyapı Osmanlı Devleti’nde 
hiç yok değildi, ancak ciddi eksiklikleri vardı ve 19. 
yüzyıl boyunca hep belli sorunlarla birlikte işlemek 
zorunda kalmıştı.  

Bu sorunların ilki mevzuattaki hantallıktı. 
Balkan Savaşı eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 
hâlâ 25 Ekim 1886 tarihli Askere Alma Kanunu 
yürürlükteydi. Bunun yeni şartlara cevap verebilmesi 
için acilen güncellenmesi gerekiyordu. Aslında, 
1908’de II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra yeni 
bir zorunlu askerlik kanunu gündeme alınmış ve bir 
taslak da hazırlanmıştı. Ama o yıllardaki gerek siyasi 
belirsizlikler gerekse de askerî alandaki hedeflerin 
netleşmemesi yüzünden bu kanun tasarısı yürürlüğe 
sokulamamıştı. Yeni bir kanun yerine, 1909’da 
yapılan ve askerlik yükümlülüğünü farklı din ve etnik 
grupları daha fazla kapsayacak şekilde genişleten bazı 
eklemelerle yetinildi.8 

1886 Kanunu, Tanzimat sonrası Osmanlı askere 
alma kanunlarının hepsinde mevcut uzun bir muafiyet 
listesi içeriyordu. Başta gayrimüslimler olmak üzere 
çeşitli siyasi, idari ve sosyal kesimler şartlı ya da şartsız 
olarak askerlik hizmetinden kısmen ya da tamamen 
muaftı. Mesela, Tanzimat’ın herkesin kanun önünde 
eşitlik vaadine rağmen, gayrimüslim Osmanlılar 
zorunlu askerlik hizmetinin kapsamına ancak teorik 
olarak alınmış, pratikte ise cizye vergisinin yerine 
konulmuş bedel-i nakdi (nakit bedel) karşılığında faal 
askerlik hizmetinin dışında tutulmuşlardı.9 Askerlik 
yükümlülüğünü gayrimüslimleri de kapsayacak 
şekilde genişleten ilk hukuki düzenleme 1909 
yılında yapıldı. Artık devlet gayrimüslim nüfusun 
askerlik hizmeti havuzuna daha fazla dahil edilmesini 
planlıyordu.10 Nitekim Balkan Savaşı’nda Osmanlı 
birliklerinde ilk kez ciddi anlamda gayrimüslim er 
istihdam edildi.11

İnsan gücü havuzunu daraltan bir başka faktör de 
bazı coğrafi bölgelere muafiyet tanınmış olmasıydı. 
İstanbul, Hicaz, Yemen, Trablusgarp, İşkodra, 
Havran ve Basra gibi, daha önceki dönemlerde çeşitli 
nedenlerle zorunlu askerlik kapsamına alınmamış 
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yerlerin sakinleri de Balkan Savaşı arefesinde 
yükümlülük kapsamına sokuldu. 1909’daki 
yeni düzenlemelerle, bolca istismar edilmiş bir 
uygulama olan medrese öğrencilerinin askerlikten 
muaf tutulmasına da, imtihanlarını zamanında 
veremeyenlerin askere alınması gibi belli sınırlamalar 
getirildi.12 

Ancak, bazı zaruretler ve devlet altyapısının 
eksiklikleri ile II. Meşrutiyet dönemi siyasi elitinin 
açık ya da zımni siyasi-ideolojik tercihleri, zorunlu 
askerlik sisteminde varolagelen kimi sıkıntıların 
Balkan Savaşı’na gelinceye değin ve harp esnasında da 
devam etmesine yol açacaktı. 1909 düzenlemeleriyle 
kaldırılacağı beyan edilen ve ağırlıklı olarak 
gayrimüslimleri muhatap alan bedel-i nakdi 
uygulamasından, devletin mali sıkıntıları yüzünden 
hiçbir zaman vazgeçilemedi; sadece kapsamı biraz 
daraltılabildi. Aşiret yapılarının kuvvetli olduğu 
Doğu-Güneydoğu Anadolu’daki insangücü 
havuzundan Aşiret Süvari Alayları sistemi yoluyla 
yararlanma düşüncesi Balkan Savaşı’nda da devam 
etti.13 Osmanlı ordusunun ana gövdesini oluşturan 
ve zorunlu askerlik sistemine dayanan nizamiye 

birliklerinin yanında, aşiret liderlerinin önderliğinde 
toplanan ve II. Abdülhamid döneminde teşkil 
edilmiş Hamidiye Hafif Süvari Birlikleri (Hamidiye 
Alayları)’nin devamı olan Aşiret Hafif Süvari Alayları 
kullanıldı.14 

Askerî teşkilattaki yeniden yapılanma çabalarına 
rağmen, Balkan Savaşı’nda Osmanlı sefer ve seferberlik 
planlarını tasarlayanlar topyekûn harp çağının 
gerekliliklerini pek de doğru okuyamamışlardı. 
Birinci Balkan Savaşı’nda (harbin ilk, ama belirleyici 
safhası) Osmanlı Devleti’nin karşısına Bulgaristan, 
Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’ın oluşturduğu 
Balkan İttifakı çıktı. Aslında Osmanlı askeriyesi 
böyle bir ittifakla savaşma ihtimalini öngörmüştü. 
Ancak böylesi bir harbin gerektireceği seferberliğin 
kapsamını iyi hesaplayamamıştı. Hazırlanan 
seferberlik planlarında, bütün orduları seferberlik 
durumuna geçirmek yerine, eski dönemlerin “sınırlı 
harp” anlayışını hatırlatırcasına, Şark Ordusu ve Garp 
Ordusu olarak iki kuvvet teşkili öngörülmüş ve 
uygulamaya geçirilmişti. Bu durum bir yandan eldeki 
planların yeni ordu teşkilatına göre güncellenmemiş 
olduğunu akla getirirken, diğer yandan muhtemel 
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bir Balkan Savaşı için bir nevi “kısmî seferberliğin” 
yeterli olacağının düşünülmüş olduğuna da işaret 
etmektedir. Bu ise düşmanın küçümsenmiş ve 
topyekûn harp kavramının yeterince anlaşılmamış 
olduğunu gösterir.

Osmanlı sefer harekât planına göre Şark ve Garp 
ordularının ana gövdesini 1. ve 2. Ordu ile onlara 
bağlı redif kuvvetleri oluşturacaktı. Bu planın 
hayata geçirilebilmesi için sadece etkin bir askere 
alma sistemi değil, birliklerin yerini değiştirmek 
ve muharebe alanlarına sevk etmek için oldukça 
yüksek bir hareket kabiliyeti de lazımdı. Bu hareket 
kabiliyetinin pratikteki anlamı, ihtiyaca karşılık 
verecek bir ulaşım ve nakliye altyapısıydı. Fakat harbin 
eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda bu alanda ciddi 
eksiklik ve sorunlarla boğuşuluyordu. Trakya ve Batı 

Rumeli’de açılan cephelere Anadolu’dan celbedilen 
kuvvetler tek demiryolu hattıyla önce İstanbul’a 
toplanıyor ve oradan yine tek demiryolu hattıyla 
Tekirdağ ve Silivri’ye çıkarılarak oradan yığınak 
bölgelerine aktarılabiliyordu.15

Osmanlı askeriyesinin seferberlik planlamasına 
göre ulaşılması hedeflenen personel miktarları, Şark 
Ordusu için 478.848 ve Garp Ordusu için 333.815 
olmak üzere toplam 812.663 askerdi.16 Ama evdeki 
hesap çarşıya uymadı. 22 Ekim 1912’de taarruza 
başlamasına karar verilen Şark Ordusu, 21 Ekim 1912 
tarihi itibarıyla ancak 115.000 kişilik bir insan gücüne 
ulaşabildi. Durum Garp Ordusu için de çok farklı 
değildi. 19 Ekim 1912 tarihinde Garp Ordusu’nun 
mevcudu 175.000 kişiydi. Seferberlik planındaki 
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toplamın 812.663 olduğu düşünüldüğünde, 
harbin başında iki Osmanlı ordusunun toplam 
mevcudu hesap edilenin yaklaşık yüzde 35’ine 
ulaşılabilmişti. Nüfus olarak Osmanlı’nın Balkan 
İttifakı ülkelerinin toplamından daha büyük olduğu 
düşünüldüğünde, bu eksikliğin oldukça vahim 
boyutlarda olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yandaki 
tabloda savaşa katılan orduların personel sayılarını 
bulmak mümkündür.17

Osmanlı ordularının Balkan Savaşı’ndaki kötü 
performansının sebeplerinden biri de, Osmanlı 
askeriyesinin aslında 19. yüzyıldan kalma kuruluş 
ve kuvvet kompozisyonlarını güncelleyememiş ve 
şartların çoktan değişmesine rağmen mevcut yapıyı 
sürdürmüş olmasıdır. Bunun en önemli örneği 

redif teşkilatıdır. 1834 yılında kurulmuş olan 
redif teşkilatı, merkezdeki düzenli orduya paralel 
olarak, hem emeğin kıt olduğu kırsal alandaki tarım 
üretimini aksatmaksızın taşrada asayişi sağlayacak 
ve harp zamanında nizami orduya destek olacak bir 
“taşra ordusu” şeklinde kurgulanmıştı. Rediflerin 

2

OSMANLI 
KUVVETLERİ BALKAN İTTİFAKI KUVVETLERİ

Bulgaristan Sırbistan Yunanistan Karadağ

Ülke 
nüfusu 
(1912)

24.000.000 4.300.000 3.000.000 2.666.000 250.000

Şark 
Cephesi 115.000 200.000 - - -

Garp 
Cephesi 175.000 33.000 130.000 80.000 31.000
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düzenli birlikler (nizamiye) içinde paylaştırılmak 
yerine kendi taşra taburlarında toplanması ve iç 
güvenlikte kullanılmaya devam edilmesi, onları 
sonraki dönemlerde yedek ordu olmayla taşra 
ordusu olmak arasında belirsiz bir yerde tutmuştu. 
Nitekim, talim ve teçhizat açısından ciddi eksiklikleri 
bulunan redif birliklerinin Balkan Savaşları’nda da 
muharip kuvvet olarak kullanılmaya çalışılması, hem 
seferberlik hem de muharebeler esnasında ciddi bir 
hantallık ve dağınıklığa sebebiyet verdi.18

Ordunun seferberlik kapasitesini zayıflatan bir 
diğer faktör ise Osmanlı ordusuna bağlı birliklerin 
20. yüzyıl başında çoğunlukla iç güvenlik harekâtında 
kullanılmış olmasıdır. 1909-1911 arası Arnavutluk’ta, 
1910’da Havran’da (Suriye-Ürdün sınır bölgesi) ve 
1911’de Yemen’deki isyanlar ciddi bir askerî kuvvet 

sevkini gerektirmiş ve bu bölgelerdeki operasyonlar 
Osmanlı ordusunu neredeyse bir gayrinizami harp 
kuvvetine dönüştürmüştür. Kara kuvvetlerinin fiilen 
“jandarma hizmetine mahsus” gibi kullanılması, 
Balkan Savaşı’nda Şark Ordusu Komutanı Abdullah 
Paşa’nın da altını çizdiği sorunlardan biri olmuştur.19

YENİLGİ VE ÇIKARILAN DERSLER
Balkan Savaşı Osmanlı Devleti için ağır ve onur 
kırıcı bir yenilgiyle neticelendi. Bu harpte Osmanlı 
kuvvetlerinin ne kadar zayiat verdiklerine dair 
kesin istatistikler mevcut değildir. Eldeki bölük 
pörçük verileri derleyen bir çalışmaya göre toplam 
zayiat yaklaşık 340.000’dir. Bu sayının 50.000’inin 
muharebede, 75.000’inin hastalıktan öldüğü; 
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100.000’inin yaralı ve 115.000’inin savaş esiri olduğu 
tahmin edilmektedir.20

Savaş sadece askerî açıdan değil, sosyal ve kültürel 
boyutlarıyla da ciddi bir travma etkisi yarattığından, 
genel bir durum muhasebesi yapılmasına ve orduda 
geniş bir yeniden yapılandırma hamlesine yol açtı.21 
Yeni düzenlemeler büyük ölçüde, modern savaşın 
belkemiğini oluşturan etkin insangücü kullanımına 
odaklandı. Harbin ilk safhasının ardından, 14 
Şubat 1913’te Teşkilat-ı Umumiyye-i Askeriyye 
Nizamnamesi hazırlandı. Bu nizamnameyle birlikte, 
işlevini yitirmiş redif teşkilatı lağvedildi. Onun 
yerine, düzenli ordunun parçası olacak yedekleri 
“yerel kolektif birlikler” şeklinde değil de “hizmet 
yükümlüsü fertler” olarak tanımlayan ve seferberlikte 
onları düzenli birlikler içinde sistemli bir iş bölümü 
çerçevesinde istihdam etmeyi hedefleyen bir yedeklik 
sistemi getirilmeye çalışıldı. İkinci adım olarak, 12 
Mayıs 1914’te yeni bir Askerlik Kanunu çıkarıldı. 
Eldeki potansiyel insangücünden daha etkin bir 
şekilde yararlanma amacı güden bu kanun, askerlik 
muafiyetlerine önemli sınırlamalar getiriyor ve 
bedel uygulamasını tam kaldırmasa da şartlarını 
ağırlaştırıyordu. Yeni kanunun çıkartılmasına paralel 
olarak, askerlik şubeleri teşkilatına da bir çekidüzen 
verildi. Ülkeye dağılmış kolordu komutanlıklarına 
bağlı olacak ve ilçe (liva) düzeyinde örgütlenerek 
taşraya nüfuz edecek bir askerlik teşkilatı hayata 
geçirilmek isteniyordu. Kolordu mıntıkaları esas 
alınarak ülke 12 askeralma bölgesine (Ahz-ı Asker 
Dairesi) bölünürken, bunlara bağlı olarak tümen 
(fırka) mıntıkalarında 35 Ahz-ı Asker Kalemi ve bu 
sonuncular altında da ilçelerde 362 askerlik şubesi 
(Ahz-ı Asker Şubesi) kuruldu.22

Osmanlı ordusunun seferberlik sistemini Balkan 
Savaşı sonrası ve Birinci Dünya Savaşı arefesinde 
yeniden düzenlemesinde Liman von Sanders 
başkanlığındaki Alman Askerî Heyeti’nin de büyük 
rolü oldu. Tıpkı II. Abdülhamid döneminde görev 
yapan Colmar von der Goltz Paşa ve ekibi gibi, 

bu ikinci Alman danışman grubu da Osmanlı 
seferberlik sistemi ve askeralma teşkilatının Prusya-
Alman modelinden esinlenmelerle etkinleştirilmesine 
katkıda bulunacaktı.23 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TOPYEKÛN 
SEFERBERLİK
Balkan yenilgisinin üzerinden çok geçmeden 
Osmanlı Devleti yeni ve çok daha yoğun bir savaşın 
içine girdi. Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz 
Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da 
öldürülmesinin ardından patlak veren Temmuz Krizi 
zaten gerilmiş olan Avrupa diplomasini çıkmaza 
götürmüş, dönemin süper güçleri İngiltere ve 
Almanya’nın başını çektiği iki rakip blok o güne dek 
görülmemiş kapsam ve yoğunlukta bir savaşın içine 
girmişti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
Sırbistan’a 28 Temmuz 1914’te harp ilanından 
sonra Ağustos başından itibaren büyük güçler de 
çatışmanın içine girdi. Bu süreçte, İttihad ve Terakki 
liderliğinin kontrolündeki Osmanlı Devleti önce 2 
Ağustos’ta “silahlı tarafsızlık” (müsellah bîtaraflık) 
adı altında seferberlik ilan ederek harbe hazır hale 
gelmek için çalışmalara başladı. İttihadçı liderlik 
aynı tarihte Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması 
imzaladığından, “silahlı tarafsızlık” süresini çok 
da uzatmaya çalışmadan, Ekim sonunda Rus 
limanlarının Osmanlı sancaklı Alman zırhlarıyla 
bombalanması ile beraber 2 Kasım 1914’te Osmanlı 
Devleti büyük savaşa dahil oldu.

Balkan yenilgisi sonrasında genelde Osmanlı 
askerî teşkilatında ve özelde de seferberlik sisteminde 
yapılan durum değerlendirmesi ve kısmî yeniden 
yapılanma, Birinci Dünya Savaşı seferberliğinin 
belkemiğini oluşturmuştur. Balkan Savaşı’ndaki 
fiyaskoyla karşılaştırıldığında, bu yeniden 
yapılanmanın Osmanlı askeriyesinin direncini büyük 
ölçüde arttırdığı açıktır. Dört yıl boyunca sürekli 
insan gücü talep eden Birinci Dünya Savaşı gibi geniş 
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kapsamlı bir çatışmada, Osmanlı seferberlik altyapısı 
beklenilenin üzerinde bir performans sergilemiştir. 

Harp müddetince Osmanlı kuvvetleri çok geniş 
bir coğrafi alana yayılan ve yoğun çatışmaların 
yaşandığı cephelerde harbin son anına değin ayakta 
kalmayı başardı. Doğu (Kafkas), Çanakkale, Irak-
Mezopotamya ve Sina-Filistin gibi başlıca cephelerin 
yanı sıra, Arabistan-Yemen, Galiçya, Romanya, 
Makedonya, İran, Azerbaycan gibi tâli cephelere 
de, eksiklikler olmasına rağmen, sürekli personel 
ikmali yapılabildi. Elbette, bu cephelerin birçoğunda 
ciddi kayıplar verildi ve nihai olarak Osmanlı Devleti 
savaştan yenik çıktı. Ancak, 1915’te Çanakkale’de 
ve 1916’da Irak Cephesi’nde (Kutü’l-Amâre) hatırı 
sayılır başarılar elde edildi. Harbin başında bir 
müttefik olarak fazla şans tanınmayan Osmanlı 
Devleti, harpte nispeten erken havlu atan Avusturya-
Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkelere 
kıyasla çok daha ciddi bir direnç sergiledi.24 

Balkan Savaşı’nda toplam 24 milyonluk nüfustan 
290.000 insanı zar zor seferber edebilen Osmanlı 
Devleti, çok-cepheli ve uzun Birinci Dünya 
Savaşı’nda, tahminen 22-23 milyona gerilemiş 
nüfusundan yaklaşık 2.900.000 insanı seferber 
etmeyi becerebilmiştir.25 Bu hiç de azımsanmaması 
gereken bir sıçramadır. Savaşa katılan önemli 
ülkelerin nüfusları ve seferber ettikleri asker miktarı 
aşağıdadır:26

Ülke Nüfus Seferber edilen 
insan sayısı Nüfus/Asker (%)

Osmanlı 23.000.000 2.900.000 12,6

Almanya 66.853.000 13.250.000 19,8

Avusturya-
Macaristan 51.390.000 7.800.000 15,1

Fransa 39.600.000 8.410.000 21,2

İtalya 35.845.000 5.615.000 15,6

Rusya 160.700.000 13.700.000 8,5

Devlet altyapısındaki gelişmişlik ve merkezî devlet 
gücü açısından Osmanlı Devleti’ne kıyasla daha üst 
seviyelerde olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, 
Osmanlı insangücü seferberliğinin nicelikte hiç de 
kötü bir görüntü arz etmediği, hatta beklentilerin 
üzerinde olduğu söylenebilir. Ancak bu direnç artışı 
aşırı iyimser bir değerlendirmeye de yol açmamalıdır. 
Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
seferberlik sisteminin bazı yapısal sorunları devam 
ederken, bunlara bazı yenileri de eklenmiştir. 

En önemli ve kronikleşmiş sorun, insangücü 
seferberliğinin temeli olan zorunlu askerlik sisteminin 
imparatorluğun her yerinde işletilebilecek durumda 
olmamasıydı. Balkan Savaşları’ndan alınan derslerin 
ışığında hazırlanıp 12 Mayıs 1914’te “Geçici” 
(Muvakkat) ibaresi eklenerek çıkarılan yeni Askerî 
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Mükellefiyet Kanunu, yukarıda da değinildiği gibi, 
coğrafi, dinî, ve bürokratik muafiyetleri büyük 
ölçüde kaldırıyor ve askerlik yükümlülüğünü 
geneline yaymayı hedefliyordu. Ancak, bunun için 
merkezî idarenin taşranın tamamına nüfuz edecek 
gücünün olması gerekiyordu. Aşiret yapılarının güçlü 
olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Arabistan 
Yarımadası’nın önemli bir kısmında Osmanlı 
Devleti’nin ferdileşmiş bir vatandaş askerliğini hayata 
sokacak kapasitesi yoktu. Buralarda, gönüllülük başlığı 
altında, eski dönemlerden kalan dolaylı askeralma 
şekillerine başvurulmak zorunda kalındı. Bunun 
için aşiret liderleriyle pazarlıklara girişildi, onların 
mahallî iktidarları devlet tarafından teyit edildi ve 
bunun karşılığında da o bölgelerdeki insangücünden, 
Gönüllü Aşiret Hafif Süvari Alayları adı altında 
yararlanılmaya çalışıldı.27   

 Diğer bir sorun ise gayrimüslim Osmanlı 
vatandaşlarıyla ilgiliydi. Yeni kanun onları da zorunlu 
askerlik sistemine dahil etmekte kararlıydı. Ama 
teorik olarak ifade edilen bu hedef pratikte yine eksik 
kaldı. Birincisi, gayrimüslimlerden askerlik muafiyeti 
karşılığında alınan bedel-i nakdi, biraz da devletin 
mali sorunları yüzünden, kapsamı daraltılsa da, hiçbir 
zaman tam olarak kaldırılamadı. İkincisi, İttihadçı 
liderliğin giderek derinleşen milliyetçi perspektifi ve 
başta Ermeniler olmak üzere gayrimüslim gruplara 
yönelik artan güvensizliği, hizmet kapsamına alınan 

gayrimüslim Osmanlı askerlerine ayrımcı muameleleri 
gündeme getirdi. Silahlı hizmette istihdamlarını 
güvenilir bulmayan devlet, gayrimüslim askerleri 
daha çok Amele Taburları’nda istihdam etmeyi tercih 
etti.28 Ordunun geri hizmetinde yol inşası ve nakliye 
hizmetlerinde kullanılan Amele Taburları’ndaki zor 
hayat şartları, askerlik hizmeti kapsamına alınmayı 
zaten coşkuyla karşılamamış olan gayrimüslim 
Osmanlıları bu hizmetten daha da soğuttu. Bunların 
neticesinde, Fransız Devrimi’nden sonra devletle 
yurttaş arasında organik bir bağ oluşturmanın 
araçlarından biri olarak görülen zorunlu askerlik 
hizmeti, Osmanlı bağlamında toplumsal bir çimento 
işlevini görmekten çok, aksine toplumsal ayrışmayı 
hızlandırıcı bir etki yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı seferberlik 
tecrübesinde karşılaşılan bir diğer önemli sorun 
ise yüksek miktardaki firarlardı. Gerek celbe icabet 
etmeme şeklinde, gerekse de bir süre hizmet ettikten 
sonra kaçma şeklinde olsun, bilhassa harbin son 
yıllarındaki yüksek firar sayıları Birinci Dünya 
Savaşı’nda Osmanlı harp performansını aşındıran 
önemli etkenlerden biriydi. Harbin sonundaki zayiat 
istatistiklerine bir göz atıldığında bu durum daha 
belirgin bir biçimde görülmektedir. Her ne kadar 
Osmanlı harp istatistikleri net rakamlar sunmasa 
da, birçok verinin toplu değerlendirmesinden çıkan 
tablo yandaki gibidir.29
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Harpte ölen veya kaybolan 
asker sayısı  305.000

Hastalıktan ölen asker sayısı  467.000

Esir düşen asker sayısı  145.000-217.000

Yaralanan asker sayısı  303.000

Firari sayısı  500.000

Görüldüğü gibi firari sayısı diğer bütün 
kategorilerden yüksektir. Kezâ hastalıktan ölen 
asker sayısı da dikkati çekecek derecede yüksektir. 
Böylesi yüksek bir firari sayısının çeşitli sebepleri 
vardır. Harbin uzaması ve ne zaman biteceğinin 
belirsizleşmesi, askerlerin harbin haklılığına olan 
inancının aşınması, askerlerin gıda, giyim vs 
iaşelerindeki ciddi eksiklikler, uzun harp yılları 
boyunca personele izin verilmemesi, askerlerin 
ailelerinden haber alamamaları ve kimi subayların 
astlarına kötü muamelesi bunlar arasında sayılabilir. 

Çok sayıda firarinin cephe gerisinde yürüttüğü 
eşkıyalık faaliyetleri harp yıllarında Osmanlı 
Devleti’ni uğraştıran önemli bir iç güvenlik meselesine 
dönüşmüştür. Gerek eşkıyalarla uğraşmak, gerekse de 

asker kaçaklarını takip edip yakalamak için jandarma 
teşkilatı deyim yerindeyse yeniden tesis edilmiştir. 
Bakaya kalanların daha etkin takibi için ise askerlik 
şubelerinin verimliliği artırılmaya çalışılmıştır.30

Birinci Dünya Savaşı boyunca süren böylesine 
kapsamlı bir seferberlik savaşın toplum hayatının 
her alanına ve hemen herkesin gündemine sokulması 
neticesini beraberinde getirdi. Dört sene boyunca 
sürekli seferberlik ihtiyacı devletin taşradaki idari 
birimlere daha fazla nüfuz etmesini, jandarma 
teşkilatını kuvvetlendirmesini, celbedilen kitlenin iaşe 
ve lojistik hizmetleri için yeni ekonomik kaynaklar 
ile askere gidenlerin boş bıraktığı emek alanlarına 
yeni iş gücü bulunmasını ve toplumun savaşın 
gerekliliğine sürekli inandırılmasını gerektiriyordu. 
Bu da aslında, cephe hattı (askerî alan) ile cephe gerisi 
(toplumsal alan) arasındaki ayrımın buharlaşmasını 
kasteden “topyekûn savaş”ın Osmanlı tatbikatı 
demekti. Sanayi Devrimi’ni yapmış ve modern-
merkezî bir bürokrasi aygıtını verimli işletebilen 
İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler kadar 
yoğun olmasa da, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya 
Savaşı tecrübesi topyekûn savaş konseptinin birçok 
unsurunu içeriyordu.
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Harp tecrübesini bizzat yaşayanlar bunun 
farkında gözükmektedir. Mesela, Birinci Dünya 
Savaşı esnasında ihtiyat zâbiti (yedek subay) olarak 
Suriye’de Cemal Paşa’nın hususi kâtipliğini yapmış 
Falih Rıfkı Atay şu tespiti yapmıştır: “Son muharebe 
senelerinde şu iki ismi öğrendik: Cephe ve cephe 
gerisi… Savaşları ordularla milletler beraber yaptı… 
Herkes kuvvetine, zekâsına, işine göre hissesini 
aldı. Herhangi bir cepheyi bize anlatmak isteyenler, 
ilk olarak o cephenin gerisinden bahsetmelidir.”31 
Seferberliğin kapsam ve yoğunluğunun bu denli 
artması, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı-Türk 
kolektif hafızasında harp yerine seferberlik seneleri 
şeklinde kazınmasına yol açmıştır.32 

Ekonominin savaş yıllarında ordunun ihtiyaçlarına 
göre seferber edilişi genel olarak bilinmektedir.33 Bu 
bağlamda kadın emeğinin de seferber edilmiş olması 
ise nispeten daha az bilinir. Harp müddetince, faal 
hizmet yaşındaki erkek nüfusun çok büyük bir 
kısmının silahaltına alınması, ağırlıklı olarak kol 

emeğine dayanan Osmanlı tarım ekonomisinde ciddi 
bir emek sıkıntısı doğurmuştu. Bu boşluk, nüfusun 
yaklaşık yarısını oluşturan ve silahaltına alınmayan 
kadınlardan faydalanma yollarını arattı ve başta 
ziraat olmak üzere ekonominin çeşitli alanlarında 
Kadın Çalışma Taburları meydana getirildi. Ama 
madalyonun bir de öbür tarafı vardı: Harp yıllarında 
artan yoksulluk bilhassa büyük şehirlerde kadınların 
cinsî istismarı sorununu da ortaya çıkardı ve fuhuşta 
artış yaşandı.34  

Birinci Dünya Savaşı’nda önem kazanan başka 
bir unsur da propagandadır. Devasa sayıda insanın 
sürekli askere alındığı ve cephelerde çok uzun süre 
geçirmek zorunda bırakıldığı böyle yıkıcı bir savaşta, 
başta askere alınanlar olmak üzere, bütün nüfusun 
savaşın haklılığına ve savaşta ölmenin “ulvi” bir 
fiil olduğuna derinden inandırılmaları lazımdı. Bu 
derece geniş bir kitleyi hedef alan Birinci Dünya 
Savaşı seferberliği sistematik bir propaganda faaliyeti 
olmadan düşünülemezdi. Ayrıca, başka birçok devlet 
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gibi Osmanlı Devleti de sansüre başvurdu. Savaş 
politikalarını ya da İttihadçı liderliğin kararlarını 
kamuoyunda açık şekilde eleştirmek suç haline 
getirildi.

Hükûmet güdümündeki gazeteler ve Harb 
Mecmuası gibi propaganda amaçlı dergilerin yanı 
sıra bu propagandaya destek veren edebiyatçıların şiir 
ve nesirleri aracılığıyla da nüfus harbin haklılığına, 
askerlik vazifesinin kutsallığına ve harbe destek 
vermenin lüzumuna inandırılmaya uğraşıldı.35 Ancak 
hem yazılı basının üretimi ve dağıtımı konusundaki 
altyapı eksikliği, hem de okuryazar oranının oldukça 
düşük olmasından dolayı, yazılı propaganda diğer 
Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha az etkili 
oldu. Buna karşılık, Osmanlı Devleti’nin güçlü sözlü 
propaganda gelenekleri çok iş gördü. Cuma hutbeleri, 
vaazlar ve hatta türkülerden savaş sırasında oldukça 
yararlanıldı.36 

Seferberlik yıllarında, ülkedeki askerlik çağına 
gelmemiş genç erkek nüfusa askerî değerleri 

aşılamaya yönelik dernekler de kuruldu. Yedi 
yaşından askerlik çağına kadar olan (20 olan askere 
gitme yaşı savaş esnasında 15’e kadar düşecektir) 
gençleri ve çocukları savaşa hazırlamayı amaçlayan bu 
topluluklar 1914 yılında izcilikten esinlenerek tesis 
edilen Güç Dernekleri ile başladı. Daha teşkilatlı ve 
sistemli haline ise 1916’da Alman uzmanlardan da 
yardım alınarak kurulan Genç Dernekleri ile ulaştı. 
Sivil alanda işlese de askerî bir rengi olan anlamında 
“paramiliter organizasyonlar” olarak tanımlanan Genç 
Dernekleri, izciliği daha militarist bir çerçevenin içine 
sokmaktaydı. İttihadçı liderliğin himayesinde her 
vilayet ve kazada şube açmayı hedefleyen teşkilat 
beklenen rağbeti görmedi. Bazı bölgelerdeki aileler, 
geçimlerine yardım edecek çocuklarının bir nevi 
askerlik hizmeti gibi haftanın belli günleri dernek 
faaliyetlerine katılması zorunluluğuna tepki gösterdi. 
Birçok şubede dernek faaliyetlerine devamlılık 
hedeflenen seviyede olmadı.37
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İSTİKLÂL SAVAŞI’NA DOĞRU
Birinci Dünya Savaşı’nın son yılında Osmanlı orduları 
gerek Irak gerekse de Sina-Filistin Cephesi’nde, 
takviye edilmiş İngiliz kuvvetleri karşısında, sürekli 
geri çekilmek zorunda kaldı. Müttefik Bulgaristan’ın 
29 Eylül’de ateşkes imzalayarak savaştan çekilmesi ise 
Avrupa cihetinden gelecek saldırılara karşı Osmanlı’yı 
savunmasız hale getirdi. Yenilgi artık kaçınılmazdı. 30 
Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda 
demirli İngiliz zırhlı gemisi Agamemnon’da imzalan 
ateşkes anlaşması (Mondros Mütarekesi) Osmanlı 

Devleti için harbi sona erdirdi ve İstanbul’un yenilgiyi 
kabul ettiğini tasdik etti. Ardından gelen işgal süreci 
ve sonrasında dayatılmaya çalışılan şartları son derece 
ağır Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da gerilla harbi 
biçiminde bir direniş hareketi (Kuva-yı Milliyye) 
başlatıldı. Osmanlı ordusunun Mondros Mütarekesi 
şartları gereği büyük ölçüde terhis edilmesi yüzünden 
başlangıçta gayrinizami harp konseptine uygun 
şekilde yürütülen direnişin çekirdeğini, Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetleri çatısı altında toplanan eski 
İttihadçılar ve işgal karşıtı kamuoyu ile Anadolu’da 
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ON YILLIK HARP VE TOPYEKÛN SEFERBERLİK

direnişe katılan Osmanlı askerleri ve mahallî milis 
güçleri oluşturuyordu. Ankara hükûmetinin kontrolü 
eline almasından sonra, işgal kuvvetlere karşı yapılan 
mücadele bir düzenli ordu harbine çevrildi. Bu süreçte 
Ankara hükûmeti, idaresi altına giren askerlik şubeleri 
teşkilatı ve jandarma kuvvetiyle birlikte, boyutu daha 
dar olmakla birlikte yeniden bir seferberlik başlattı. 
Birinci Dünya Savaşı’nın tecrübesi bu yeni seferberlik 
süreci tarafından devralındı.

Ancak Ankara hükûmeti de işin başında asker 
kaçakları sorunuyla uğraşmak zorunda kaldı. 
Büyük Millet Meclisi’nin 11 Eylül 1920 tarihinde 
çıkardığı kanunla İstiklâl Mahkemeleri kuruldu ve 
askerden kaçmaya sert cezalar getirildi.38 Önceki 
yılların askerlik şubeleri ve jandarma teşkilatının da 
katkılarıyla zaman ilerledikçe asker almada başarılı 
sağlandı. Sakarya Muharebesi’nden (23 Ağustos-13 
Eylül 1921) önceki birkaç ayda düzenli ordunun 
mevcudu 23.000 iken, bu sayı yeni seferberlik 
kampanyasının hızlandırılmasıyla muharebenin ilk 
28 gününde 78.000’e çıkarıldı. Batı Cephesi’ndeki 
firari sayısı Haziran 1921’de 31.000 civarında iken, 
etkin takiple bu sayı aynı yılın Ağustos ayı içinde 
4500 civarına indirildi.39 Merkez ordusu bölgesinde 
(Orta Anadolu) firari sayısı 1921 senesi Ağustos-Eylül 
aylarında 12.000 idi.40 

Bununla birlikte, Anadolu yekpâre bir insan gücü 
havuzu hiçbir zaman olmadı. Bir kısmı İstanbul 
hükûmeti tarafından örgütlenmiş, bir kısmı ise 
mahallî-etnik kimlik temelinde ayrışma hedefiyle 
yönlendirilmiş “iç isyanlar” ortaya çıktı. Daha ziyade 
1919 sonları ve 1921 ortaları arasında yoğunlaşan 
bu meseleyle uğraşmak için, deyim yerindeyse, bir 
“iç cephe” açılmak zorunda kaldı. Bu isyanlar sadece 
Ankara hükûmetinin siyasi davasını baltalamakla 
kalmıyor, onun göz diktiği insan gücü potansiyelini 
de eksiltiyordu. 

İstiklâl Savaşı da, çok daha küçük bir harekât 
sahasında gerçekleşmekle birlikte, çok-cepheli bir 
savaştı. Ancak Batı Cephesi dışındaki diğer cephelerde 
çatışmaların hem boyutu küçüktü, hem de oralardaki 
sorunlar daha erken halledildi. Doğu Anadolu’da 
Kâzım Karabekir kumandasındaki kuvvetlerine 
karşı Ermeni kuvvetleri direnç gösteremedi ve bu 
harekât 1 Aralık 1920’deki Gümrü Antlaşması’yla 
sona erdirildi. Güney Cephesi’nde, Fransızlara 

karşı daha ziyade milis kuvvetleriyle yürütülen 
çatışmalar, Maraş, Antep ve Urfa bölgeleri güvence 
altına alındıktan sonra, 20 Ekim 1920’de Ankara 
Antlaşması’yla sükûnete erdi. 

İstiklâl Savaşı’nda celbedilen insan gücünün asıl 
sevk edildiği alan Batı Cephesi (Garp Cephesi) 
olarak bilinen ve İzmir-Bursa-Balıkesir-Kütahya-
Eskişehir hattı ve çevresine yayılan çatışmalardı. 
Düzenli ordu harekâtının damga vurduğu bu 
cephedeki asıl ve tek düşman Yunan ordusuydu. 
15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan Yunan 
ilerleyişine önce İnönü Muharebeleri ile (11 Ocak 
1921 ve 23 Mart-1 Nisan 1921) bir sekte vuruldu. 
Batı Cephesi 3 Mayıs 1921 tarihinden itibaren İsmet 
Paşa kumandası altında bir derlenme-toparlanma 
sürecine girdi. 1921’in Temmuz ayında Kütahya-
Eskişehir Muharebeleri’nde geri çekilmek zorunda 
kalan Türk ordusu, Sakarya Muharebesi ile dengeyi 
kendi lehine bozdu ve karşı saldırı imkânı yakaladı. 
Ankara hükûmeti 15 Eylül 1921’de seferberliği 
tazeleme kararı vererek 1899,1900, 1901 senesi 
doğumluları silahaltına aldı ve orduya personel ikmali 
yaptı. Batı Cephesi’ndeki asker sayısı 208.000’e 
ulaştı. Bu hazırlık sürecinin sonunda, bizzat Mustafa 
Kemal Paşa’nın kumanda ettiği ordu, 30 Ağustos 
1922’de Kütahya’ya bağlı Dumlupınar yakınlarında 
cereyan eden Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
(ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi) ile Yunan 
ordusunun bütün direncini kırdı ve onu geri itmeye 
başladı. Bunun son adımı 9 Eylül 1922’de İzmir’in 
işgalden kurtarılması oldu.

Tıpkı Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde 
olduğu gibi, bu sürece de etkin bir yazılı ve sözlü 
propaganda eşlik etti. İstiklâl Savaşı’nın zulme 
uğrayan Müslümanların, işgal altındaki Halifeliğin, 
Batı emperyalizminin boyunduruğu altına alınmaya 
çalışılan mazlum Doğu halklarının ve kendi kaderini 
tayin hakkı elinden alınan Anadolu halkının bir 
kurtuluş mücadelesi olduğu anlatıldı. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında tecrübe edilen kadın emeğinin 
seferber edilmesi İstiklâl Savaşı’nda da devam etti.  

Birinci Dünya Savaşı bir imparatorluğu tarihe 
gömüp nüfus kompozisyonunu paramparça ederken, 
İstiklâl Savaşı “homojen” bir nüfus iddiasıyla yeni bir 
ulus-devletin kuruluşunun miladı oldu.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 280
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 280
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'sibel timas'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 22.677170
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




